
UCHWAŁA NR LIII/428/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021  r. 
poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Kłodzkiemu dotacji z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka 
w kwocie 2.839,00 zł (dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych) z przeznaczeniem na utworzenie 
nowej instalacji systemu informatycznego Comarch ERGO i konfigurację systemu w celu udostępnienia 
gminom z terenu powiatu kłodzkiego danych z rejestru publicznego prowadzonego przez Starostę Kłodzkiego 
– Ewidencja Gruntów i Budynków, przy użyciu pliku wymiany GML. 

§ 2. Podstawą przekazania dotacji, o której mowa w § 1 będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Bystrzyca 
Kłodzka a Powiatem Kłodzkim. 

§ 3. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Wydziały Urzędu Miasta i Gminy w celu bieżącego wykonywania zadań muszą mieć zapewniony 
dostęp do ewidencji gruntów i budynków. W świetle obowiązujących przepisów Starosta Kłodzki, 
prowadzący ten rejestr publiczny, nie może udostępniać danych z ewidencji. W tym celu musi być 
stworzony specjalny system, który, zachowując bezpieczeństwo danych, przy pomocy plików wymiany 
GML będzie umożliwiał korzystanie z zasobów ewidencji gruntów i budynków. W tworzeniu systemu 
udział bierze 13 gmin z terenu powiatu kłodzkiego. Dotacja ma być przekazana Powiatowi w terminie do 
końca lutego 2022 r. Rozliczenie dotacji nastąpi do 31 grudnia 2022 r. 
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