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GLOWNY G E O D E T A K R A J U 
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Warszawa, ^ sierpnia 2016 r. 

KANCfEtABIA OGOLNA 

rtl"""'^ 2016 P 

Data upW-"-^®'"' 

Pan Wladyslaw Dajczak 
Wojewoda Lubuski 

Szanowny Panie Wojewodo, 

W zat^czeniu, przekazuj^ sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym, 

przeprowadzonej w Lubuskim Urz^dzie Wojewodzkim w GorzoAvie Wielkopolskim, wraz z 

pouczeniem o prawie do przedstawienia stanowiska, zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli 

w administracji rz^dowej. 

W zast^pstwie Giownego Geodet̂  

DYREKK 

Marzena Roszkowska 

Zai^cznik: 

Sprawozdanie z kontroli. 



GtdWNY URZAD 6E0DEZJII KARTOGRAFIi 

go 
w trybie 

w Lubuskim Urzf dzie 



Spis tresci: 

/ . Organ zarzqdzajqcy przeprowadzenie kontrolL Zakres kontroll 

IL Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej. 

IIL Formalno - prawne podstawy funkcjonowania WINGiK w zakresie 

wypelniania zadan wynikajqcych zprzepisow ustawy Pgik, 

IV. Ustalenia stanu faktycznego wskazujqcego sposob realizacji zulecen 

pokontrolnych. 

K Wnioski i ocena, 

VL Pouczenie. 



/ . Organ zarzqdzajqcy przeprowadzenie kontroli Zakres kontroli, 

Kontrola dzialalnosci Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego w Lubuskim Urz^dzie Wojewodzkim, wykonujqcego zadania Wojewody 

Lubuskiego z zakresu geodezji i kartografii, wynikaj^ce z przepisow ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, z pozn. zm.), zwanej 

dalej ustawy Pgik, a takze zadania Organu wskazane w art. 7b ust. 2 ustawy Pgik, zostala 

przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. 0 kontroli w administracji rz^dowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej ustawq 

0 kontroli i zgodnie z planem kontroli na 2016 r. - organu zarz^dzaj^cego przeprowadzenie 

kontroli - Glownego Geodety Kraju (okreslanego dalej GGK). 

Przedmiotem kontroli byly zadania nalez^ce, zgodnie z art. 7b ustawy Pgik, 

do obowi^zkow Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

1 Kartograficznego (okreslanego dalej WEslGiK), wykazane w wyst^pieniu pokontrolnym 

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez GGK w roku 2014, jako zadania 

wykon3Avane przez WINGiK z ujawnionymi podczas kontroli nieprawidtowosciami. 

W ramach kontroli dokonano sprawdzenia sposobu realizacji zalecen pokontrolnych 

skierowanych przez GGK do Wojewody Lubuskiego, w wyniku ww. kontroli kompleksowej. 

Kontrol^ przeprowadzil zespol kontrolerow, zwany dalej zespolem kontrolerow GGK, 
w sktadzie: 

Maria Gorajewska - Mi^tek, imienne upowaznienie GGK nr 6/2016 z dnia 18 maja 2016 r. 

- kierownik zespotu kontrolerow GGK, 

Anna Adamek, imienne upowaznienie GGK nr 7/2016 z dnia 18 maja 2016 r. 

- czlonek zespohi kontroluj^cego. 

[str. 1 -2 akt kontroli] 

Czynnosci kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 31 maja -

1 czerwca 2016 r. Informacja o przeprowadzonej kontroli zostala wpisana w „ksi4zce 

kontroli" Lubuskiego Urz^du Wojewodzkiego. Kontrol^ obj^to okres od 11 wrzesnia 2015 r. 

do 30 maja 2016 r. - zwany dalej okresem kontroli. 



/ / . Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej. 

Jednostk^ kontrolowan^ byt Lubuski Urz^d Wojewodzki z siedzib^ w Gorzowie 

Wielkopolskim, ul. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzow Wielkopolski, zwany dalej LUW. 

Obszar wojewodztwa lubuskiego obejmuje 12 powiatow ziemskich: gorzowski, krosnienski, 

miqdzyrzecki, nowosolski, slubicki, strzelecko-drezdencki, sul^cinski, swiebodzinski, 

wschowski, zielonogorski, zaganski, zarski oraz 2 powiaiy grodzkie - miasta na prawach 

powiatu: Gorzow Wielkopolski i Zielona Gora. 

