
Informacje dla Starostów/Prezydentów miast na prawach powiatu, dotyczące 
przekazywania środków na zadania z zakresu: 

geodezji i kartografii (dział 710 rozdział 71012 § 2110)
oraz

prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010 rozdział 01005 § 2110)

1. Kopie umów zawartych z wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych, 

których źródło finansowania (lub współfinansowania) pochodzi ze środków dotacji 

celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdziały 71012 i 01005) 

powinny być dostarczone do tut. Inspekcji w ciągu 7 dni od ich zawarcia;

2. Do każdego wniosku o przekazanie środków powinny zostać dołączone następujące 

dokumenty:

 kopia umowy z wykonawcą w zakresie dotyczącym wnioskowanych środków (jeżeli nie 

została przekazana tut. Inspekcji we wcześniejszym terminie !),

 kopia faktury VAT lub rachunku do ww. umowy, 

 kopia protokołu odbioru pracy geodezyjnej lub kartograficznej,

 kopia protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów

przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

jeżeli został sporządzony;

3. Dowody księgowe powinny być opisane z uwzględnieniem zapisów art. 39 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych. Dodatkowo opis faktury powinien zawierać adnotację o finansowaniu 

(współfinansowaniu) zadania z budżetu Wojewody Lubelskiego;

4. Wszystkie kopie dokumentów (w formie skanów oryginałów przy drodze 

elektronicznej) wraz z pismem przewodnim lub ww. wnioskiem, proszę przesyłać do 

tut. Inspekcji drogą elektroniczną przez platformę ePUAP (preferowane) lub drogą 

tradycyjną. W razie wątpliwości osobą wyznaczoną do kontaktu jest P. Katarzyna 

Kalinowska – tel. 81 74 24 439, e-mail: kkalinowska@lublin.uw.gov.pl. Wnioski 

przekazane drogą mailową wymagają użycia podpisu elektronicznego.

mailto:kkalinowska@lublin.uw.gov.pl


5. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządu 

terytorialnego mogą następować w terminie do dnia 15 listopada roku budżetowego. 

W praktyce oznacza to, że jedynie oszczędności zgłoszone przed tym terminem mogą 

zostać  przesunięte na inne zadania lub też do innych jst przez dysponenta części 

budżetowej, a niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa (z wyjątkami) 

wygasają z upływem roku budżetowego.

p.o. Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
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/podpisano elektronicznie/
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