
UCHWAŁA NR XXIX/160/2017 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE  

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Pińczowskiego w charakterze 
Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny 
powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego 
przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 4 i art.4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 28 
ust. 1 pkt 3 i art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 383 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co 
następuje: 

 
§1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Powiat Pińczowski do uczestnictwa 
w charakterze Partnera w projekcie: „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: 

Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanym przy udziale 
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 
VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. 

 
§2. Projekt będzie realizowany przez Powiat Pińczowski w partnerstwie z powiatami: 
jędrzejowskim, kieleckim i buskim na zasadach określonych w porozumieniu, którego 
brzmienie określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§3. W związku z uczestnictwem w projekcie Powiat Pińczowski zobowiązuje się do 
zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do pokrycia wkładu własnego 
na realizację projektu w części dotyczącej powiatu pińczowskiego oraz udziału finansowego 
na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego. 
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie. 
 
§5. Traci moc Uchwała  Nr VII/37/2015Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia  
2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Pińczowskiego w 
charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 
Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  
 
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Wiceprzewodnicząca 

Rady Powiatu 
Irena Moskwa 



Załącznik  
do Uchwały Nr XXIX/159/2017 
Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 - PROJEKT - 
 

Porozumienie Partnerskie 
o wspólnym przedsięwzięciu  

 „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów:  
Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego,  i Pińczowskiego”  

zawarte w Jędrzejowie w dniu ..........., pomiędzy: 
 
Powiatem Jędrzejowskim z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83,  
28 - 300 Jędrzejów, NIP: 656-185-59-20, REGON: 291009366 
zwanym dalej Liderem, reprezentowanym przez: 
Starostę - Edmunda Kaczmarka 
Wicestarostę - Janusza Grabka  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewa Gajos 
a Partnerami tj. 
Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce, 
NIP: 959-164-57-90, REGON: 291009372, 
reprezentowanym przez: 
Starostę - Michała Godowskiego  
Wicestarostę - Zenona Janusa 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Klusek 
Powiatem Buskim z siedzibą w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 15,  
28 - 100 Busko – Zdrój, NIP: 655-192-53-75, REGON: 291009350 
reprezentowanym przez: 
Starostę - Jerzego Kolarza 
Wicestarostę - Stanisława Klimczaka 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Artura Polniaka 
Powiatem Pińczowskim z siedzibą w Pińczowie przy ul. Zacisze 5, 28 - 400 Pińczów, 
NIP: 662-174-61-47, REGON: 291009432  
reprezentowanym przez: 
Starostę - Zbigniewa Kierkowskiego 
Wicestarostę - Ryszarda Barna 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Różyckiej 

§ 1 
Przedmiotem partnerstwa jest wspólne działanie na rzecz poprawy jakości świadczenia  
e-usług publicznych poprzez realizację wspólnego projektu pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny 
powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, dotyczącego modernizacji Państwowych 
Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych (PZGiK) zarządzanych przez strony niniejszego porozumienia, a 
dokonywaną przy wsparciu środków finansowych pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, w zakresie: 
- rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla lokalnego; 
- aktualizacji i rozwoju zasobów przestrzennych; 
- cyfryzacji i digitalizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
- rozwoju infrastruktury informatycznej. 

§ 2 
Modernizacja o której mowa w § 1 niniejszego porozumienia dotyczy w szczególności następujących działań: 
- przetworzenia materiałów zasobu przechowywanych dotychczas w postaci nieelektronicznej do postaci 
dokumentów elektronicznych, 
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenia baz danych ewidencji gruntów   
i budynków (EGiB),  
- utworzenia baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),  
- utworzenia baz danych obiektów topograficznych w skali 1:500 (BDOT500), 
 i udostępnianie tych danych w postaci usług elektronicznych. 

§ 3 
Rolę Lidera Projektu – Partnera Wiodącego pełnił będzie Powiat Jędrzejowski, który jest uprawniony do 
reprezentowania pozostałych Partnerów. 



§ 4 
1. Do obowiązków Lidera należy: 

1) współdziałanie w imieniu pozostałych Partnerów Porozumienia z Głównym Geodetą Kraju, 
Wojewodą Świętokrzyskim oraz Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego; 

2) koordynacja prac związanych z przygotowaniem wniosku o środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 oraz o środki  będące w dyspozycji 
Głównego Geodety Kraju; 

3) koordynacja wspólnych prac związanych z opracowywaniem dokumentacji przetargowych 
dotyczących realizowanego projektu, akceptacja dokumentacji dotyczącej przetargów realizowanych 
przez poszczególnych Partnerów Porozumienia; 

4) nadzorowanie oraz koordynowanie prac dotyczących realizacji przedmiotu porozumienia, w tym w 
szczególności: 

a)  modernizacji danych ewidencji gruntów i budynków, której celem będzie utworzenie oraz 
dostosowanie istniejących baz danych EGiB do specyfikacji modelu pojęciowego zawartego w 
znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2015, poz. 542, t.j. z póź. zm.),  

b) budowy baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów 
topograficznych (BDOT500), stosownie do obowiązujących przepisów; 

c) przetworzenia materiałów zasobu przechowywanych dotychczas w postaci nieelektronicznej do 
postaci dokumentów elektronicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r. poz. 1183); 

5) koordynacja prac związanych ze sprawozdawczością i rozliczaniem projektu. 
2. Do obowiązków Partnerów należy: 

1) współdziałanie z Partnerami na rzecz realizacji celów porozumienia, 
2) przygotowanie do: 

a) modernizacji EGiB; 
b) budowy baz danych GESUT i BDOT500; 
c) przetworzenia materiałów zasobu przechowywanych dotychczas w postaci nieelektronicznej do 

postaci dokumentów elektronicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183); 

3) zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu danego 
powiatu, 

4) udział merytoryczny i finansowy w przygotowaniu wniosku o środki zewnętrzne, 
5) zapewnienie nadzoru nad prawidłowością przebiegu prac, 
6) rozliczanie pozyskanych środków. 

3. W celu realizacji niniejszego porozumienia, partnerzy po otrzymaniu dofinansowania odrębną umową ustalą 
szczegółowe zasady współpracy w tym zakres oraz formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie i 
sposób przekazywania im dofinansowania na pokrycie poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 

§ 5 
Przy wydatkowaniu środków w ramach Projektu strony porozumienia stosują się do aktualnych wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 
2020. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wydatkowania środków przez Partnerów, na żądanie Lidera, 
środki te podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych. 

§ 6 
Zmiany niniejszego porozumienia wymagają pod rygorem nieważności, pisemnej zgody każdego ze stron. 

§ 7 
Postanowienia niniejszego porozumienia obowiązują od dnia jego podpisania. 

§ 8 
Ewentualne spory pomiędzy Partnerami rozstrzyga sąd właściwy według siedziby Lidera. 

§ 9 
Porozumienie sporządzono w 6 egzemplarzach, po jednym dla każdego Partnera i dwa dodatkowe dla Lidera. 
 
 
Powiat Jędrzejowski: 
…………………………… ………………………… …………………………  
Powiat Kielecki:  
…………………………… ………………………… ………………………… 
Powiat Buski:  



…………………………… ………………………… …………………………  
Powiat Pińczowski: 
…………………………… ………………………… ………………………… 
 
 
 

Wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu 
Irena Moskwa 

 
 