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie obj^tym kontrol^ byla: 

Pani Katarzyna Osos - Wojewoda Lubuski od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 11 listopada 

2015 r., od dnia 8 grudnia 2015 r. - Pan Wladystaw Dajczak - Wojewoda Lubuski, 

wykonuj^cy obowi^zki wojewody z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 

1 lit. b ustawy Pgik - przy pomocy wojewodzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i 

kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodz^cej w 

sklad zespolonej administracji rz^dowej w wojewodztwie. 

W okresie obj^tym kontrol^ WINGiK byl Pan Aleksander Bonka. 

Wyjasnien podczas przeprowadzanej kontroli udzieiat Pan Aleksander Bonka. 

/ / / . Formalno - prawne podstawy funkcjonowania WINGiK w zakresie 

wypelniania zadan wynikajqcych zprzepisow ustawy Pgik. 

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Pgik - wojewoda jest organem nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego, wykonuj^cym zadania przy pomocy wojewodzkiego 

inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej 

i kartograficznej, wchodz^cej w sklad zespolonej administracji rz^dowej w wojew6dztwie. 

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz^dowej 

w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z pozn. zm.) okreslono: 

Art. 53.3 Do obslugi zadan organow rzqdowej administracji zespolonej 

nieposiadajqcych wlasnego aparatu pomocniczego tworzy sif w urz^dzie wojewodzkim 

wydzielone komorki organizacyjne. 



Przywoiany przepis okresla usytuowanie organizacyjne wojewodzkiego inspektora 

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - wykonuj^cego w imieniu wojewody zadania 

i kompetencje Shazby Geodezyjnej i Kartograficznej, jako kierownika wydzielonej komorki 

organizacyjnej - inspekcji geodezyjnej i kartograficznej - fimkcjonuj^cej na prawach 

wydziahi. 

WINGiK przedstawil zespolowi kontrolerow GGK kopie dokumentow okreslaj^cych 

podstaw^ formalno - prawnego umocowania stanowiska WINGiK oraz Wojew6dzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, w strukturze Lubuskiego Urz^du Wojewodzkiego 

(dalej LUW): 

• Wyci^g ze Statutu LUW, stanowi^cy zalqcznik do zarz^dzenia Nr 313 Wojewody 

Lubuskiego z dnia 1 pazdziemika 2012 r. w sprawie nadania statutu LUW. (Dz. Urz. 

Woj. Lubuskiego Nr 105, poz. 1399 z pozn. zm.), obowi^uj^cy w okresie od 31 

pazdziemika 2012 r. do 21 kwietnia 2016 r. 

[str. 20 - 29 akt kontroli] 

• Wyci^g ze Statutu LUW, stanowi^cy zal^cznik do zarz^dzenia Wojewody Lubuskiego 

z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu LUW (obowi^uj^cy od 21 kwietnia 

2016 r . ) 

[str. 20 - 29 akt kontroli] 

• Wyci^g z Regulaminu Organizacyjnego LUW, stanowi^cy zal^cznik do zarz^dzenia nr 

400 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. wraz z zarzqdzeniami 

zmieniaj^cymi (obowi^zuj^cy do dnia 10 maja 2016 r.). 

[str. 30 -51 akt kontroli] 

• Wyci^g z Regulaminu Organizacyjnego LUW, stanowi^cy zal^cznik do zarz^dzenia 

Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja2016r. (obowi^zuj^cy od dnia 11 maja2016r.). 

[str. 52 - 63 akt kontroli] 

• Zarz^dzenie Nr 25 Dyrektora Generalnego LUW z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu wewn^trznego Wojewodzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, zwanej dalej Inspekcjq, wraz z Regulaminem Inspekcji, stanowi^cym 

zal^cznik do tego zarzqdzenia. 

[str.64 - 77 akt kontroli] 



W pismie z dnia 31 maja 2016 r. WINGiK poinformowal zespol kontrolerow GGK, ze 

opracowal nowy regulamin organizacyjny Inspekcji (str. 78-101 akt kontroli). W dniu 30 

maja 2016 r. ww. projekt nie zostal jeszeze zatwierdzony przez Wojewody Lubuskiego. 

