
   Lubuski Urząd Wojewódzki  

    w Gorzowie Wielkopolskim 

           ul. Jagiellończyka 8 

         66-400 Gorzów Wlkp.               

                                                                                  

                  Gorzów Wlkp., dnia  18 lutego 2019r. 

GK.431.1.2019.AByl    

 

 SPRAWOZDANIE  

z kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Starostwie 

Powiatowym w Sulęcinie przez  Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. działającego z upoważnienia 

Wojewody Lubuskiego  

 

 

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. 

Kontrola działalności Starosty Sulęcińskiego, 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 2019 - 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 Sulęcińskiego, wykazane w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli problemowej 

przeprowadzonej w trybie zwykłym przez LWINGiK w roku 2018. 

W ramach niniejszej kontroli dokonano sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń 

pokontrolnych skierowanych przez LWINGiK do Starosty Sulęcińskiego 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 1/2019 z dnia 22.01.2019r.,  

2. Waldemar Surma - członek zespołu kontrolerów - inspektor wojewódzki, posiadający 

imienne upoważnienie LWINGiK nr 2/2019 z dnia 22.01.2019r. 

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach od 1 lutego  

do 6 lutego 2019 roku. Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w ,,książce 

kontroli" Starostwa Powiatowego we Sulęcinie pod nr 1 w 2019 roku.  

Kontrolą objęto okres od dnia 12 października 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku - 

zwany dalej okresem kontroli. 

 

 II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej. 
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Jednostką kontrolowaną było Starostwo Powiatowe we Sulęcinie z siedzibą przy 

ul. Lipowej 18a, 69-200 Sulęcin, zwane dalej Starostwem Powiatowym. 

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą do dnia 23 listopada 

2018 roku był Starosta Sulęciński - Adam Basiński, a od dnia 23 listopada 2018 roku do dnia 

rozpoczęcia kontroli był Pan Tomasz Jaskuła. Starosta Sulęciński  w okresie kontrolowanym  

wykonywał swe obowiązki z zakresu geodezji i kartografii bez pomocy Geodety Powiatowego 

wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego, w myśl art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik.  

Starostą Powiatu Sulęcińskiego, zgodnie z Uchwałą  NR XX/106/16 Rady Powiatu 

Sulęcińskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyboru Staroty Sulęcińskiego, do dnia 

23 listopada pozostawał Pan Adam Basiński. 

Z kolei na podstawie Uchwały NR I/3/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 23 listopada 2018r.  

w sprawie wyboru Staroty Sulęcińskiego funkcję Starosty objął Pan Tomasz Jaskuła, który 

pozostawał nim do dnia wszczęcia kontroli. 

W okresie objętym kontrolą stanowisko Geodety Powiatowego nie było obsadzone, a także 

żadnemu z pracowników nie zostało powierzone pełnienie obowiązków Geodety Powiatowego. 

Informacji podczas przeprowadzania kontroli, a także  wyjaśnień w zakresie stwierdzonych 

nieprawidłowości udzielali upoważnieni przez Starostę pracownicy Wydziału Geodezji, 

Kartografii i Katastru: 

- Danuta Sokołowska  – z-cy Naczelnika Wydziału,  

- ( … )  - inspektora ds. prowadzenia mapy numerycznej, 

- ( … )   – inspektora ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. 

 

 

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 w Sulęcinie ustanowiony Uchwałą 

Zarządu Powiatu nr 169/380/18 z dnia 25 maja 2018r. do dnia rozpoczęcia kontroli nie ulegał 

zmianie gdyż nadal w myśl § 24 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego w skład starostwa wchodzi 

m.in. komórka organizacyjna – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, 

zadania Wydziału określono w § 30 ww. Regulaminu Organizacyjnego, a w § 15 wskazano, 

że zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej określone w ustawie Pgik starosta 

wykonuje przy pomocy geodety powiatowego, pełniący jednocześnie funkcję naczelnika 

wydziału. 

W Schemacie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego, wprowadzonym Zarządzeniem 

Starosty NR 84/2018 z dnia 5 grudnia 2018r., zgodnie z powyższymi zapisami Regulaminu – 

Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście, a Geodecie Powiatowemu podlega 

Wydział  Geodezji, Kartografii i Katastru. 

Strukturę wewnętrzną Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru określały kolejne 

Zarządzenia Starosty Sulęcińskiego w sprawie ustalenia liczby etatów oraz struktury 

wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy. 

