
 

 
UCHWAŁA Nr 424 / 8573 / 22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 20 września  2022r. 
 

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych  
przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 j.t.) i art. 44 ust. 1-3 w związku 
z art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/726/21 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2022 r. z późn. zm. 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się zakres rzeczowo-finansowy zadań i wydatków realizowanych przez 
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2022 r. przyjętego Uchwałą Nr XLIII/726/21 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 

§ 2 
 

Zakres rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Podpisał:  
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik do Uchwały Nr  424 /8573/22 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 20 września 2022r. 

 

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA 2022 r. 

Wyszczególnienie Ogółem  

  WYDATKI OGÓŁEM: 17 864 718 

A. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 17 864 718 

I. 
 
Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych 
 

17 504 018 

1. Wydatki bieżące: 16 704 018 

1) 
Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o 
dzieło, wpłaty na PPK 

12 815 334 

2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3 761 507 

- 

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków: energia elektryczna i cieplna, gaz,  
woda, ścieki, zakup materiałów do remontów, konserwacji  i utrzymania budynku, środków 
czystości, usługi ppoż, monitoring, dozór techn. dźwigów, nadzór techniczny, ubezpieczenia 
budynków , podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, opłaty za gospodarowanie 
odpadami, opłata za wywóz odpadów, czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i 
garaży, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, internet 

438 258 

- 

Wydatki związane ze świadczeniem usług geodezyjnych: zakup graniczników, pozostałych 
materiałów do usług geodezyjnych (taśmy, farby geodezyjne, sztychówki, tasaki, maczety, 
paliki, butelki, rurki stalowe, gwoździe geodezyjne, baterie do GPS, instrumenty pomiarowe, 
teczki introligatorskie, kamizelki, świder do pobierania próbek gleby do analizy), zakup biurek, 
szaf z zamkami,   zakup sprzętu geodezyjnego, komputerów stacjonarnych, laptopów do 
kancelarii na obiektach scaleniowych, zakup drobnego sprzętu komputerowego i akcesoriów 
(klawiatury, myszki, zasilacze UPS, przewody, dyski pamięci, switche, routery, uchwyty na 
monitor, itp.) do kancelarii na obiektach scaleniowych, zakup niszczarek do kancelarii na 
obiektach scaleniowych, zakup WNiP, przedłużenie licencji programu antywirusowego, 
abonament dostępu sieci TPI, aktualizacja: EwMapa, Ewopis, Scalenia, Turbo Mapa ,  usługa 
informatyczna ładowania baz obiektów scaleniowych w starostwach, zakup papieru do plotera, 
głowic z tuszami, zakupy związane z pandemią COVID-19, zakup systemów alarmowych do 
kancelarii, monitoring systemów alarmowych- kancelarie, ubezpieczenie mienia i OC na 
obiektach scaleniowych, usługa internetowa na obiektach scaleniowych, ekspertyzy 
rzeczoznawców,  opłaty za materiały w powiatowych ośrodkach geodezyjnych i 
kartograficznych, naprawy sprzętu geodezyjnego i komputerowego, usługi serwisowe 
urządzeń drukujących, usługi ksero i bindowania, usługi introligatorskie , usługi pocztowe 
(zawiadomienia stron scaleń za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), koszty eksploatacyjne 
utrzymania kancelarii na obiektach scaleniowych, najem pomieszczeń na kancelarie dla 
geodetów na obiektach scaleniowych, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, 
szkolenia geodezyjne, opłaty sądowe od założenia ksiąg wieczystych, ujawnienia podziału 
działek, odłączenia oraz przyłączenia działek. 

1 963 106 

- 
Wydatki bieżące związane z eksploatacją samochodów: zakup paliwa, materiałów i części 
zamiennych, remonty i przeglądy, mycie i holowanie, badania techniczne, ubezpieczenia, 
opłaty rejestracyjne, ekspertyzy. 

600 820 



- 

Pozostałe wydatki bieżące: wpłata na PFRON, zakup niszczarki,  zakup urządzeń 

drukujących wielofunkcyjnych, zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do 
sprzętu komputerowego, tuszy i tonerów do drukarek, zakup książek, czasopism, akty 
prawnych, prenumeraty, zakup usług komputerowych i prawniczych, zakup oprogramowania 
FineReader 15 Corporate, remonty sprzętu biurowego, komputerowego, urządzeń 
drukujących, zakup usług zdrowotnych , zakupy związane z pandemią COVID-19, usługa    
świadczenia opieki serwisowo - materiałowej urządzeń drukujących wielofunkcyjnych, 
wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie pieczątek, usługi pocztowe, abonament 
RTV, usługi informatyczne, praca zdalna, usługi telekomunikacyjne oraz internet, szkolenia, 
dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe. 

752 823 

- 

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych tj. kawy, mleka/śmietanki do kawy, 
herbaty, cukru, cytryny, ciastka, paluszki, napoje. 
Produkty będą wykorzystywane na potrzeby sekretariatu, podczas posiedzeń komisji 
odbiorów związanych z realizacją zawartych umów na prace geodezyjne – scalenia. 
Planowana ilość odbiorów – ok. 80, a planowana ilość członków komisji: od 5 do 10 osób: 
przedstawiciele wykonawcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz 
przedstawiciele odbiorcy tj. starostw powiatowych. Podczas szkoleń organizowanych 
w siedzibie biura, ogłoszenia wyników konkursu – XLV Konkurs Jakości Robót Geodezyjnych 
planowana ilość uczestników ok. 20 osób (przedstawiciele Biura, laureaci konkursu oraz 
zaproszeni goście) – planowana ilość osób ok. 20. 

6 500 

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 127 177 

- 

wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników (ekwiwalent za odzież, 
pranie, dofinansowanie do okularów, zakup środków bhp, zakup wody mineralnej, szczepienia 
ochronne geodetów przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu), refundacje pracownikom  opłat 
za egzamin i wydanie świadectwa potwierdzającego uzyskanie prawa do wykonywania 
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z dniem wpisu do centralnego rejestru 
osób posiadających uprawnienia zawodowe  z zakresu 5 - geodezyjne urządzanie terenów 
rolnych i leśnych. 

127 177 

4) 
 

Wydatki majątkowe: 
800 000 

- Zakup z samochodów do celów służbowych 
 

800 000 
 

 
II. 
 

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 360 700 

- 
 
 
- 
 
 

Wydatki bieżące: 
zakup sprzętu komputerowego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów 
Rolnych w Rzeszowie 
Wydatki majątkowe: 
zakup plotera ze skanerem i macierzy dyskowej NAS dla Podkarpackiego Biura 
Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.  
Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji 
gruntów rolnych. 

250 000 
 
 

110 700 

 