W tresci § 9 ust. 2 Statutu LUW zawarte jest stwierdzenie: strukturze Urz^du 

funkcjonujq ponadto wydzielone komorki organizacyjne" a w pkt 3 wymieniona jest 

Wojewodzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna. Natomiast w § 10 Statutu LUW wpisano 

ust. 1 0 brzmieniu: „w Urz^dzie dzialajq, podlegajqcy bezposredniemu zwierzchnictwu 

Wojewody", a w punkcie 2 tego paragrafii wskazano: ,,Lubelski Wojewodzki Inspektor 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ". Nalezy zauwazyc, ze tresc zapisu § 9 ust. 2 oraz 

§ 10 Statutu LUW obowiqzuj^cego w okresie od 31 pazdziemika 2012 r. do 21 kwietnia 

2016 r. i tresc zapisu § 9 ust. 2 oraz § 10 Statutu LUW obowi^uj^cego od 21 kwietnia 2016 

r. S4 zgodne. Natomiast w tresci § 24 Statutu LUW obowi^zuj^cego od 21 kwietnia 2016 r. 

znajduje si^ zapis: „ Do zakresu dzialania Wojewodzkiej Inspekcji Geodezyjnej i 

Kartograficznej nalezy realizacja zadan Wojewody obj^tych dziaiami administracji rzqdowej: 

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w 

zakresie geodezji i kartografii; 2) rozwoj wsi w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntow", 

W tresci § 24 Statutu LUW obowiqzuj^cego w okresie od 31 pazdziemika 2012 r. do 21 

kwietnia 2016 r. wyst^powalo stwierdzenie: „ Do zakresu dzialania Wojewodzkiej Inspekcji 

Geodezyjnej i Kartograficznej nalezy realizacja zadan Wojewody obj^tych dziaiami 

administracji rzqdowej: 1) administracja publiczna w zakresie geodezji i kartografii; 2) 

rozwoj wsi w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntdw'\ Nalezy zauwazyc, iz zapis 

dotycz^cy zakresu zadan WINGiK realizowanych w imieniu Wojewody Lubelskiego 

okreslony w tresci § 24 Statutu LUW obowi^zuj^cego od 21 kwietnia 2016 r. nie wynika z 

zapis6w przepis6w ustawy Pgik. 

Zgodnie z § 51 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjne go LUW obowi^zuj^cego 

w okresie od 31 pazdziemika 2012 r. do dnia 10 maja 2016 r. oraz z § 49 ust. 1 pkt 4 

Regulaminu Organizacyjnego LUW obowi^zuj^cego od dnia 11 maja 2016 r. ; „ W Urz^dzie 

funkcjonujq wydzielone stanowiska i komorki organizacyjne podlegle bezposredniemu 

zwierzchnictwu Wojewody, poslugujqce siq nast^pujqcymi symbolami majqcymi zastosowanie 

przy znakowaniu spraw: 

1) Lubuski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, 

kierujqcy Wojewodzkq Inspekcjq Geodezyjnq i Kartograficznq — GK; 



a) Lubuski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego -

GK-I 

b) Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

- GK-11 

c) Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli i nadzoru ewidencji gruntow i 

budynkow - GK-III 

d) Stanowisko pracy ds. klasyfikacji i kartografii gleb - GK-IV 

e) Stanowisko pracy ds. ohstugi hiurowo-administracyjnej Inspekcji - GK-V 

j) Stanowisko pracy ds. planowania i realizacji budzetu, spraw organizacyjnych, 

sprawozdawczosci i analiz —GK-VI 

g) Stanowisko pracy ds. kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 

w Delegaturze Urzqdu w Zielonej Gorze —GK-VII 

[str.38, 39, 55, 56 akt kontroli] 

Zadania realizowane przez Inspekcji w okresie kontrolowanym wyszczegolnione ŝ  

w § 68 Regulaminu Organizacyjnego LUW obowi^uj^cego w okresie od 31 pazdziemika 

2012 r. do dnia 10 maja 2016 r. oraz w § 66 Regulaminu Organizacyjnego LUW 

obowi^uj^cego od dnia 10 maja 2016 r. 

