
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2009 
 

Na podstawie art. 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, 
Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 z 2007r. Nr 82 poz. 560  
Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 i z 2008r. Nr 180 poz. 1112 ); art. 4 ust. 1 
pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1592, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 167 poz. 1759 z 2007r. Nr 173 poz. 1218 i z 2008r. Nr 180 poz. 1111 ); art. 7d ustawy  
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027, 
zm. z 2006r. Nr 170 poz. 1217 i z 2007r. Nr 21 poz. 125); Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową do kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na realizację 
powierzonych mu zadań publicznych powiatu z zakresu geodezji i kartografii określonych 
przepisami prawa w wysokości 36,60 zł za 1ha powierzchni miasta. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XIX/494/2008 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008r. 
w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Szczecinie. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dotacji naleŜnych  
od1 stycznia 2009 roku. 
 



UZASADNIENIE 
 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, jako zakład 
budŜetowy gminy Miasto Szczecin - zgodnie ze swoim statutem realizuje zadania związane 
z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ewidencji 
gruntów i budynków oraz geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu, a takŜe bazy danych 
wchodzące w skład krajowego systemu informacji o terenie. Na realizację stale rozszerzanych  
zadań powiatu MODGiK przeznacza wpływy ze świadczonych usług, otrzymywane za 
pośrednictwem Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym, środki z dotacji celowych z budŜetu państwa dla powiatów na zadania 
z zakresu administracji rządowej oraz dotację otrzymywaną z budŜetu miasta.  
Opracowując plan finansowy MODGiK na rok 2009 dokonano szczegółowej analizy 
wpływów, celem zabezpieczenia wydatków niezbędnych do realizacji zadań. Wnioskowana w 
uchwale wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budŜetowego winna zabezpieczyć 
środki finansowe dla Ośrodka, aby mógł on wywiązywać się z nałoŜonych zadań i 
obowiązków. Do kalkulacji stawki dotacji – jako jednostkę kompleksowego prowadzenia 
zasobu geodezyjno-kartograficznego przyjęto  1 ha powierzchni miasta. W chwili obecnej 
powierzchnia miasta Szczecina wynosi 30.053 ha . Zatem 36,60 zł* 30.058ha ≈ 1.100.000 zł 
co w zaokrągleniu daje kwotę dotacji na rok 2009 w wysokości  1.100.000 złotych. 
 


