Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp., dnia 23 kwietnia 2018r.
GK-VII.431.1.2018.AByl

SPRAWOZDANIE
z kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Starostwie
Powiatowym we Wschowie przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. działającego z upoważnienia
Wojewody Lubuskiego

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli.
Kontrola działalności Starosty Wschowskiego, wykonującego zadania z zakresu
geodezji i kartografii, wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pgik, została
przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej ustawą o kontroli,
a także zgodnie z okresowym planem kontroli na rok 2018 - organu zarządzającego
przeprowadzenie kontroli - Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Gorzowie (zwanego dalej LWINGiK), wykonującego z upoważnienia
Wojewody Lubuskiego zadania kontrolne w zakresie geodezji i kartografii.
Przedmiotem kontroli były zadania należące zgodnie z art. 7d ustawy Pgik do obowiązków
Starosty Wschowskiego, wykazane w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli problemowej
przeprowadzonej w trybie zwykłym przez LWINGiK w roku 2017.
W ramach niniejszej kontroli dokonano sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń
pokontrolnych skierowanych przez LWINGiK do Starosty Wschowskiego w wyniku
ww. kontroli problemowej.
Kontrolę sprawdzającą przeprowadził zespół kontrolerów LWINGiK, zwany dalej zespołem
kontrolerów, w składzie:
1. Andrzej Bylica - przewodniczący zespołu kontrolerów - inspektor wojewódzki,
posiadający imienne upoważnienie LWINGiK nr 1/2018 z dnia 01.02.2018r.,
2. Waldemar Surma - członek zespołu kontrolerów - inspektor wojewódzki, posiadający
imienne upoważnienie LWINGiK nr 2/2018 z dnia 01.02.2017r.
Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach od 20 lutego
do 28 lutego 2018 roku. Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w ,,książce
kontroli" Starostwa Powiatowego we Wschowie pod nr 1 w 2018 roku.
Kontrolą objęto okres od dnia 27 września 2017 roku do dnia 19 lutego 2018 roku - zwany
dalej okresem kontroli.

II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.

Jednostką kontrolowaną było Starostwo Powiatowe we Wschowie z siedzibą przy
Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, zwane dalej Starostwem Powiatowym.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był Starosta
Wschowski - Pan Marek Boryczka, wykonujący obowiązki z zakresu geodezji i kartografii,
zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik przy pomocy Geodety Powiatowego
wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.
Zgodnie z uchwałą NR II/3/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 11 grudnia 2014r.
w sprawie wyboru Staroty Powiatu Wschowskiego - kierownikiem jednostki kontrolowanej
z ww. dniem został Pan Marek Boryczka, który pozostawał nim do dnia wszczęcia kontroli.
W okresie objętym kontrolą Geodetą Powiatowym był Pan Edward Machnacz, co wynika
z pisma Starosty Wschowskiego znak Or.1120-41/2003 z dnia 08.04.2003r.
Informacji podczas przeprowadzania kontroli udzielał Geodeta Powiatowy oraz
pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości, a wyjaśnień
w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości udzielała Pani Renata Zmuda-Sadowska –
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości, upoważniona
do udzielenia tych wyjaśnień przez Starostę Wschowskiego.

III. Formalno - prawne podstawy funkcjonowania administracji geodezyjnej
i kartograficznej.
Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik Starosta jest organem administracji
geodezyjnej i kartograficznej, wykonującym zadania przy pomocy Geodety Powiatowego
wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wschowie został ustanowiony
Uchwałą Zarządu Powiatu Wschowskiego Nr 42/2015 z dnia 27 października 2015r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
W myśl § 12 ust. 1 pkt 5) – w skład Starostwa wchodzi Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – GK, a zgodnie z § 12 ust. 2 – schemat
organizacyjny starostwa przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Z kolei w § 13 ust. 1
wskazano, że wydziałami kierują naczelnicy, a § 21 ust. 1 określa zakres zadań realizowanych
przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do ww. uchwały, wskazuje, że Wydział
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami podlega bezpośrednio Staroście,
a Geodeta Powiatowy jest w nim umiejscowiony w strukturze tego Wydziału.
Z informacji udostępnionych przez Starostę Wschowskiego wynika, że dla ww. Wydziału nie
został określony Regulamin wewnętrzny, ani żaden inny dokument określający jego strukturę
wewnętrzną.

IV. Ustalenia stanu faktycznego wskazującego sposób realizacji zaleceń
pokontrolnych.
W wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 maja 2017r. do
9 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym we Wschowie, w zakresie wypełniania przez
Starostę Wschowskiego zadań dot. prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ
obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy Pgik, LWINGiK przekazał Staroście
Wschowskiemu pismem znak GK-VII.431.5.2017.AByl z dnia 24.08.2017r., wystąpienie
pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym wraz z zaleceniami pokontrolnymi.
Kierownik jednostki kontrolowanej, w piśmie znak OSE.1710.2.2017 z dnia 27 września
2017r., poinformował LWINGiK o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
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Na podstawie zgromadzonej dokumentacji zespół kontrolerów obecnie dokonał ustaleń
odnoszących się do sposobu realizacji zaleceń po kontroli problemowej w 2017 roku.