IV. Ustalenia stanu faktycznego dotyczqce sposobu realizacji zalecen 

pokontrolnych 

W wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniach 26 — 29 sierpnia 2014 r. 

w LUW, w zakresie wypelniania przez Wojewody Lubuskiego, przy pomocy WINGiK, zadan 

wynikaj^cych z przepis6w ustawy Pgik, GGK pismem z dnia 8 wrzesnia 2015 r. znak: NG-

921.1.2014.JZ przekazal Wojewodzie Lubuskiemu wyst^pienie pokontrolne z kontroli w 

trybie zwyklym wraz z zaleceniami pokontrolnymi (str. 9 - 13 akt kontroli). 

Kierownik jednostki kontrolowanej, w pismie z dnia 12 pazdziemika 2015 r. znak: 

GK-1.1610.1.2015.ABon, poinformowal GGK o sposobie realizacji zalecen pokontrolnych 

(str. 14 - 16 akt kontroli). 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, zespol kontrolerow GGK dokonal ustaleh 

odnoszqcych si^ do sposobu realizacji zalecen. 

Zalecenie nr 1; Zaleca si^ zwiqkszenie stanu zatrudnienia w Wojewodzkiej Inspekcji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w celu poprawienia sposobu wykonywania i skutecznej 

realizacji zadah Wojewody w zakresie geodezji i kartografii, w szczegolnosci zadan 



kontrolnych, w tym realizacji Okresowego planu kontroli, uzgodnionego z Giownym Geodetq 

Kraju 

i zatwierdzonego przez Wojewodq Lubuskiego, a takze w celu zapewnienia terminowego 

zalatwiania spraw w zakresie prowadzonych przez WINGiKpost^powan administracyjnych. 

W pismie z dnia 12 pazdziemika 2015 r. znak: GK-I.1610.1.2015.ABon Wojewoda 

Lubuski poinformowal GGK, ze problem dotyczqcy zwifkszenia zatrudnienia w Wojewodzkiej 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp. jest zadaniem trudnym do 

natychmiastowego zrealizowania (...) niemniej jednak, nadal w Lubuskim Urzqdzie 

Wojewodzkim b^dq podejmowane dzialania zmierzajqce do zatrudnienia geodetow 

w Wojewodzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp. 

Z pisma WINGiK z dnia 31 maja 2016 r. (str. 158 akt kontroli), przekazanego zespolowi 

kontrolerow GGK, wynika, iz w okresie obj^tym kontrol^ t j . od 11 wrzesnia 2015 r. do 30 

maja 2016 r. mialo miejsce jedno wyst^pienie WINGiK do Dyrektora Generalnego LUW 

0 przeprowadzenie nabom na 2 wolne stanowiska pracy w Inspekcji (str. 148 akt kontroli). 

Wzwi^zku z naborem nr 180106 ogloszonym dnia 16 kwietnia 2016 r. na stanowisko 

inspektora ds. planowania i realizacji budzetu, spraw organizacyjnych sprawozdawczosci 

1 analiz w Wojewodzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wpiyn^la jedna wazna 

oferta. Nabor na ww. stanowisko na dzieh 30 maja 2016 r. nie zostal jeszcze zakohczony. W 

przypadku pozytywnego rozstrzygni^cia przewidywane jest podpisanie umowy na czas 

okreslony z dniem 1 czerwca 2016 r. z wylonion^ na to stanowisko osobq. Natomiast nabor nr 

179977 ogloszony dnia 13 kwietnia 2016 r. na stanowisko inspektora wojewodzkiego ds. 

nadzoru zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewodzkiej Inspekcji Geodezyjnej i 

Kartograficznej zakohczyl si^ uniewaznieniem z powodu braku ofert. Wedhig WINGiK 

nabor na ww. stanowisko zostanie w najblizszym czasie powt6rzony. 

Ponadto WINGiK w pismie z dnia 31 maja 2016 r. informuje, ze od sierpnia 2014 r. 

wyst^powal 3 krotnie do Dyrektora Generalnego LUW o przeprowadzenie naboru na wolne 

stanowiska pracy, a takze informowal Wojewody Lubuskiego o bardzo tradnej sytuacji 

kadrowej w Inspekcji przedstawiajqc stosowne analizy o koniecznosci zwi^kszenia 

zatmdnienia. W zwiqzku z wnioskiem WINGiK zlozonym w kwietniu 2015 r. do Dyrektora 

Generalnego LUW odbyi si^ nabor w maju 2015 r., w wyniku ktorego zatrudniono jedn^ 

osob^ na stanowisko ds. kontroli i nadzoru ewidencji gmntow i budynk6w w Delegaturze 

LUW w Zielonej Gorze. 