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Sulęcińskiego nr 1/2018, z dnia 2 stycznia 2018r., 

wskazano następujące stanowiska występujące w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru: 

- Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału  - 1 etat, 

- Stanowisko ds. prowadzenia zasobów geodezyjnych i kartograficznych  - 2,1 etatu, 

- Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – 2 etaty, 

- Stanowisko ds. prowadzenia map numerycznych – 2 etaty. 

co oznacza, że ww. Wydział miał obejmować łącznie 7,1 etatu. 



 3 

Powyższe Zarządzenie NR 1/2018 zostało zmienione Zarządzeniem  NR 7/2018 z dnia 

17 stycznia 2018r., ale nie wprowadzało ono zmian w zakresie ww. Wydziału. 

Kolejny raz Zarządzenie NR 1/2018 zostało zmienione Zarządzeniem  NR 41/2018 z dnia 

25 maja 2018r., w wyniku którego zmieniona została struktura wewnętrzna Wydziału w ten 

sposób, że w zakresie 1 etatu Stanowiska ds. prowadzenia zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych – połączono je z nowym stanowiskiem Z-ca Naczelnika Wydziału.  

Ostatni raz zmiany w powyższym zakresie zostały wprowadzone Zarządzeniem Starosty 

Sulęcińskiego NR 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.  w sprawie ustalenia liczby etatów 

planowanych na 2019 rok oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli stanowisk pracy 

stosowanych przy znakowaniu spraw w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie. 

Zgodnie z zapisami powyższego Zarządzenia w skład Wydziału wchodzą następujące 

stanowiska: 

- Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału  - 1 etat, 

- Z-ca Naczelnika Wydziału/ Stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego - 1 etat,  

- Stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego  - 1,6 etatu, 

- Stanowisko ds. prowadzenia mapy numerycznej – 2 etaty, 

- Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – 2 etaty. 

co oznacza, że na dzień rozpoczęcia niniejszej kontroli przewidziano, że Wydział Geodezji, 

Kartografii i Katastru ma obejmować łącznie 7,6 etatu, czyli o 0,5 etatu więcej niż w czasie 

przeprowadzania kontroli problemowej.  

 

 

IV. Ustalenia stanu faktycznego wskazującego sposób realizacji zaleceń 

pokontrolnych. 

W wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 czerwca 2018r. do 29 

czerwca 2018r. w Starostwie Powiatowym we Sulęcinie, w zakresie wypełniania przez Starostę 

Sulęcińskiego zadań dot. prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków w 

zakresie: 

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji  ewidencji gruntów i budynków: 

a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod 

względem  zgodności z art. 24 a  ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 

i kartograficzne,  

b) wywiązywanie się z obowiązku  przekazania zbiorów  do ZSIN (Zintegrowany System  

Informacji o Nieruchomościach). 

2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych  i kartograficznych do państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

3. Stan utworzenia  baz danych  o których mowa  w art. 4 ustawy Pgik pod względem  

kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością, 

LWINGiK przekazał Staroście Sulęcińskiemu pismem znak GK.431.5.2018.AByl z dnia 

12.10.2018r., sygnowane przez Wojewodę Lubuskiego wystąpienie pokontrolne z kontroli 

w trybie zwykłym wraz z zaleceniami pokontrolnymi. 

Kierownik jednostki kontrolowanej, w piśmie znak MK.1710.3.2018.DSok z dnia 

16 listopada 2018r., poinformował Wojewodę o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji zespół kontrolerów obecnie dokonał ustaleń 

odnoszących się do sposobu realizacji zaleceń po kontroli problemowej w 2018 roku. 
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Zalecenie nr 1:  

Nasilić działania mające na celu obsadzenie stanowiska geodety powiatowego, mając 

na uwadze, że starosta, jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, zgodnie z art. 6a 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik wykonuje zadania nałożone przepisami tej ustawy przy pomocy geodety 

powiatowego, a tylko taka osoba z tytułu wymogów jakie winna spełniać daje szanse 

prawidłowej realizacji zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej. Do czasu 

obsadzenia funkcji geodety powiatowego należy powołać najbardziej kompetentnego pracownika 

do pełnienia obowiązków w zakresie tej funkcji.  

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że:  

„Od dnia 31.03.2018 r., w którym rozwiązano stosunek pracy z geodetą powiatowym Panem 

Tomaszem Kluszczykiem Starostwo Powiatowe w Sulęcinie prowadzi działania mające na celu 

obsadzenie stanowiska geodety powiatowego. 

Niestety do dnia dzisiejszego nie doszło do zatrudnienia na ww. stanowisku. 

