UCHWAŁA NR CVII/295/2021
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne
i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2021r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne
w 2021r. finansowane z działu 010 rozdział 01005 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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PLAN / KOREKTA PLANU *

Załącznik do Uchwały Nr CVII/295/2021
Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 29 marca 2021r.

wydatkowania środków budżetowych w 2021 r.
( od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.)

Pieczątka Starostwa

STAROSTWO POWIATOWE
w Siedlcach

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

08-110 Siedlce, ul. J.Piłsudskiego 40

Potwierdzam, otrzymanie informacji
o wysokości limitu przyznanych środków
dotacji celowej na 2021 rok
w tym rozdziale budżetowym
lub
Potwierdzam, otrzymanie informacji
o skorygowanej wysokości limitu
przyznanych środków dotacji celowej na
2021 rok
w tym rozdziale budżetowym

Powiat

SIEDLECKI
…………………………………………
Podpis Skarbnika Powiatu

Limit środków budżetowych przyznanych powiatowi
w rozdziale 01005 po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 r.

6 000,00 zł

(na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego)

Tabela I - Prace geodezyjne i kartograficzne realizowane na podstawie umów zawartych przez powiat z wykonawcami prac w 2020 r. lub wcześniej, które generują wydatki w 2021 r.

Lp.

Nazwa asortymentu prac geodezyjnych i kartograficznych
(1)

1

2

Nazwa obiektu:
gmina, obręb

Tryb zamówienia
publicznego i
numer umowy

3

4

Data zawarcia
umowy przez powiat Termin umowny etapu (2)
z wykonawcą

5

6

Nazwa jednostki
charakterystycznej
dla zlecenia

Ilość jednostek
określonych w
kolumnie 7 (3)

Cena za jednostkę określoną
w kolumnie 7 (3)

Wykonawca (pełna nazwa
zgodnie z umową)

Cel merytoryczno-rzeczowy
który był przesłanką do
wykonania przedmiotu umowy

Kwota umowna etapu (2)

7

8

9

10

11

12

Planowana kwota do zapłaty ze
Planowana kwota do zapłaty
środków budżetowych dotacji
z budżetu powiatu**
w 2021 r. rozdział 01005

13

-

SUMA 1=

(1)

nazwa asortymentu prac geodezyjnych i kartograficznych musi być zgodna z treścią zawartą w umowie lub zleceniu. Jeśli praca ma charakterystyczne etapy i można je opisać jako konkretne zadanie, to po nazwie przedmiotu umowy i
myślniku, należy obligatoryjnie wpisać nazwę tej części zadania, które spowoduje wydatek w 2021 r.
Zakres dopuszczalny asortymentu zadań jest ściśle określony w "Sprawozdaniu z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa "

(2)

każdy etap umowy należy ująć w oddzielnym wierszu.
jeżeli dane prace są finansowane z kilku źródeł i kwota z danego źródła nie umożliwia jednoznacznego określenia ilości jednostek i cen jednostkowych, to w kolumnach 8 i 9 wpisujemy kreskę poziomą.
W takim przypadku pod tabelą wpisujemy całkowitą ilość jednostek i cenę jednostkową, oraz cenę całkowitą kontraktu (z umowy ) oraz pozycję w Tabeli I.

(3)

14

zł

UWAGI

15

-

zł

Tabela II - Prace geodezyjne i kartograficzne planowane do wykonania i odebrania w 2021 r.

Lp. Nazwa asortymentu prac geodezyjnych i kartograficznych

2

1

1

opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek
gruntów pod budynkami i działek gruntów
pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania

Nazwa obiektu:
gmina, obręb

Planowany tryb
zamówienia
publicznego i
numer umowy

Nazwa jednostki
charakterystycznej
dla planowanego
zadania

Planowana ilość
jednostek
charakterystyczna dla
planowanego zadania

Cena szacunkowa za
jednostkę określoną
w kolumnie 6

Planowany termin
zakończenia

3

4

5

6

7

8

9

30.11.2021

realizacja zadania na
podstawie przepisów art. 118
ustawy z dnia 20 grudnia
1990r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z
2021r. poz. 266) , przepisów
art. 6 ustawy z dnia 24 lutego
1989r. o zmianie ustawy o
ubezpieczeniu społecznym
rolników indywidualnych i
członków ich rodzin oraz o
zmianie ustawy o podatku
rolnym (Dz. U. z 1989r. Nr 10,
poz. 53 z późn. zm.), oraz art.
94 ustawy z dnia 13
października 1998r. przepisy
wprowadzające ustawy
reformujące administrację
publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr
133, poz. 872 z późn. zm.)

powiat siedlecki

nie stosuje się
ustawy Prawo
zamówień
publicznych
(zgodnie z art. 2
ust. 1 pkt.1 ustawy
Pzp)

opracowanie
geodezyjne

2

3000

Część planowanej wartości
Cel merytoryczno-rzeczowy
zamówienia która będzie
który jest przesłanką do
Planowana wartość zamówienia
uregulowana ze środków dotacji
wykonania przedmiotu umowy
w 2021 r. rozdział 01005
11

10

6 000,00 zł

6 000,00 zł

SUMA 2=

6 000,00 zł

Planowana kwota do zapłaty z
budżetu powiatu**

UWAGI

12

13

zadanie będzie realizowane na
podstawie wniosku
uprawnionych osób

-

zł

UWAGA ! SUMA 1+SUMA 2 nie może przekraczać limitu

………………………………………………………
Podpis Starosty lub osoby upoważnionej
* niepotrzebne skreślić
** z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków lub budżetu powiatu oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 41b ust. 2
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).
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