Zalecenie nr 1:
Przekazywane przez wykonawców prac Zgłoszenia prac geodezyjnych, przed ich
przyjęciem, należy sprawdzać, czy zostały sporządzone w pełni poprawnie w stosunku do
wymogów wynikających z art. 12 ust. 2 ustawy Pgik i w odniesieniu do wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie formularzy, a w razie potrzeby wyegzekwować od
wykonawców prac geodezyjnych poprawną realizację wymogów wynikających ze wskazanych
przepisów prawa, natomiast do autora wykorzystywanego oprogramowania GEOPORTAL
należy wystąpić z sugestią jego udoskonalenia w celu wyeliminowania tworzenia w tym
oprogramowaniu nie w pełni kompletnych Zgłoszeń prac geodezyjnych.
W piśmie z dnia 27 września 2017 r. znak OSE.1710.2.2017, Starosta Wschowski
poinformował LWINGiK m.in., że ,,przekazano informację pracownikom ODGiK we Wschowie
oraz przesłano informację do Wykonawców aby szczególną uwagę zwracali na poprawne
wypełnianie Zgłoszeń prac geodezyjnych w stosunku do wymogów wynikających z art. 12 ust. 2
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (..), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do rozporządzenia (..) z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich
wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (..), tj. zawierającym
nr REGON, NIP, dane kontaktowe: telefon mail, organ: Starosta Wschowski”.
W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów wybrał losowo
20 z 530 Zgłoszeń prac geodezyjnych z okresu objętego kontrolą, z prac które zostały już
zakończone, a ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zgromadził w aktach
sprawy, po czym stwierdził, że przyjęte zgłoszenia zostały opracowane na formularzach
zgodnych z obowiązującym wzorem, a ponadto były prawidłowo wypełnione.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zalecenie nr 1 LWINGiK zostało
wykonane.
Zalecenie nr 2:
W prowadzonym rejestrze zgłoszeń należy zawsze, w pełnym zakresie oraz poprawnie
wprowadzać informacje wymagane w § 8 rozp. o zasobie, a w tym celu należy m.in. na bieżąco
nadawać identyfikatory wszystkim udostępnianym materiałom zasobu.
W piśmie z dnia 27 września 2017 r. znak OSE.1710.2.2017, Starosta Wschowski
poinformował LWINGiK m.in., że, „identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu nadawane są
operatom przyjmowanym na bieżąco. Pozostałe operaty chcielibyśmy zeskanować i nadać
identyfikatory kompleksowo z zachowaniem chronologii”.
W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów wybrał losowo
20 z 530 Zgłoszeń prac geodezyjnych z okresu objętego kontrolą, z prac które zostały już
zakończone, a ich kserokopie wraz z kopią bazy systemu Ośrodek zgromadził w aktach sprawy,
po czym stwierdził, że system ten przewiduje gromadzenie danych wymaganych w zakresie
Rejestru zgłoszeń, a przy tym większość z nich jest wypełniona.
Jednocześnie stwierdzono, że w ramach wprowadzania informacji do Rejestru zgłoszeń nie
stosowano w pełnym zakresie wymogów określonych w § 8 rozporządzenia o zasobie, gdyż:
- w żadnym przypadku nie wprowadzono do Rejestru danych kontaktowych podmiotu, który
zgłosił prace, a wskazał takie dane na zgłoszeniu,
- brak w prowadzonym systemie pozycji przeznaczonej na Opis obiektu,
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- w żadnym przypadku nie wpisano ID materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który
zgłosił prace?
W odniesieniu do wskazanych powyżej nieprawidłowości Pani Naczelnik Renata ZmudaSadowska w dniu 27.02.2018r. do Protokółu przekazała następujące wyjaśnienia:
W ramach wprowadzania informacji do Rejestru zgłoszeń nadal nie stosowano w pełnym
zakresie wymogów określonych w § 8 rozporządzenia o zasobie, gdyż:
- w żadnym przypadku nie wprowadzono do Rejestru danych kontaktowych podmiotu, który
zgłosił prace, a wskazał takie dane na zgłoszeniu, gdyż dane takie w przypadku zgłoszeń przez
Geoportal nie przenoszą się automatycznie z tego systemu do Rejestru zgłoszeń, a do dnia
dzisiejszego autor systemu OŚRODEK 8.50 nie wprowadził takiej funkcjonalności,
- brak w prowadzonym systemie pozycji przeznaczonej na Opis obiektu, gdyż informacje
o takim charakterze, które nie są przewidziane we wzorze zgłoszeń prac, są wpisywane
w pozycji „Położenie”,
- w żadnym przypadku nie wpisano ID materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który
zgłosił prace, gdyż nadal nie są przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych
materiały udostępnianie zgłaszającym prace, a przyczyną tego są braki kadrowo-finansowe.
W ocenie tut. organu powyższe wyjaśnienia nie mogą w pełni stanowić argumentu do
uznania, że przedmiotowe zalecenie zostało wykonane.
Jak już tut. organ wskazał powyżej - wymóg nadawania identyfikatorów materiałom, które
należały do zasobu przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia z dnia 5 września 2013r..