Maj^c powyzsze na uwadze nalezy stwierdzic, ze zalecenie nr 1 GGK jest wykonywane. 



[str. 102-161 akt kontroli] 

Zalecenie m 2: Zaleca si^ planowanie kontroli majqcych na celu sprawdzenie sposobu 

wykonania zalecen pokontrolnych, ktore wystosowano w wyniku kontroli przeprowadzonych 

w roku poprzedzajqcym planowanie. 

W pismie z dnia 12 pazdziemika 2015 r. znak: GK-I.1610.1.2015.ABon Wojewoda 

Lubuski poinformowal GGK, ze drugi punkt zalecen pokontrolnych zostanie zrealizowany 

przy opracowywaniu planu kontroli na 2016 rok. Zamierza si^ uj^cie w ww. planie kontroli 

i przeprowadzenie min. 2 kontroli sprawdzajqcych wykonanie zalecen pokontrolnych, ktore 

tut. organ wystosowai w wyniku kontroli w roku poprzedzajqcym planowanie. 

Z analizy przekazanej przez WINGiK kopii dokumentacji w oraz wyjasnien wynika, 

ze w 2015 r. WINGiK przeprowadzil 5 kontroli. We wszystkich przypadkach do jednostek 

kontrolowanych wystosowane zostaly zalecenia pokontrolne. W planie kontroli na rok 2016, 

uzgodnionym z GGK pismem z dnia 13 Hstopada 2015 r. znak: NG-NiK.920.26.2015.AA, 

zaplanowano 2 kontrole sprawdzaj^ce sposob wykonania zalecen pokontrolnych. 

Zespol kontrolerow GGK zwrocil si^ do WINGiK pismem z dnia 31 maja 2016 r. z 

prosb^ 0 przekazanie informacji, dotycz^cej kryteriow doboru kontroli sprawdzaj^cych do 

realizacji 

w roku 2016 (str. 419 akt kontroli). 

W zwi^zku z powyzszym WINGiK przedstawii pisemn^ informacji wskazuj^c, iz dob6r 

kontroli sprawdzaj^cyeh wykonanie zalecen pokontrolnych podyktowany byl kolejnosci^ 

przeprowadzonych w 2015 roku kontroli w trybie zwyklym oraz zalozeniem, aby okres 

podlegajqcy sprawdzeniu realizacji zalecen pokontrolnych byl mozliwie najdluzszy. W 

zwi^zku z tym, w planie kontroli na rok 2016 zamieszczono dwie pierwsze jednostki 

skontrolowane 

w 2015 r., a przeprowadzenie kontroli sprawdzajqcych tych jednostek zaplanowano do 

realizacji jako ostatnie kontrole w 2016 roku. Ponadto, WINGiK wskazai takze, iz 

zaplanowano tylko dwie kontrole sprawdzajqce w 2016 roku w zwiqzku z duzymi brakami w 

obsadzie kadrowej w WIGiK (str. 420 - 421 akt kontroli). 

Maj^c na uwadze powyzsze nalezy stwierdzic, ze zalecenie nr GGK zostalo wykonane. 

[str. 162-421 akt kontroli] 



Zalecenie m 3: Zaleca sif przeprowadzanie czynnosci kontrolnych w siedzibie przedsifbiorcy 

lub w siedzibie zarzqdzajqcego kontrolq bqdz na obszarze wykonywania przez 

kontrolowanego przedsi^biorc^prac geodezyjnych i kartograficznych. 

W pismie z dnia 12 pazdziemika 2015 r. znak: GK-1.1610.1.2015.ABon Wojewoda 

Lubuski poinformowal GGK, ze zgodnie z planem kontroli w roku biezqcym nie bfdq 

realizowane kontrole dzialalnosci gospodarczej przedsi^biorcow w zakresie wykonywania 

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Natomiast w roku przyszfym, przy 

zaplanowaniu tego rodzaju kontroli, czynnosci kontrolne b^dq przeprowadzane w siedzibie 

przedsi^biorcy lub 

w siedzibie zarzqdzajqcego kontrol^, bqdz tez na obszarze wykonywania przez 

kontrolowanego przedsi^hiorcq prac geodezyjnych lub kartograficznych. 

