
UCHWAŁA NR LX/143/2020
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia  planu  wydatków  na  prace  geodezyjne i kartograficzne  w 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2019r.,  poz.511 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu  postanawia co następuje:

§ 1. 

Ustala się  rzeczowy plan   wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2020 r.  finansowane  z działu  
710 rozdział 71095 zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. 

Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.

  

 

Starosta

Karol Tchórzewski
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PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU: 1 100 000 ZŁ

Wydatki bieżące 
Wydatki 

majątkowe
1 2 3 5 6 7

1 100 000,00 1 100 000,00 0,00

4210

1 020 000,00 1 020 000,00

1
modernizacja ewidencji gruntów i budynków 

dla obrębu Brzozów gminy Suchożebry
207 700,00

2

modernizacja ewidencji gruntów i budynków 

dla obrębu Wola Suchożebrska gminy 

Suchożebry

253 900,00

3
modernizacja szczegółowej osnowy 

wysokościowej  3 klasy dla powiatu 

siedleckiego - 2 etap

400 000,00

4

kontrole opracowań geodezyjnych i 

kartograficznych przyjmowanych do 

powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego   z modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków dla obrębów Brzozów i 

Wola Suchożebrska gminy Suchożebry 

30 000,00

5

kontrole opracowań geodezyjnych i 

kartograficznych przyjmowanych do 

powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego   z modernizacji 

szczegółowej osnowy wysokościowej  3 klasy 

dla  powiatu siedleckiego - 2 etap

20 000,00

DZIAŁ  710 -     Działalność usługowa

rozdział 71095 - Pozostała działalność

Załącznik do Uchwały Nr LX/143/2020  

Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 29 stycznia 2020r.  

PLAN WYDATKÓW RZECZOWYCH

finansowanych z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych 

materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z 

prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

stanowiących dochody własne powiatu

w 2020 roku

Dział Rozdział § Nazwa

WYDATKI ZŁ

Plan wydatków 

ogółem 

na 2020 r.

z tego:

4300 Zakup usług pozostałych

z tego:

4

710 Działalność usługowa

71095 Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:

70 000,00 70 000,00

zakupy na potrzeby prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 

Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami tj. materiałów, wyposażenia, 

sprzętu. 
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6

pozostałe wydatki na zadania związane z 

gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem 

i zabezpieczaniem powiatowego  zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz 

wyłączaniem materiałów zasobu

108 400,00

4700 10 000,00 10 000,00

4300

710

71095

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Szkolenia  pracowników  niebędących  

członkami korpusu  służby  cywilnej
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