Zaraz po rozwiązaniu umowy został ogłoszony nabór na stanowisko geodety powiatowego 

zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t j. Dz. U. 

z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.). 

Nabór na ww. stanowisko do dnia dzisiejszego ogłaszany był 21 razy, w pierwszym naborze nie 

dokonano wyboru kandydata (kandydat, który mógłby podjąć zatrudnienie na ww. stanowisku 

zaproponował termin zatrudnienia, który był zbyt odległy, a starostwu zależało na jak 

najszybszym zatrudnieniu osoby na ww. stanowisko), w kolejnym naborze wybrana osoba przed 

zatrudnieniem zrezygnowała z dalszego udziału w naborze, w pozostałych 19 przypadkach nie 

wpłynęła żadna oferta na opublikowane ogłoszenia o naborze. 

Ogłoszenia o naborze zamieszczane były m, in. w ogłoszeniach o pracy na tablicy olx, na stronie 

internetowej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, na stronach internetowych powiązanych 

z geodezją wysyłane były mailowo do biur geodezyjnych działających w rejonie oraz 

do Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz dodatkowo 

wysyłano pocztą do jednostek związanych z geodezją z prośbą o wywieszenie na tablicach 

ogłoszeń (łącznie wydatkowano kwotę 450,55 zł za umieszczenie ogłoszeń na wskazanych 

powyżej portalach). 

Obsadzenie funkcji geodety powiatowego przez powołanie najbardziej kompetentnego 

pracownika do pełnienia obowiązków ww. funkcji nie jest możliwe ponieważ żaden 

z pracowników nie posiada odpowiednich kwalifikacji na to stanowisko. 

Pani Edycie Kuszce zatrudnionej na stanowisku sekretarza powiatu i posiadającej niezbędne 

kwalifikacje geodety powiatowego, na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy powierzono 

stanowisko Geodety Powiatowego/Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii wyłącznie 

na okres jednego miesiąca (styczeń 2018 r,). Powierzenie obowiązków związane było 

z nasileniem zadań w wydziale gdzie prowadzone były scalenia gruntów wsi Ownice gmina 

Słońsk oraz wsi Krępiny, Marianki oraz części wsi Krzeszyce i traktowane było jako wsparcie 

w koordynowaniu prac nad scaleniami. Jednakże zakres zadań na stanowisku sekretarza 

powiatu jest szeroki i nie ma możliwości łączenia tak odpowiedzialnych stanowisk pracy przez 

dłuższy okres czasu. 

Poza ogłoszeniami na stanowisko geodety powiatowego dodatkowo 5 razy ogłaszany był nabór 

na Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, na które także nie wpłynęła żadna 

oferta. 

Reasumując powyższe Starostwo Powiatowe w Sulęcinie przez ten cały okres podejmuje daleko 

idące działania mające na celu obsadzenie stanowiska geodety powiatowego jednakże brak jest 

osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia na ww. stanowisku”. 
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W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia przewodniczący zespołu kontrolnego 

wystąpił do upoważnionych pracowników Starosty o udostępnienie kopii ogłoszeń o naborze 

na stanowisko Geodety Powiatowego z okresu od dnia rozpoczęcia kontroli problemowej, tzn. 

od dnia 25 czerwca 2018 roku.  

Z przedstawionych dokumentów wynika, że do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli Starosta 

Sulęciński 10-krotnie ogłaszał nabór na ww. stanowisko, a mianowicie zamieszczał je 

w następujących ogłoszeniach: 

- z dnia 11.06.2018r., znak OA.2110.9.2018;  termin składania dokumentów - 22.06.2018r., 

- z dnia 28.06.2018r., znak OA.2110.10.2018;  termin składania dokumentów - 10.07.2018r., 

- z dnia 16.07.2018r., znak OA.2110.12.2018;  termin składania dokumentów - 27.07.2018r., 

- z dnia 31.07.2018r., znak OA.2110.13.2018;  termin składania dokumentów - 14.08.2018r., 

- z dnia 23.08.2018r., znak OA.2110.14.2018;  termin składania dokumentów - 07.09.2018r., 

- z dnia 14.09.2018r., znak OA.2110.17.2018;  termin składania dokumentów - 26.09.2018r., 

- z dnia 05.10.2018r., znak OA.2110.18.2018;  termin składania dokumentów - 17.10.2018r., 

- z dnia 10.12.2018r., znak OA.2110.19.2018;  termin składania dokumentów - 21.12.2018r., 

- z dnia 10.01.2019r., znak OA.2110.1.2019;  termin składania dokumentów - 25.01.2019r., 

- z dnia 30.01.2019r., znak OA.2110.2.2019;  termin składania dokumentów - 12.02.2019r.. 