W celu sprawdzenia sposobu realizacji zalecenia m 3 zespol kontrolerow GGK 

zgromadzil dokumenty w postaei plan6w kontroli WINGiK na rok 2015 i 2016, wyst^pien 

pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 r., a takze zwrocil si^ z prosb^ 

0 przedstawienie stosownyeh informacji w pismie z dnia 18 maja 2016 r. znak: NG-

NiK.921.3.2016.AA i z dnia 31 maja 2016 r. 

Z analizy zgromadzonej przez zespol kontrolerow GGK dokumentacji kontroli oraz 

wyjasnien wynika, ze w okresie obj^tym kontrol^ WINGiK nie przeprowadzil ani nie 

rozpoczql zadnej kontroli przedsi^biorcy. Ponadto, w zwiqzku z rozpatrywaniem roznego typu 

pism, w tym majqcych charakter skarg na czynnosci wykonawcow prac geodezyjnych, tut. 

organ przeprowadzal post^powania wyjasniajqce, ktore opieral w znacznej mierze na 

dokumentacji sporzqdzonej przez takie jednostki a ktore zostaly przyj^te do panstwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ocena dzialan wykonawcy, stwierdzona w oparciu o 

zbadanq dokumentacji geodezyjnq przyj^tq do zasobu, byla zawarta w pismach stanowiqcych 

odpowiedz w danej sprawie, ktore to odpowiedzi zazwyczaj byly kierowane rowniez do 

wiadomosci poszczegolnych przedsi^biorcow, ktdrzy wyst^powali w badanych sprawach jako 

wykonawcy prac geodezyjnych. 

Maj^c na uwadze powyzsze, zesp61 kontroler6w odst^pil od sprawdzenia sposobu 

realizacji zalecenia nr 3, z uwagi na brak mozliwosci oceny stanu faktycznego. 

[str. 162-436 akt kontroli] 

Zalecenie nr 4: Zaleca si^ zmian^ informacji o terminach przyj^cia obywateli w sprawach 

skarg i wnioskow w zakresie geodezji i kartografii podanej do publicznej wiadomosci w 

Biuletynie Informacji Publicznej LUW i wywieszonej w siedzibie WINGiK, tak by zgodnie z 
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art. 253 §2 Kpa, obywatele w sprawach skarg i wnioskow byliprzyjmowani przez WINGiK co 

najmniej raz w tygodniu. 

W pismie z dnia 12 pazdziemika 2015 r. znak: GK-L1610.1.2015.ABon Wojewoda 

Lubuski poinformowal GGK, ze zalecenie zostalo w peini zrealizowane (...) zmieniono czas 

przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wnioskow w zakresie geodezji i kartografii przez 

Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 

Gorzowie Wlkp. (...) tym samym zostal zrealizowany wymog art. 253 § 2 Kodeksu 

postfpowania administracyjnego. 

Zgodnie z informacja przekazan^ w ww. pismie z dnia 12 pazdziemika 2015 r. przez 

Wojewody Lubuskiego, jak rowniez zgodnie z informacja wywieszon^ w siedzibie Lubuskiej 

Wojewodzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej na drzwiach pok. 1120 oraz na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej LUW, Lubuski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego przyjmuje interesantow w sprawach skarg i wnioskow w zakresie geodezji 

i kartografii; w kazdy poniedzialek miesiqca w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie 

Inspekcji -pokoj 1120, Xlpi^tro. Maj^c na uwadze godziny pracy LUW - 7:30 - 15:30 oraz 

powyzsz^ informacja, nalezy stwierdzic, ze ww. zalecenie zostalo zrealizowane. 

[str. 437 - 439 akt kontroh] 

Zalecenie nr 5: Zaleca si^ spowodowanie protokolarnego, z uwzglqdnieniem przepisow 

o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, przekazywania do 

WINGiK kopii zabezpieczajqcych bazy danych systemu informacji o terenie, takze przez 

Marszalka Wojewodztwa Lubuskiego. 

