
 

 

- Projekt - 
Uchwała  Nr  X  /......./2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

 
 
w sprawie: likwidacji zakładu bud Ŝetowego pod nazwą “Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu Śląskim” 
                                        
 
 Na podstawie art.. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(teks jedn. Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami),  art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) oraz§ 53 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki 
finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych 
oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inna formę organizacyjną (Dz.U. Nr 116  
poz. 783)        
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
1. Likwiduje się z dniem 30 września 2007 r zakład budŜetowy pod nazwą „Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu Śląskim”. 
2. Zadania likwidowanego zakładu budŜetowego wykonywane będą przez właściwą komórkę 

organizacyjną Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 
 

§ 2 
    

1. Zobowiązania i naleŜności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                        
i  Kartograficznej w Wodzisławiu Śl. przejmuje Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. 

2. Mienie znajdujące się w uŜytkowaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                           
i  Kartograficznej w Wodzisławiu Śl. przejmuje Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. 

3. Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2007 r.. 
Czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim uregulowanie spraw pracowniczych, 
zamknięcie ksiąg rachunkowych, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich 
do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., sporządzenie 
protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów, uregulowanie wymagalnych 
naleŜności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie 
majątku zgodnie z § 2 ust.2 uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



 

 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały Nr X /....../2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

 
 
 

Zakład budŜetowy pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                          
i Kartograficznej w Wodzisławiu Śląskim utworzony został Uchwałą Rady Powiatu 
Wodzisławskiego Nr XXVIII/289/2001 z dnia 28 kwietnia 2001 r. Do zadań ośrodka naleŜy 
prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Źródłem finansowania 
ośrodka jest fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz budŜet 
powiatu. Wpływy naleŜności na fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i 
kartograficznym, pochodzące od jednostek wykonawstwa geodezyjnego i osób fizycznych, w 
ostatnim okresie nie pokrywają wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. W związku z powyŜszym naleŜy uznać, Ŝe zachodzą przesłanki określone    
w  § 53 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz.U. nr 116 poz.783) 
w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i 
gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę 
organizacyjną, zgodnie z którym zakład budŜetowy który nie pokrywa kosztów działalności z 
osiągniętych przychodów podlega likwidacji. NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe zmianę formy 
organizacyjnej zakładu ujęto w zaleceniach pokontrolnych z dnia 18 lipca 2007, z kontroli 
przeprowadzonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i 
Kartograficznego w Katowicach. 
 
 

DYREKTOR 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 
 

/-/ Tadeusz Maroszek 
 