Natomiast z informacji o wynikach ww. naborów, dostępnych na stronie BIP Starostwa 

Powiatowego wynika, że w zakresie powyższych naborów nie wpłynęła żadna oferta. 

Powyższe ustalenia zdaniem tut. organu prowadzą do wniosku, że Starosta prawidłowo 

wypełniał  zalecenie dotyczące starań obsadzenia stanowiska Geodety Powiatowego. 

Z kolei w odniesieniu do wskazania w powyższym zaleceniu, aby do czasu obsadzenia 

stanowiska Geodety Powiatowego  Starosta powierzył pełnienie jego obowiązków najbardziej 

kompetentnemu pracownikowi, w dniu 05.02.2019r. przyjęto do Protokółu ustne wyjaśnienia            

Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, który wskazał, że „W okresie od 

dnia 16 listopada 2018r. do dnia dzisiejszego  Starosta nie powierzał żadnemu z pracowników 

Starostwa pełnienia  obowiązków Geodety Powiatowego”.  

Odnosząc się przedstawionych powyżej ustaleń tut. organ wyraża zrozumienie dla powodów 

z jakich najbardziej kompetentny pracownik, aktualnie pełniący funkcję Sekretarza, nie może 

jednocześnie pełnić obowiązków Geodety Powiatowego, jednakże obowiązany jest wskazać, 

że do pełnienia obowiązków na takie stanowisko nie należy wymagać, aby pracownik któremu 

ma być powierzone wyłącznie pełnienie obowiązków, musiał spełniać wszystkie z wymogów 

określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz.U. z 2004 r., 

Nr 249, poz. 2498). Wskazany przepis dotyczy wyłącznie osoby, która ma piastować funkcję 

Geodety Powiatowego, a stanowi on, że geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia 

następujące wymagania: 

 1) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; 

 2) posiada: 

a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, 

b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 

i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy, 

c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

W związku z powyższymi ustaleniami w dniu 05.02.2019r. zostało przyjęte do Protokółu 

ustne wyjaśnienie Z-cy Naczelnika – Pani Danuty Sokolowskiej, która wskazała, że:  

„Starosta wobec braku zainteresowania naborem na stanowisko Geodety Powiatowego w okresie 

25.06.2018 r. do dnia kontroli nie powierzył żadnemu pracownikowi pełnienia obowiązków 

Geodety Powiatowego, gdyż jak wskazał w odpowiedzi z dnia 16 listopada 2018r., znak 

MK.1710.3.2018.DSok, żaden pracownik, z wyjątkiem Pani Edyty Kuszki - zatrudnionej na 

stanowisku sekretarza powiatu, nie spełnia wymogów na objęcie takiego stanowiska. 
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Nadmieniono, iż zakres zadań na stanowisku sekretarza powiatu jest szeroki i nie ma możliwości 

łączenia tak odpowiedzialnych stanowisk przez dłuższy okres czasu”. 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień oraz opierając się o ustalenia dokonane w czasie 

kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 25-29 czerwca 2018 roku,  tut. organ zauważa, 

że Starosta dysponuje pracownikiem zatrudnionym w Wydziale  Geodezji, Kartografii 

i Katastru, a mianowicie jest nim Pan Wojciech Janda, który spełnia niemal wszystkie 

z powyższych wymogów, a jedyny wymóg, który nie spełnia dotyczy posiadania dyplomu 

ukończenia studiów na kierunku geodezyjnym, przy czym posiada on średnie wykształcenie 

geodezyjne. 

Zdaniem tut. organu nic nie stoi na przeszkodzie, aby za zgodą ww. pracownika, zostało mu 

powierzone pełnienie obowiązków na co najmniej jeden okres, tzn. do czasu wyłonienia 

w drodze naboru osoby, która będzie spełniała wszystkie z ww. wymagań na geodetę 

powiatowego.  

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zalecenie nr 1 LWINGiK zostało 

wykonane w 50%. 