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2013, poz. 1183) wynika z § 32 ust. 5 w związku z § 9 ust. 1 pkt 1
tego rozporządzenia, dlatego Starosta winien w pierwszej kolejności realizować ten proces
w odniesieniu do materiałów na bieżąco udostępnianych, o których informacja w postaci
nadanego ID winna być wprowadzana do Rejestru zgłoszeń.
Nie można również uznać powyższych wyjaśnień dotyczących wprowadzania do Rejestru
zgłoszeń informacji w zakresie danych kontaktowych podmiotu, który zgłosił prace, a wskazał
takie dane na zgłoszeniu, gdyż skoro prowadzący zasób miał świadomość, że takie dane
stosowany system PZGiK automatycznie nie przenosi ze zgłoszenia do rejestru to powinien
uzupełniać te dane manualnie.
Z kolei zasługującym na uznanie wyjaśnieniem jest dotyczące sposobu rejestrowania informacji
w zakresie „Opis obiektu”.
Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 2 LWINGiK zostało
wykonane w 20%.
Zalecenie nr 3:
Należy dokumentować uzgodnienia dokonywane przez organ z wykonawcą, dotyczące listy
materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy, o których
mowa w art. 12 ust. 3 ustawy Pgik, w formie pisemnej, które precyzowałyby zakres dokonanych
uzgodnień obejmujący konkretne zaproponowane przez organ materiały zasobu w odniesieniu do
listy materiałów wskazanych przez wykonawcę w poz. 14 zgłoszenia, autoryzowane zarówno
przez pracownika posiadającego stosowne upoważnienie Starosty jak i przez przedstawiciela
wykonawcy zgłoszonych prac, a także dokumentować daty przygotowania listy materiałów, daty
dokonania uzgodnienia, daty wykonania kopii materiału zasobu oraz daty udostępnienia
uzgodnionego zakresu materiałów, w postaci stosownych adnotacji, notatek służbowych lub
odpowiednich protokołów. Należy bezwzględnie przestrzegać terminu uzgadniania
i udostępniania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych
prac, określonego w art.12 ust. 3 Pgik. Dokonywanie przez pracowników uzgodnień w imieniu
Starosty należy ująć w ramach określonego przez Starostę zakresu czynności, uprawnień
i odpowiedzialności, a także na wniosek geodety powiatowego udzielić im stosownych
upoważnień na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.
W piśmie z dnia 27 września 2017 r. znak OSE.1710.2.2017, Starosta Wschowski
poinformował LWINGiK m.in., że ,,… podjęto następujące czynności: protokół uzgodnienia
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listy materiałów generowany zostanie z systemu OŚRODEK z datą jego utworzenia, następnie
zastaną uzgodnione materiały co będzie udokumentowane datą i podpisami wykonawcy prac
geodezyjnych i upoważnionego pracownika starostwa, data udostępnienia materiałów zostanie
odnotowana w systemie OŚRODEK. Podjęto także kroki w celu aktualizacji zakresu czynności,
uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz wydania upoważnień na podstawie art. 6a
ustawy Pgik”.
W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów wybrał losowo
20 z 530 Zgłoszeń prac geodezyjnych z okresu objętego kontrolą, z prac które zostały już
zakończone, a ich kserokopie wraz z istniejącymi pisemnymi uzgodnieniami - potwierdzone za
zgodność z oryginałem - zgromadził w aktach sprawy, po czym stwierdził, że w aktach
postępowania technicznego z reguły znajdują się zapisy wskazujące na dokonywanie uzgodnień
przez organ przyjmujący zgłoszenie pracy geodezyjnej z wykonawcą prac, dotyczącego listy
materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy, o którym
mowa w art. 12 ust. 3 ustawy Pgik, a z dat dokonania tych uzgodnień wynika, że odbywały się
z zachowaniem terminu wskazanego w art. 12 ust. 3 Pgik.
Z kolei po analizie ww. zapisów stwierdzono, że w zakresie wszystkich badanych
przypadków zostały spisane Protokoły uzgodnienia listy materiałów, zawierające datę
uzgodnienia oraz podpisy wykonawcy i przedstawiciela Starosty, a przy pomocy systemu
Geoportal dokumentowano datę przygotowania oraz udostepnienia (wydania) materiałów
wykonawcy. Jednocześnie stwierdzono, że w spisanych Protokółach uzgodnienia listy
materiałów brak uszczegółowienia w postaci listy wskazującej, które konkretnie materiały
zostały uzgodnione z wykonawcą jako niezbędne lub przydatne do wykonania zgłoszonych prac.
