UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIASTA GDYNI
z dnia .............................. 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9, art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt. 8 lit. h w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.1)) oraz
art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.2)),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Miasta Gdyni porozumienia partnerskiego z powiatami
i miastami na prawach powiatu województwa pomorskiego w sprawie współdziałania na rzecz modernizacji
Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. 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 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 167, poz 1759, z 2007 r. Nr 173 poz.1218,
z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 92 poz.753, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230,
Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 149 poz. .887, Nr 217 poz. 1281,

2) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz.
620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234,
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548.
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 04 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z póź.
zm.) stanowi, że organy administracji w uzgodnieniu z organami wiodącymi mogą, w drodze porozumienia,
tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury, mając na względzie minimalizację kosztów budowy
i utrzymania tej infrastruktury, optymalizację dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych, a także
harmonizację, bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów usług.
Art. 7a pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193,
poz. 1287 z późn. zm) nakłada na Głównego Geodetę Kraju obowiązek inicjacji i koordynacji działań
w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz tworzenia i utrzymywania,
we współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastruktury technicznej tego systemu.
Główny Geodeta Kraju inicjuje i koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych
podmiotów realizujących zadania publiczne, a także współdziała, na podstawie odrębnych porozumień,
w zakresie merytorycznym i finansowym w ich realizacji.
Na posiedzeniu Konwentu Starostów w dniu 20 maja 2013 roku został podpisany list intencyjny
pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Wojewodą Pomorskim i dziewiętnastoma powiatami województwa
pomorskiego w sprawie współdziałania na rzecz modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych
i Kartograficznych (PZGiK), poprzez pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, a w szczególności
w ramach krajowych programów operacyjnych dotyczących rozwoju cyfrowego, regionalnego programu
operacyjnego oraz środków finansowych będących w dyspozycji Głównego Geodety Kraju. Prezydent Miasta
Gdyni został wyłoniony do pełnienia funkcji Lidera- Partnera Wiodącego, który będzie reprezentował powiaty
przed Głównym Geodetą Kraju, Wojewodą oraz Marszałkiem, a także odpowiednimi Ministrami.
Zawarcie porozumienia z powiatami województwa pomorskiego pozwoli pozyskać środki finansowe
z różnych źródeł na realizację zadań nałożonych na powiatową służbę geodezyjną, a także ujednolicić
prowadzenie i udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
MK.031.03.2013
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