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1. Zasady tworzenia Związku Powiatów
- ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2013r.,
poz. 595 z późn. zm. )
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2013r.,
poz. 885 z późn. zm. )

2. Statut Związku
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 17 maja 2012 r.
Poz. 1180
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie ogłoszenia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
18 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów
oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1472) ogłaszam statut
Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wicewojewoda Zbigniew Ostrowski

STATUT
ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W celu wspólnego realizowania określonych niniejszym Statutem zadań mających charakter
publiczny, oraz działając na podstawie art. 65 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), powiaty postanawiają
przyjąć i stosować postanowienia niniejszego Statutu.
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Tworzy się, związek powiatów pod nazwą ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO, zwany dalej Związkiem.
§ 2. Członkami Związku są następujące powiaty: brodnicki, bydgoski, chełmiński,
golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski,
radziejowski, rypiński, sępoleński, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, świecki, żniński.
§ 3. Siedzibą Związku jest miasto Żnin.

§ 7. Celem Związku jest:
1) tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych
ewidencji budynków i lokali;
2) przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy
zasadniczej;
3) założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
4) informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz udostępnienie ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom.
§ 9. Organami Związku są:
Zgromadzenie Związku;
Zarząd.
§ 10. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku, zwane dalej
Zgromadzeniem
§ 11. W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów (miasta na prawach
powiatów), których zasady reprezentacji w Związku określa rada powiatu w odrębnej
uchwale.
§ 14. Zgromadzenie każdorazowo na posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego
w ustalonym przez siebie trybie.

§15. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1) ustalanie programów realizacji zadań Związku;
2) uchwalanie planu finansowego Związku i ocena jego wykonania;
3) decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek
organizacyjnych Związku;
4) realizowanie w ramach Związku kompetencji samorządu powiatowego w odniesieniu
do zadań zleconych Związkowi;
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu związku oraz kontrolowanie jego
działalności;
6) powoływanie komisji rewizyjnej Związku oraz w razie potrzeby innych stałych i
doraźnych komisji do określonych zadań;
7) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu;
8) ustalanie wysokości składek członkowskich;
9) zatwierdzanie kierunków działania Związku;
10) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania mienia przez Związek;
11) dokonywanie zmian w Statucie Związku z zastrzeżeniem § 39;
12) określanie wysokości kwoty, do której Zarząd samodzielnie może zaciągać zobowiązania
finansowe;

13) ustalenie regulaminu organizacyjnego biura Związku i innych jednostek organizacyjnych
Związku;
14) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia na członka Związku, wykreślenia członka
Związku oraz likwidacji Związku.
§ 18.1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie.
3. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. W skład Zarządu mogą wchodzić również członkowie spoza składu Zgromadzenia w liczbie
nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.
§ 19. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie zadań Związku;
2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia w trybie ustalonym Statutem;
3) sporządzanie projektu planu finansowego Związku i jego wykonywanie;
4) prowadzenie gospodarki finansowej Związku i jego wykonywanie;
5) decydowanie w sprawach majątkowych Związku w zakresie i trybie określonym przez
Zgromadzenie;
6) decydowanie w sprawach Związku nie zastrzeżonych przepisami prawa dla Zgromadzenia;
7) zawieranie umów i porozumień;
8) ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia;
9) zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Zgromadzenie;
10) przygotowywanie projektów uchwał;
11) powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych Związkowi.

§ 21.1. Do Przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Starosty,
wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym.
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
1) kierowanie pracą Zarządu i jego biura;
2) reprezentowanie Związku na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 29.
§ 22.1. Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia biuro Związku.
2. Biuro jest podporządkowane Przewodniczącemu Zarządu.
§ 31.1. Składki członkowskie wynikające z kalkulacji kosztów sporządzonej przez Zarząd Związku
nie więcej niż 10 groszy na mieszkańca są wnoszone przez członków Związku kwartalnie,
w terminie do ostatniego dnia kwartału.
2. Składkę ustala się proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego powiatu według stanu
ludności na koniec roku poprzedniego wg danych GUS. Do czasu publikacji danych przez
GUS wnoszona składka traktowana jest jako zaliczka. Korekta składki nastąpi w ostatnim
kwartale.
3. Za nieterminową wpłatę składek naliczane będą ustawowe odsetki.

3. Projekt w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko –
Pomorskiego pod nazwą:
„Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o
działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko –
pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”
- konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa w dniu 30 stycznia 2013r.
- wniosek złożono w dniu 29 kwietnia 2013r.
- umowę podpisano w dniu 12 grudnia 2013r.
• wartość projektu: 27.370.899,35 zł
• kwota dofinansowania (75%): 20.459.037,05 zł
• udział własny (25%): 6.819.679,02 zł
-

Projekt obejmuje 97 gmin na 144 w województwie
Projekt obejmuje 1806 obrębów

4. Warunki techniczne
- dwa oprogramowania (12 powiatów EWID i 7 powiatów EWMAPA)
- opracowano ogólne warunki techniczne dla całego województwa
- geodeci powiatowi dostosowali warunki techniczne do lokalnych
(powiatowych) uwarunkowań

5. Procedury przetargowe
- z upoważnienia Związku Powiatów, każdy powiat (19) prowadził procedury
przetargowe
- wszystkie umowy podpisano z terminem realizacji zadania do
27 lutego 2015r.
- etapowanie prac (do 30 września 2014r.; do 27 lutego 2015r.)
- przetargi:
• wartość początkowa projektu: 27.370.899,35 zł
• wartość po przetargach: 19.763.950,59 zł

6. Oszczędności finansowe

7. Aktualne zaawansowanie prac
geodezyjno-kartograficznych
- na koniec lutego z projektu rozlicza się 13 powiatów
- na koniec kwietnia z projektu rozlicza się 6 powiatów

8. Wnioski o płatność
- po zakupie sprzętu
- po wykonaniu I etapu prac (30 września 2014r.)
- po zakończeniu prac geodezyjno-kartograficznych

9. Zamierzenia na przyszłość w ramach RPO
na lata 2014 - 2020 (Program Cyfrowa Polska)
- cyfrowa mapa zasadnicza
- współfinansowanie:
środki własne powiatów
środki finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego
środki budżetu państwa
- realizacja i rozliczenie do 2023r.

10. Wnioski
a) skuteczność Związku Powiatów
b) cyfryzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego
(operaty powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)
c) uproszczenie usług geodezyjno-kartograficznych

d) wykorzystanie środków finansowych z proponowania RPO na lata
2014 – 2020.
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