Ponadto ustalono, że dokonywanie przez pracowników ( ( … ) i ( … ) ) ww. uzgodnień
odbywało się mimo braku posiadania przez nich upoważnienia do działania w imieniu Starosty,
gdyż zostały im wystawione dopiero w dniu 2 lutego 2018 roku, oraz przy jednoczesnym braku
ujęcia takiego obowiązku w zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
W odniesieniu do wskazanych powyżej nieprawidłowości Pani Naczelnik Renata ZmudaSadowska w dniu 27.02.2018r. do Protokółu przekazała następujące wyjaśnienia:
W spisanych Protokółach uzgodnienia listy materiałów brak uszczegółowienia w postaci listy
wskazującej, które konkretnie materiały zostały uzgodnione z wykonawcą jako niezbędne lub
przydatne do wykonania zgłoszonych prac, gdyż zwyczajowo przy pracach tzw. syt-wys zawsze
udostępnia się mapę oraz osnowę w najbliższym otoczeniu pracy, a w przypadku tzw. Zgłoszeń
do robót prawnych dodatkowo z archiwalnych operatów prawnych udostępniania się protokoły,
szkice polowe i graniczne.
Dokonywanie przez pracowników (( … ) i ( … )) ww. uzgodnień odbywało się mimo braku
posiadania przez nich upoważnienia do działania w imieniu Starosty, gdyż zostały im
wystawione dopiero w dniu 2 lutego 2018 roku, oraz przy jednoczesnym braku ujęcia takiego
obowiązku w zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności, z powodu zmian kadrowych na
stanowisku Naczelnika Wydziału, który rozpoczął reorganizację kadrową oraz lokalową pracy
Wydziału, co skutkowało znacznym opóźnieniem w przygotowaniu ww. upoważnień oraz
brakiem wskazanych zakresów obowiązków.
W ocenie tut. organu powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić argumentu do uznania,
że przedmiotowe zalecenie zostało w pełni poprawnie wykonane, gdyż zbytnie uogólnienie
zakresu materiałów, które po uzgodnieniu z wykonawca mają być mu udostępnione nie wypełnia
istoty takiego uzgodnienia, które winny polegać na precyzyjnym określeniu jakie konkretnie
materiały mają być udostępnione. Natomiast konieczność udzielenia upoważnień do uzgadniania
została zaakceptowana przez Starostę na etapie analizy Projektu Wystąpienia pokontrolnego
i nic nie stało na przeszkodzie, aby działający w dniu udzielenia odpowiedzi na zalecenia
(27 września 2017r.) Geodeta Powiatowy wystąpił do Starosty z wnioskiem o wydanie
stosownych zaleceń, a nawet przy braku takiego wniosku Starosta miał prawo i obowiązek ich
wydania.
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Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 3 LWINGiK zostało
wykonane w 40%.

Zalecenie nr 4:
W przyjmowanych Zawiadomieniach o wykonaniu zgłoszonych prac, zawsze należy sprawdzać,
czy zostały sporządzone na odpowiednim formularzu oraz w pełni poprawnie w stosunku do
wymogów wynikających z Załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy, a w razie
potrzeby wyegzekwować od wykonawców prac geodezyjnych poprawną realizację wymogów
wynikających ze wskazanego przepisu prawa. W ramach rejestracji wpływu Zawiadomień
o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, należy w każdym przypadku
odnotowywać datę wpływu takiego Zawiadomienia.
W piśmie z dnia 27 września 2017 r. znak OSE.1710.2.2017, Starosta Wschowski
poinformował LWINGiK m.in., że „w zakresie przyjmowania Zawiadomień o wykonaniu
zgłoszonych prac w ODGiK zalecenia przyjęto do realizacji, natomiast do Wykonawców
przesłano informacje”.
W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów wybrał losowo
20 z 413 Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac z okresu objętego kontrolą, a ich
kserokopie - potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgromadził w aktach sprawy, po czym
stwierdził, że w ramach przyjmowania Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac, których
wzór określono w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy, za każdym razem
odnotowano datę jego wpływu, ale nadal nie zawsze wyegzekwowano od wykonawców aby
stosowali odpowiedni wzór oraz go prawidłowo wypełniali, gdyż:
- z reguły stosowany formularz zawiadomienia nie był w pełni zgodny ze wzorem, gdyż brak
w nim przypisów dot. wykonawcy lub organu (14/20)
- z reguły na zawiadomieniu nie uzupełniono pozycji z "*" , tzn. brak wyboru poprzez skreślenie
(15/20),
- w niektórych przypadkach brak lub błędne wskazania zakresu baz danych (5/20).
W odniesieniu do wskazanych powyżej nieprawidłowości Pani Naczelnik Renata ZmudaSadowska w dniu 27.02.2018r. do Protokółu przekazała następujące wyjaśnienia:
W ramach przyjmowania Zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac, których wzór
określono w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie formularzy, nadal nie zawsze
wyegzekwowano od wykonawców aby stosowali odpowiedni wzór oraz go prawidłowo
wypełniali, gdyż:
- z reguły stosowany formularz zawiadomienia nie był w pełni zgodny ze wzorem, gdyż brak
w nim przypisów dot. wykonawcy lub organu (14/20), gdyż uznaję, że modyfikacja formularza
zawiadomienia w tym zakresie nie może dyskwalifikować takiego zawiadomienia,
a wykonawcy ignorują wskazania pracowników Starosty w tym zakresie,
- z reguły na zawiadomieniu nie uzupełniono pozycji z "*", tzn. brak wyboru poprzez skreślenie
(15/20), ponieważ wykonawcy ignorują wskazania pracowników Starosty w tym zakresie, ale
zawiadomienia takie przyjmowano gdyż uznawano, że takie wady zawiadomienia nie powinny
wstrzymywać procesu weryfikacji przekazanej przy nich dokumentacji,
- w niektórych przypadkach brak lub błędne wskazanie zakresu baz danych (5/20), z powodu
przeoczenia przy przyjmowaniu zawiadomienia.