W pismie z dnia 12 pazdziemika 2015 r. znak: GK-I.1610.1.2015.ABon Wojewoda 

Lubuski poinformowal GGK, ze w zakresie realizacji punktu 5 zalecen pokontrolnych 

wystosowano pismo z dnia 28.09.2015 r. znak: GK-II.7212.8.2015.PFol skierowane do 

Marszalka Wojewodztwa Lubuskiego wskazujqc na koniecznosc protokolarnego 

przekazywania kopii zabezpieczajqcych bazy danych systemu informacji o terenie w 

ustalonych okresach czasu. 

Ponadto, WINGiK w pismie z dnia 31 maja 2016 r., skierowanym do Kierownika zespolu 

kontrolerow, przekazal wyjasnienia, z kt6rych wynika, ze zasady dostarczania kopii 

bezpieczenstwa baz danych przez starostf dla Lubuskiego WINGiK w Gorzowie Wlkp. oraz 

wzor protokohi przekazania kopii obowiqzujqce w 2015 roku (analogicznie jak w roku 2014) 

zostafy przedstawione starostom przy pismie LWINGiK z dnia 07.01.2014 r. znak: GK-

1.7212.1.2014.ABon oraz Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego przy pismie LWINGIK z 
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dnia 28.09.2015 r. znak: GK-IL7212.8.2015.PFol. (...) Marszalek Wojewodztwa Lubuskiego 

- Wojewodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Gorze 

przesyta okresowe kopie Baz Danych Obiektow Topograficznych oraz kopie baz BDOTlOkpo 

zakonczeniu praz zwiqzanych z budowq tych baz. Prace takie sq realizowane w ramach 

zamowien publicznych raz do roku. Po zakonczeniu tych prac i przyj^ciu materialow do 

wojewodzkiego zasobu przekazywana jest kopia tych baz. Nosniki z danymi (zewn^trzny dysk 

twardy oraz pfyty DVD) sq przechowywane w WIGiK w Gorzowie Wlkp. i podlegajq 

cyklicznym uzupelnieniom). 

Z analizy kopii dokumentacji, w tym protokolow przekazania kopii zabezpieczajqcych 

bazy danych z IV kwartalu 2015 r. i I kwartahi 2016 r, a takze wyjasnieh przekazanych przez 

WINGiK wynika, ze zalecenie, dotyczqce protokolarnego, z uwzgl^dnieniem przepisow 

o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, przekazywania do 

WINGiK kopii zabezpieczajqcych bazy danych systemu informacji o terenie, takze przez 

Marszalka Wojewodztwa Lubuskiego, zostalo zrealizowane. 

[str. 440 - 497 akt kontroh] 

V. Wnioski i ocena 

W oparciu o przedstawione powyzej ustalenia, skontrolowane dzialania WINGiK 

w zakresie wykonania zalecen z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez GGK 

w 2014 r., oceniono pozytywnie, majqc na uwadze stan prawny obowiqzujqcy w okresie 

obj^tym kontrolq. 

Przedstawiona powyzej ocena jest wynikiem ustalen, dokonanych podczas kontroli, 

stanowiqcych podstaw? oceny sposobu wykonania zalecen pokontrolnych, skierowanych 

przez GGK do Wojewody Lubuskiego, w wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej 

przez GGK w 2014 r. 

Pozytywnie oceniono spos6b realizacji przez WINGiK zalecenia nr 1,2, 4 i 5. 

W przypadku zalecenia nr 3 stwierdzono brak mozliwosci sprawdzenia przez Zespol 

kontrolerow GGK sposobu realizacji zalecenia. 

Majqc na uwadze powyzszq ocen^ wynikajqcq z ustalen wskazujqcych na sposob 

wykonania zalecen pokontrolnych, przekazanych przez GGK Wojewodzie Lubuskiemu w 

wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w roku 2014, GGK podtrzymuje zalecenie 

dotyczqce podejmowania dalszych, skutecznych dzialan umozliwiajqcych zwi^kszenie 
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zatrudnienia na stanowiskach merytorycznych Lubelskiej Wojewodzkiej Inspekcji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. 

VI. Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo przedstawienia stanowiska 

do Sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, co nie wstrzymuje 

realizacji ustaleri kontroli, zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rzqdowej. 

Niniejsze Sprawozdanie sporzqdzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach. 

Kierownik jednostki kontroluj^cej: 

D Y R E K T G R G E N E R A L L Y 

Warszawa, dnia 
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