 

Zalecenie nr 2:  

Podjąć działania w celu zwiększenia liczby etatów oraz ich obsadzenia do realizacji zadań 

nałożonych na Starostę jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym przede 

wszystkim w celu pozyskania wykwalifikowanych pracowników do wykonywania zadań 

nałożonych przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że: 

„Zatrudnienie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Sulęcinie 

przedstawia się następująco: 

1. Danuta Sokołowska - Z- ca Naczelnika Wydziału -1 etat, 

2. ( … ) - inspektor ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 0,6 etatu,  

3. ( … ) - inspektor ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków -1 etat, 

4. ( … ) - inspektor ds. prowadzenia mapy numerycznej -1 etat, 

5. ( … ) - starszy specjalista ds. prowadzenia mapy numerycznej -1 etat, 

6. ( … ) - referent ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków -1 etat. 

Jedna osoba zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia, która wykonuje zadania z zakresu 

weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub 

prac kartograficznych przekazanych Staroście Sulęcińskiemu pod względem zgodności 

z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz utrwalenia wyników 

przeprowadzonej weryfikacji w protokole. 

Zawarto również umowę zlecenia z jedną osobą na okres 1 miesiąca (15.10-15.11.2018 r.) 

do wykonywania zadań z zakresu cyfryzacji i digitalizacji materiałów zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, zatwierdzonych prawomocną decyzją nr GK.6832,1.2016 z dnia 12 marca 

2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Krępiny, Marianki oraz części 

wsi Krzeszyce, gmina Krzeszyce i GK..6832.2.2016 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu scalenia gruntów części wsi Ownice, gmina Słońsk oraz aktualizacji 

operatu ewidencji gruntów i budynków. 

Ponadto staramy się wspierać pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru poprzez 

składanie wniosków i kierowanie osób z Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie na staż, które 

w bardzo dużym stopniu pomagają w bieżących sprawach wydziału. Od września 2016 roku 

do dnia dzisiejszego skierowano wnioski o staż do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru: 

1. wniosek z dnia 22.09.2016 r. - skierowano na staż Panią ( … ) na okres 01.10.2016- 

31.12.2016, 

2. wniosek z dnia 29.08.2017 r. - nie skierowano nikogo na staż, osoba wskazana we wniosku 

zrezygnowała z możliwości odbycia stażu, 
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3. wniosek z dnia 27.09.2017 r. - skierowano na staż Pana ( … ) na okres 

06.10.2017¬  05.01,2018, 

4. wniosek z dnia 15.01.2018 r, - skierowano na staż Panią ( … ) na okres 17.01-16.07.2018, 

5. wniosek z dnia 30.10.2018 r. - do chwili obecnej nie skierowano żadnej osoby na staż, 

osoba wskazana we wniosku zrezygnowała z możliwości odbycia stażu. 

Wśród osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie mało jest osób 

zainteresowanych podjęciem stażu, jednakże Starostwo Powiatowe w Sulęcinie jest w stałym 

kontakcie z PUP żeby znaleźć osoby zainteresowane stażem w naszym urzędzie”. 

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia upoważniony pracownik Starosty 

przedłożył do wglądu i przekazał kontrolerom kopie przedstawionych powyżej Zarządzeń 

Starosty w sprawie ustalenia liczby etatów oraz struktury wewnętrznej wydziałów i symboli 

stanowisk pracy: 

- NR 1/2018, z dnia 2 stycznia 2018r., 

- NR 7/2018 z dnia 17 stycznia 2018r., zmieniające ww. Zarządzenie NR 1/2018, 

- NR 41/2018 z dnia 25 maja 2018r., zmieniające ww. Zarządzenie NR 1/2018, 

- NR 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r..   

Jak wynika z treści ww. Zarządzenia z dnia 2 stycznia 2019 roku Starosta przewidział, 

że docelowa obsada kadrowa w kontrolowanym Wydziale, ze stanu 7,1 etatu ma się zwiększyć 

do 7,6 etatu, czyli o 0,5 etatu ma być większa niż w czasie przeprowadzania kontroli 

problemowej, a zwiększenie to dotyczy stanowiska ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

Na wniosek kontrolerów ww. Z-ca Naczelnika Wydziału przekazała przygotowane przez 

pracownika  ds. kadr i archiwum zakładowego pisemne zestawienie obejmujące aktualny stan 

kadrowy administracji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie, 

z którego wynika, że aktualna obsada kadrowa stanowi łącznie 5,6 etatu (sześć osób), a więc 

od czasu powyższej odpowiedzi na zalecenia w ww. piśmie z dnia 16 listopada 2018 roku, 

do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli nie zmieniła się faktyczna obsada kadrowa.  