W ocenie tut. organu powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić argumentu do uznania,
że przedmiotowe zalecenie zostało w pełni poprawnie wykonane. Wzór zawiadomienia, w tym
sposób jego wypełnienia jest określony przepisem prawa, a więc traktując go jako podanie
w rozumieniu przepisów ustawy Kpa, organ ma możliwość wyegzekwowania zastosowania
prawa poprzez wezwanie Wykonawcy na podstawie art. 64 § 2 Kpa, który stanowi, że „Jeżeli
podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać
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wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni,
z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”.
Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 4 LWINGiK zostało
wykonane w 40%.
Zalecenie nr 5:
Należy wyegzekwować od wykonawców prac geodezyjnych aby przekazywane Spisy dokumentów
operatu technicznego zawierały wskazania oznaczenia przekazywanego pliku z dokumentem
elektronicznym oraz jego formatu, stosownie do wymogów określonych w art. 12a ust. 1 ustawy
Pgik, §29 ust. 4-5, §71 ust. 2 pkt 6, ust. 3 pkt 3, rozp. w sprawie standardów.
W piśmie z dnia 27 września 2017 r. znak OSE.1710.2.2017, Starosta Wschowski
poinformował LWINGiK m.in., że ,,w zakresie przekazywania Spisu dokumentów operatu
technicznego przekazano odpowiednią informację dla Wykonawców”.
W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów wybrał losowo
20 z 413 Operatów technicznych z okresu objętego kontrolą, a kserokopie Spisów dokumentów
operatu oraz Sprawozdań technicznych - potwierdzone za zgodność z oryginałem, jak też kopie
przyjętych do zasobu zbiorów danych w postaci dokumentów elektronicznych przekazanych
drogą internetową lub zapisanych na płycie DVD, zgromadził w aktach sprawy, po czym
stwierdził, że z reguły (7/13) przyjmowano do zasobu dokumentację nie zawierającą wskazania
w spisie dokumentów operatu technicznego ani w sprawozdaniu technicznym oznaczenia
przekazywanych plików zawierających dokumenty elektroniczne, w tym robocze bazy danych.
W odniesieniu do wskazanych powyżej nieprawidłowości Pani Naczelnik Renata ZmudaSadowska w dniu 27.02.2018r. do Protokółu przekazała następujące wyjaśnienia:
Przyjmowano do zasobu dokumentację z reguły (7/13) nie zawierającą wskazania w spisie
dokumentów operatu technicznego ani w sprawozdaniu technicznym oznaczenia przekazywanych
plików zawierających dokumenty elektroniczne, w tym robocze bazy danych, z powodu uznania,
że w przypadku plików przekazanych za pośrednictwem Geoportalu, który rejestruje oznaczenie
oraz datę wpływu takich plików, nie jest konieczne wskazywanie ich oznaczenia w spisie ani
sprawozdaniu.
W ocenie tut. organu powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić argumentu do uznania,
że przedmiotowe zalecenie zostało w pełni poprawnie wykonane, gdyż przepisy § 71 ust. 2 pkt 6
oraz § 71 ust. 3 pkt 3 rozp. w sprawie standardów w sposób jednoznaczny określają,
że oznaczenia przekazywanych plików muszą znajdować się w Spisie dokumentów operatu
technicznego, a przy tym nie uzależniają tego wymogu od sposobu przekazania plików
zawierających dokumenty elektroniczne. Minimalnym, choć nie wystarczającym sposobem
wypełnienia tego przepisu w przypadku przekazania takich plików drogą internetową (sposób
nie przewidziany w przepisach prawa) jest przekazanie stosownej informacji w sprawozdaniu
technicznym.
Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 5 LWINGiK zostało
wykonane w 40%.

Zalecenie nr 6:
Przy sporządzaniu Protokołów weryfikacji należy wypełniać go zgodnie ze wzorem określonym
w Załączniku nr 4 rozp. w sprawie formularzy, w tym także każdorazowo wpisując identyfikator
wykonawcy prac (nr REGON) oraz termin rozpoczęcia weryfikacji. Z kolei w przypadkach,
w których został spisany protokół weryfikacji z wynikiem negatywnym należy dokumentować
w sposób jednoznaczny fakt zwrócenia wykonawcy prac przekazanych przez niego zbiorów
danych lub innych materiałów. Należy dołożyć starań aby spisywanie Protokółu weryfikacji
odbywało się niezwłocznie i nie następowało z przekroczeniem terminu jednego miesiąca od dnia
wpływu zawiadomienia o zakończeniu prac.
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W piśmie z dnia 27 września 2017 r. znak OSE.1710.2.2017, Starosta Wschowski
poinformował LWINGiK m.in., że „w zakresie sporządzania Protokołu weryfikacji przyjęto do
realizacji”.
