
UCHWAŁA NR CXLI/408/2022 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 2 lutego 2022 r. 

w sprawie  ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 
01005 w 2022r. 

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 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się plan wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w 2022r. 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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Lp.
Nazwa asortymentu prac geodezyjnych i kartograficznych 

(zgodnie z umową)

Nazwa obiektu:

gmina, obręb

Nazwa jednostki 

charakterystycznej dla 

zlecenia

Ilość 

charakterystycznych 

jednostek objętych 

zleceniem

Cena za charakterystyczną 

jednostkę 

Tryb zamówienia 

publicznego
Numer umowy zawartej przez powiat z wykonawcą

Data zawarcia umowy przez 

powiat z wykonawcą

Termin umowny etapu

(każdy etap w odrębnym wierszu)

Wykonawca 

(pełna nazwa zgodnie z umową)
Wartość całego zamówienia

Wartość zamówienia w 2022 roku

(w przypadku etapu – kwota 

umowna etapu)

(SUMA kolumn 14-16)

Kwota do zapłaty ze środków 

budżetowych dotacji w 2022 r. 

rozdział 01005

Kwota do zapłaty z budżetu 

powiatu

Kwota do zapłaty z innych 

środków niż opisane w 

kolumnach 14 i 15

(należy doprecyzować o jakie 

środki w kolumnie 18)

Cel merytoryczno-

rzeczowy, który był 

przesłanką do wykonania 

przedmiotu umowy*

UWAGI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

SUMA 1= 0,00 zł

Lp.

Nazwa planowanego asortymentu prac geodezyjnych i 

kartograficznych 

(po zawarciu umowy powinno być dostosowane do zgodności 

z przedmiotem zawartej umowy)

Nazwa obiektu:

gmina, obręb

Nazwa jednostki 

charakterystycznej dla 

planowanego zadania

Planowana ilość 

jednostek 

charakterystyczna dla 

planowanego zadania

Cena szacunkowa za 

charakterystyczną 

jednostkę 

Planowany tryb 

zamówienia 

publicznego lub inny 

sposób 

przeprowadzenia 

postępowania o 

zamówienie publiczne 

Planowany termin przygotowania właściwych 

dokumentów zamówienia publicznego

(art. 7 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

lub inne regulacje zgodne z przepisami o 

zamówieniach publicznych, gdy ustawy nie stosuje 

się - art. 2 ust. 1. pkt 1 Pzp)

UWAGA - przepisy zamówień publicznych to szersze 

pojęcie niż Pzp.

Planowany termin składania 

ofert przez wykonawców

Planowany termin ogłoszenia o 

zamówieniu publicznym 

(upublicznienie w dopuszczonej 

przez prawo postaci)

Planowany termin podpisania 

umowy z wykonawcą

Planowany termin zakończenia 

zadania

(zaleca się najpóźniej w listopadzie 

danego roku budżetowego)

Planowana wartość całego 

zamówienia

Planowana wartość 

zamówienia, która będzie 

realizowana w 2022 r.

Część planowanej wartości 

zamówienia, która będzie 

uregulowana ze środków 

dotacji w 2022 r. rozdział 

01005

Planowana kwota do zapłaty z 

budżetu powiatu

Planowana kwota do 

zapłaty z innych środków 

niż opisane w kolumnach 

15 i 16

(należy doprecyzować o 

jakie środki w kolumnie 

19)

Cel merytoryczno-rzeczowy, który jest przesłanką do wykonania 

przedmiotu umowy *

UWAGI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

opracowanie dokumentacji geodezyjnej 

dla działek gruntów pod budynkami i 

działek gruntów pozostawionych 

rolnikom do dożywotniego użytkowania 

powiat 

siedlecki

opracowanie 

geodezyjne
1 4 000,00 zł

nie stosuje się 

ustawy Prawo 

zamówień 

publicznych 

(zgodnie z art. 

2 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Pzp)

30.09.2022r. 30.09.2022r. 30.09.2022r. 30.09.2022r. 30.11.2022r. 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wydanie przez Starostę decyzji 

orzekającej o przeniesieniu własności 

działek gruntów pod budynkami i działek 

gruntów pozostawionych rolnikom do 

dożywotniego użytkowania na 

podstawie złożonego wniosku 

uprawnionych osób w trybie 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 

przepisów 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.). 

Planowane zamówienie będzie 

realizowane po złożeniu wniosku 

uprawnionych osób, oraz stwierdzeniu 

potrzeby wykonania opracowania 

geodezyjnego.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

SUMA 2= 4 000,00 zł

SUMA 3= 4 000,00 zł

PLAN / KOREKTA PLANU *

(od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.)

Powiat
(nazwa powiatu)

SIEDLECKI

wydatkowania środków budżetowych w 2022 r.

(niepotrzebne skreślić)

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

(dotacje na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu administracji rządowej zlecanych 

na podstawie umów zawieranych przez starostów z wykonawcami tych prac)  

   UWAGA ! SUMA 3  (czyli SUMA 1+SUMA 2) nie może przekraczać limitu

Limit środków budżetowych przyznanych powiatowi 

w rozdziale 01005 na 2022 r.
(na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego, zgodny z przekazanym harmonogramem wydatkowania środków dotacji) - dotyczy kwot 

finansowania umów cywilnopranych zawieranych przez Starostę

…………………………………………

………………………………………………………

Podpis Starosty lub osoby upoważnionej

Tabela II - Prace geodezyjne i kartograficzne planowane do wykonania i odebrania w 2022 r.

(informacje winny być dostosowane do zgodności z zawartymi umowami - po ich zawarciu)

Tabela I - Prace geodezyjne i kartograficzne realizowane na podstawie  umów zawartych przez powiat z wykonawcami prac w 2021 r. lub wcześniej, które generują wydatki w 2022 r.

(informacje winny być zgodne z zawartymi umowami)

4 000,00 zł

* Niezbędna jest wcześniejsza ocena od strony technicznej i prawnej tego (co jest w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - informacje, dane, materiały. Następnie należy określić cel, który chce się osiągnąć przy zaangażowaniu określnego

poziomu środków publicznych, tzn. jaki problem (np. techniczny, prawny albo organizacyjny) lub zagadnienie (np. obowiązek ustawowy, zalecenia pokontrolne lub efekt działań nadzorczych, informatyzacja, automatyzacja, usprawnienie, uzupełnienie, doprowadzenie do

zgodności, spójności itp.) ma zostać rozwiązany dzięki zrealizowaniu konkretnego przedmiotu umowy i przyjęciu do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zweryfikowanego pozytywnie przez służbę geodezyjną i kartograficzną rezultatu (gdy

rezultat takiemu przyjęciu podlega), który powstał po zrealizowaniu umowy cywilnoprawnej.

Potwierdzam, otrzymanie informacji 

o wysokości limitu przyznanych środków 

dotacji celowej na 2022 rok 

 w tym rozdziale budżetowym 

lub

Potwierdzam, otrzymanie informacji 

o skorygowanej wysokości limitu przyznanych 

środków dotacji celowej na 2022 rok 

w tym rozdziale budżetowym 

Podpis Skarbnika Powiatu

08-110 Siedlce, ul. J.Piłsudskiego 40

Załącznik do Uchwały Nr CXLI/408/2022
Zarządu Powiatu w Siedlcach

Pieczątka Starostwa

STAROSTWO POWIATOWE

w Siedlcach
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