
 
 

Uchwała Nr XXXIX/685/10 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego   

z dnia  29 czerwca 2010 r. 
 
 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyskie Biuro Geodezji  
w Kielcach. 
 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 12 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) 
oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. 
z 2003r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

Z dniem 1 lipca 2010r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Świętokrzyskie Biuro 
Geodezji w Kielcach. 

§ 2 

Przedmiotem działalności Świętokrzyskiego Biura Geodezji jest wykonywanie  
i koordynowanie prac scaleniowo-wymiennych zgodnie z zapisem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 
26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749 
z późn. zm.). 
 

§ 3 

Nadaje się Statut nowo powstałej jednostce budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku  
 
 
        Alfreda Zawierucha - Rubak 
                    
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 

do Uchwały Nr XXXIX/685/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 
Świętokrzyskie Biuro Geodezji  w Kielcach. 
 
 

W myśl  art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów 
(t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zmianami), samorząd województwa wykonuje 
i koordynuje prace  scaleniowo – urządzeniowe przy pomocy jednostek organizacyjnych 
przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, 
poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań 
(t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zmianami). Do chwili obecnej prace 
scaleniowo – urządzeniowe wykonywane były przez gospodarstwo pomocnicze pod nazwą 
Świętokrzyskie Biuro Geodezji utworzone przy Świętokrzyskim Biurze Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach.  

W związku z podjęciem likwidacji gospodarstwa pomocniczego Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego wykonującego zadania scaleniowo – wymienne, zachodzi 
konieczność utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyskie Biuro Geodezji  
w Kielcach wykonującej i koordynującej prac scaleniowo-wymiennych zgodnie z zapisem 
art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2003r. 
Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Załącznik  do uchwały 

Nr XXXIX/685/10  

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 29 czerwca 2010r. 

 

 

STATUT 

Świętokrzyskiego Biura Geodezji 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Świętokrzyskie Biuro Geodezji jest jednostką budżetowa utworzoną przez Sejmik 

Województwa Świętokrzyskiego, działającą na podstawie: 

− ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, 

poz.1240), 

− ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1590 z późn. zm.), 

− ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 

178, poz. 1749 z późn. zmianami), 

− Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXIX/685/10 z dnia 

29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach, 

− niniejszego statutu. 

§ 2 

 

1. Siedzibą Świętokrzyskiego Biura Geodezji jest miasto Kielce. 

2. Biuro działa na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 

II. Przedmiot działalności 

§ 3 

 

1. Przedmiotem działalności ŚBG są działania w zakresie prac dotyczących urządzania, 

scalania i wymiany gruntów zgodnie z zapisem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982r. 

o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zmianami). 



 

 

 

2. Do zakresu działań ŚBG w szczególności należą działania związane z pracami w zakresie 

scalania i wymiany gruntów na rzecz realizacji programów pomocowych opartych 

o środki unijne, polegające na bezpośrednim wykonawstwie lub koordynacji robót 

z przedmiotowego zakresu, należących do samorządu województwa. 

 

III. Organizacja wewnętrzna Świętokrzyskiego Biura Geodezji 

 

§ 4 

 

1. Świętokrzyskim Biurem Geodezji kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy oraz 

kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. 

2. Dyrektora  ŚBG powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

a czynności w zakresie prawa pracy dokonuje Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego. 

3. Zastępca jest zatrudniany i zwalniany przez Dyrektora ŚBG. 

4. Obsługę finansowo - księgową ŚBG sprawuje Główny księgowy. 

5. Stosunek pracy z pracownikami ŚBG nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor ŚBG. 

 

§ 5 

 

1. ŚBG prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych, zgodnie ze szczegółowymi warunkami gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych samorządu terytorialnego. 

2. Działalność ŚBG finansowana jest z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.  

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. 

4. Biuro posiada własny rachunek bankowy. 

 

IV. Przepisy końcowe 

§ 6 

 

1. Szczegółową strukturę organizacyjną Biura, zakres działania wchodzących w jego skład 

komórek organizacyjnych oraz tryb pracy określa regulamin organizacyjny ŚBG 

sporządzany i zatwierdzany przez Dyrektora ŚBG. 



 

 

2. Organizację i czas pracy oraz porządek wewnętrzny w Biurze określa regulamin pracy 

Biura ustalony przez Dyrektora Biura na podstawie obowiązujących przepisów. 

3. Tabelę stanowisk oraz zasady ustalania wynagrodzeń pracowników regulują odrębne 

przepisy. 

§ 7 

 

Kontrolę i koordynację nad działalnością Świętokrzyskiego Biura Geodezji sprawuje Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez Sejmik 

Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 