W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów wybrał losowo
20 z 413 Operatów technicznych z okresu objętego kontrolą, z prac zgłoszonych w tym okresie,
w zakresie których zostało spisanych 8 Protokołów weryfikacji z wynikiem negatywnym,
a kserokopie wszystkich wybranych Protokółów - potwierdzone za zgodność z oryginałem,
zgromadził w aktach sprawy, po czym stwierdził, że we wszystkich przypadkach Protokoły
zostały spisane zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 rozp. w sprawie formularzy,
a przy tym zawsze były spisane w terminie jednego miesiąca.
Natomiast w części przypadków (3/8), w których został spisany protokół weryfikacji z wynikiem
negatywnym, nie dokumentowano w sposób jednoznaczny faktu zwrócenia wykonawcy prac
przekazanych przez niego zbiorów danych lub innych materiałów
W odniesieniu do wskazanych powyżej nieprawidłowości Pani Naczelnik Renata ZmudaSadowska w dniu 27.02.2018r. do Protokółu przekazała następujące wyjaśnienia:
W części przypadków (3/8), w których został spisany protokół weryfikacji z wynikiem
negatywnym nie dokumentowano w sposób jednoznaczny faktu zwrócenia wykonawcy prac
przekazanych przez niego zbiorów danych lub innych materiałów, z powodu niedopatrzenia
przez pracowników.
W ocenie tut. organu powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić argumentu do uznania,
że przedmiotowe zalecenie zostało w pełni poprawnie wykonane, gdyż w powyższym zaleceniu
wyraźnie wskazał na wymóg jednoznacznego dokumentowania faktu zwrócenia wykonawcy
prac przekazanych przez niego zbiorów danych lub innych materiałów, który wynika m.in.
z art. 12b ust. 6 ustawy Pgik oraz przepisów Instrukcji kancelaryjnej.
Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 6 LWINGiK zostało
wykonane w 80%.

Zalecenie nr 7:
W ramach prowadzonej ewidencji materiałów zasobu należy wprowadzać wszystkie informacje
wymagane w § 9 rozp. o zasobie, w tym także obejmujące:
- Informacje o dostępie do materiału zasobu, wymaganej w § 9 ust. 1 pkt 11 rozp. o zasobie,
- Oznaczenia podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach - wymaganej w § 9 ust. 1 pkt 12 rozp. o zasobie,
- Informacje o kategorii archiwalnej materiału zasobu - wymaganej w § 9 ust. 1 pkt 13 rozp.
o zasobie,
- Kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - wymaganej w § 9
ust. 1 pkt 14 rozp. o zasobie,
- Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości - wymaganej w § 9 ust. 1 pkt 15 rozp.
o zasobie.
W piśmie z dnia 27 września 2017 r. znak OSE.1710.2.2017, Starosta Wschowski
poinformował LWINGiK m.in., że „w zakresie prowadzonej ewidencji materiałów zasobu
przyjęto do realizacji”.
W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów wybrał losowo
20 z 413 Operatów technicznych z okresu objętego kontrolą, z prac zgłoszonych w tym okresie,
a ich kserokopie wraz z kopią bazy systemu Ośrodek zgromadził w aktach sprawy, po czym
stwierdził, że system ten przewiduje gromadzenie danych wymaganych w zakresie Ewidencji
materiałów zasobu, a przy tym większość z nich jest wypełniona.
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Jednocześnie ustalono, że w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu nadal nie są
wprowadzane wszystkie wymagane informacje, gdyż:
- z reguły (15/20) nie wypełniano pozycji przeznaczonej na Informacje o dostępie do materiału
zasobu, wymaganej w § 9 ust. 1 pkt 11 rozp. o zasobie?
- w żadnym przypadku nie wypełniano pozycji przeznaczonej na Streszczenie, spis treści lub
krótki opis zawartości - wymaganej w § 9 ust. 1 pkt 15 rozp. o zasobie.
W odniesieniu do wskazanych powyżej nieprawidłowości Pani Naczelnik Renata ZmudaSadowska w dniu 27.02.2018r. do Protokółu przekazała następujące wyjaśnienia:
W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu nadal nie są wprowadzane wszystkie wymagane
informacje, gdyż:
- z reguły (15/20) nie wypełniano pozycji przeznaczonej na Informacje o dostępie do materiału
zasobu, wymaganej w § 9 ust. 1 pkt 11 rozp. o zasobie, z powodu nieutrwalonej wiedzy
pracowników o obowiązku wprowadzania takiej informacji,
- w żadnym przypadku nie wypełniano pozycji przeznaczonej na Streszczenie, spis treści lub
krótki opis zawartości - wymaganej w § 9 ust. 1 pkt 15 rozp. o zasobie, gdyż spis treści
znajduje się w zeskanowanych dokumentach operatu.
W ocenie tut. organu powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić argumentu do uznania,
że przedmiotowe zalecenie zostało w pełni poprawnie wykonane, gdyż ww. informacje, które
nie zawsze lub w ogóle nie zostały wprowadzone do ewidencji należą do bezwzględnie
wymaganych przepisem § 9 ust. 1 rozp. o zasobie.
Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 7 LWINGiK zostało
wykonane w 75%.

Zalecenie nr 8:
Prowadzoną bazę EGiB należy przetworzyć do wymogów określonych w przepisach rozp. EGiB
w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013r., tj. w części pn. Katalog obiektów EGiB
Załącznika nr 1a, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych z dniem 11 stycznia 2016 roku do
rozp. EGiB, w tym również dostosować wykorzystywany system komputerowy do zapisu danych
w bazie danych EGiB oraz ich eksportu do plików w formacie GML w zakresie w pełni zgodnym
z obowiązującymi przepisami prawa.
W piśmie z dnia 27 września 2017 r. znak OSE.1710.2.2017, Starosta Wschowski
poinformował LWINGiK m.in., że „w zakresie prowadzenia bazy EGiB – trwają prace nad
przetworzeniem baz EGiB dla gmin od wymogów określonych w przepisach rozporządzenia
EGiB”.
W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia przewodniczący zespołu kontrolerów
skierował do Geodety Powiatowego – Pana Edwarda Machnacza pytanie: Czy od dnia
przekazania odpowiedzi na zalecenia LWINGiK z kontroli w 2017 roku nastąpił postęp
w dostosowaniu baz EGiB do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów
i budynków? W odpowiedzi na powyższe pytanie Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że „W tym
czasie nie udało się dokonać żadnych zmian w tym zakresie”.
W powyższych okolicznościach zespół kontrolerów odstąpił od badania poszczególnych baz
danych EGiB, a tym samym uznał, że wynikająca z ww. zalecenia nieprawidłowość nie została
usunięta.
W odniesieniu do wskazanych powyżej nieprawidłowości Pani Naczelnik Renata ZmudaSadowska w dniu 27.02.2018r. do Protokółu przekazała następujące wyjaśnienia:
Baz EGiB nie przetworzono do wymogów określonych w przepisach rozp. EGiB z powodu
braków kadrowych oraz nie wystarczających środków finansowych na przetworzenie tych baz.
Natomiast wykorzystywany system komputerowy jest zdolny do zapisu danych w bazie danych
EGiB oraz ich eksportu do plików w formacie GML.
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Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 8 LWINGiK zostało
wykonane w 30%.
Zalecenie nr 9:
Należy pozyskać oraz wdrożyć oprogramowanie komputerowe pozwalające na prowadzenie bazy
danych BDSOG i jej aktualizację w pełnym zakresie wynikającym z Załącznika nr 2 pn.
Specyfikacja modelu pojęciowego bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz bazy danych szczegółowych osnów
geodezyjnych do rozp. w sprawie osnów, tzn. umożliwiające wprowadzanie informacji w zakresie
dotyczącym obserwacji na poszczególnych punktach osnów.
W piśmie z dnia 27 września 2017 r. znak OSE.1710.2.2017, Starosta Wschowski
poinformował LWINGiK m.in., że „Starosta Wschowski prowadzi bazy danych BDSOG (osnowy
poziomej i wysokościowej na powiat) w programie Bank Osnów ver. 3.04, w którym nie ma
możliwości zapisu obserwacji na poszczególnych punktach osnowy. Autor oprogramowania
udzielił informacji, że aktualnie nie ma możliwości zakupu oprogramowania, które spełniałoby
wymogi rozporządzenia w sprawie osnów”.
W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia przewodniczący zespołu kontrolerów
skierował do Naczelnik Wydziału – Pani Renaty Zmudy-Sadowskiej pytanie: Czy Starosta
pozyskał i wdrożył oprogramowanie do prowadzenia baz danych BDSOG umożliwiające
wprowadzanie informacji w zakresie dot. obserwacji na poszczególnych punktach osnów?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Naczelnik Wydziału wyjaśniła, że „Do dnia dzisiejszego nie
zostało pozyskane ani wdrożone oprogramowanie do prowadzenia baz BDSOG umożliwiające
wprowadzanie informacji w zakresie dot. obserwacji na poszczególnych punktach osnów”.
W powyższych okolicznościach zespół kontrolerów odstąpił od badania poszczególnych baz
danych BDSOG oraz stosowanego oprogramowania, a tym samym uznał, że wynikająca z ww.
zalecenia nieprawidłowość nie została usunięta.
W odniesieniu do wskazanych powyżej nieprawidłowości Pani Naczelnik Renata ZmudaSadowska w dniu 27.02.2018r. do Protokółu przekazała następujące wyjaśnienia:
Nie pozyskano i nie wdrożono oprogramowania komputerowego pozwalającego na prowadzenie
bazy danych BDSOG i jej aktualizację w pełnym zakresie wynikającym z Załącznika nr 2 do
rozp. w sprawie osnów, tzn. umożliwiające wprowadzanie informacji w zakresie dotyczącym
obserwacji na poszczególnych punktach osnów, gdyż autor oprogramowania stosowanego w tut.
Starostwie do prowadzenia takiej bazy nie przewiduje jego aktualizacji w tym zakresie.
Mając powyższe na uwadze tut. organ stwierdza, że zalecenie nr 9 LWINGiK nie
zostało wykonane.
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V. Wnioski i ocena.
W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia, skontrolowane działania Starosty
Wschowskiego w zakresie wykonania zaleceń z kontroli problemowej, przeprowadzonej przez
LWINGiK w 2017 roku, ogólnie oceniono jako pozytywne z nieprawidłowościami.
Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń, dokonanych podczas kontroli,
stanowiących podstawę oceny sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych, skierowanych przez
LWINGiK do Starosty Wschowskiego, w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej
w 2017 roku.
Pozytywnie oceniono sposób realizacji przez Starostę zalecenia nr 1, a jako nie w pełni
pozytywnie oceniono sposób realizacji zaleceń nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, a negatywnie oceniono
sposób realizacji zalecenia nr 9.
Mając na uwadze powyższą ocenę z ustaleń wskazujących na sposób wykonania zaleceń
pokontrolnych przekazanych Staroście Wschowskiemu w wyniku kontroli problemowej
przeprowadzonej w 2017 roku, LWINGiK działając z upoważnienia Wojewody Lubuskiego
podtrzymuje oraz częściowo uzupełnia następujące zalecenia:
1) W prowadzonym rejestrze zgłoszeń należy zawsze, w pełnym zakresie oraz poprawnie
wprowadzać informacje wymagane w § 8 rozp. o zasobie, a w tym celu należy m.in.
na bieżąco nadawać identyfikatory wszystkim udostępnianym materiałom zasobu.
2) W ramach dokumentowania uzgodnień dokonywanych przez organ z wykonawcą
w formie pisemnej, dotyczących listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do
wykonania zgłoszonej pracy, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy Pgik, należy
prowadzić je w taki sposób aby jednoznacznie precyzowałyby jakie konkretnie materiały
zasobu objęto uzgodnieniem.
3) W przyjmowanych Zawiadomieniach o wykonaniu zgłoszonych prac, zawsze należy
sprawdzać, czy zostały sporządzone na odpowiednim formularzu oraz w pełni poprawnie
w stosunku do wymogów wynikających z Załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie
formularzy, a w razie potrzeby wyegzekwować od wykonawców prac geodezyjnych
poprawną realizację wymogów wynikających ze wskazanego przepisu prawa poprzez
wezwanie na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kpa do usunięcia błędów formalnych podania.
4) Należy wyegzekwować od wykonawców prac geodezyjnych aby przekazywane Spisy
dokumentów operatu technicznego zawierały wskazania oznaczenia przekazywanego
pliku z dokumentem elektronicznym, stosownie do wymogów określonych w art. 12a ust.
1 ustawy Pgik, §29 ust. 4-5, §71 ust. 2 pkt 6, ust. 3 pkt 3, rozp. w sprawie standardów,
a w tym celu w Protokóle weryfikacji należy wskazać ocenę negatywną w zakresie
kompletności przekazywanej dokumentacji – gdy nie ujęto w operacie elektronicznego
nośnika danych (CD/DVD), a gdy taki ujęto a nie wskazano jego oznaczenia –
negatywny w zakresie zgodności z przepisami prawa w związku z naruszeniem § 71 ust.
2 pkt 6 oraz § 71 ust. 3 pkt 3 rozp. w sprawie standardów.
5) W przypadkach, w których został spisany protokół weryfikacji z wynikiem negatywnym
należy zawsze dokumentować w sposób jednoznaczny fakt zwrócenia wykonawcy prac
przekazanych przez niego zbiorów danych lub innych materiałów.
6) W ramach prowadzonej ewidencji materiałów zasobu należy wprowadzać wszystkie
informacje wymagane w § 9 rozp. o zasobie, w tym także obejmujące:
- Informacje o dostępie do materiału zasobu, wymaganej w § 9 ust. 1 pkt 11 rozp.
o zasobie,
- Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości - wymaganej w § 9 ust. 1 pkt 15 rozp.
o zasobie.
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7) Prowadzoną bazę EGiB należy sukcesywnie przetwarzać do wymogów określonych
w przepisach rozp. EGiB w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013r., tj.
w części pn. Katalog obiektów EGiB Załącznika nr 1a, przy uwzględnieniu zmian
wprowadzonych z dniem 11 stycznia 2016 roku do rozp. EGiB.
8) Należy pozyskać oraz wdrożyć oprogramowanie komputerowe pozwalające
na prowadzenie bazy danych BDSOG i jej aktualizację w pełnym zakresie wynikającym
z Załącznika nr 2 pn. Specyfikacja modelu pojęciowego bazy danych państwowego
rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz
bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do rozp. w sprawie osnów, tzn.
umożliwiające wprowadzanie informacji w zakresie dotyczącym obserwacji
na poszczególnych punktach osnów, a tym celu, jeżeli autor stosowanego
oprogramowania oficjalnie potwierdzi, że nie dostosuje go do ww. wymagań, należy
pozyskać i wdrożyć inne oprogramowanie, które ww. wymogi spełnia.

VI. Pouczenie.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia stanowiska do
Sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, co nie wstrzymuje realizacji
ustaleń kontroli, zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej.
Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Z up. Wojewody Lubuskiego
Aleksander Bońka
Lubuski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Gorzowie Wlkp.
.....................................................................................
Kierownik jednostki kontrolującej
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