Jednocześnie tut. organ w oparciu o powyższe zestawienie oraz analogiczne pozyskane w czasie 

poprzedniej kontroli stwierdza, że w czasie kontroli problemowej w dniach 25-29 czerwca 2018 

roku faktyczna osada kadrowa w Wydziale Geodezji, Kartografii  i Katastru wynosiła 4,6 etatu, 

co oznacza, że w okresie od 25 czerwca do dnia 16 listopada Starosta do ww. Wydziału 

zatrudnił  1 osobę na pełny etat.  

Zgodnie z informacją zawartą na stronie BIP Starostwa, pismem znak OA.2110.15.2018, z dnia 

05.10.2018r., w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko ds. prowadzenia 

ewidencji gruntów i budynków Starosta dokonał wyboru Pani ( … ).  

Jak wynika z powyższego zestawienia osoba ta jest zatrudniona na stanowisku ds. prowadzenia 

ewidencji gruntów i budynków, posiada wykształcenie wyższe, ale inne niż geodezyjne, przy 

czym aktualnie świadczy pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 

10.04.2019 roku.  

Ponadto z przekazanego zestawienia oraz załączonej do niego kopii UMOWY Nr 

DZ.11.2019.GK, zawartej w dniu 3 stycznia 2019 roku, wynika również, że analogicznie jak 

w 2018 roku, Starosta zawarł z Panem ( … ) – geodetą uprawnionym, umowę-zlecenie na 

weryfikację zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub 

prac kartograficznych, na okres od 3 stycznia 2019 roku do dnia 27 grudnia 2019 roku, przy 

czym w umowie tej został określony limit wynagrodzenia wynikającego ze wskazanych w niej 

kosztów jednostkowych za poszczególne czynności  związane z procesem weryfikacji. 

Reasumując przedstawione ustalenia oraz odnosząc się do powyższego zalecenia 

o zwiększenie liczby etatów oraz ich obsadzenia do realizacji zadań nałożonych na Starostę jako 

organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym przede wszystkim w celu pozyskania 

wykwalifikowanych pracowników, tut. organ stwierdza, że od czasu kontroli problemowej 

Starosta zwiększył nominalną obsadę kadrową Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru o 0,5 

etatu, a zatrudnił na zasadzie umowy o pracę jedną osobę na cały etat, jednak nie można jej 
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uznać za osobę wykwalifikowaną, gdyż nawet nie posiada wykształcenia geodezyjnego. 

Jednocześnie tut. organ stwierdza, że w związku ze zwiększeniem w ramach Zarządzenia z dnia 

2 stycznia 2019 roku nominalnej obsady kadrowej, Starosta nie ogłosił jeszcze naboru do pracy 

na żadne ze stanowisk występujących w tym Wydziale, a jedynie w dniu 3 stycznia 2019 roku 

zawarł umowę – zlecenie na wykonywanie bardzo wąskiego zakresu czynności składających się 

na zadania organu nałożone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 2 LWINGiK zostało 

wykonane w 50%. 

 

Zalecenie nr 3:  

Pracownikom realizującym zadania Starosty nałożone przepisami ustawy Pgik należy wystawić  

upoważnienia, w których jako podstawa prawna wskazany będzie art. 268a ustawy Kpa, 

a w przypadku upoważnienia na wniosek geodety powiatowego – art. 6a ust. 3 ustawy Pgik, 

ze wskazaniem przepisu ustawy Pgik z którym wiąże się zakres upoważnienia, z uwzględnieniem 

faktu, że potwierdzenie przyjęcia obowiązków wynikających z ww. upoważnień  następuje 

po podpisaniu z odpowiednią datą ich przyjęcia przez pracownika.   

Wydając powyższe upoważnienia należy pamiętać, aby obejmowały one również takie zadania 

jak: weryfikacja  zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych 

lub prac kartograficznych do zasobu; wydawanie decyzji w sprawie sporu dotyczącego 

naliczania opłat oraz wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych lub innych 

materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do zasobu.  

Natomiast osobie, która nie jest pracownikiem Starostwa, a zostały powierzone jej zadania 

dotyczące ww. weryfikacji, po uprzednim nawiązaniu stosunku pracy, należy również wydać 

stosowne w tym zakresie upoważnienie.  

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że:  

„Zostały uaktualnione imienne upoważnienia pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii 

i Katastru realizującym zadania starosty nałożone przepisami ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne w zakresie wykonywanych czynności wraz ze wskazaniem podstawy prawnej 

art. 286a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Upoważnienia zostały opatrzone przez pracownika datą i własnoręcznym podpisem pracownika. 

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów dokonał wglądu 

w aktualne upoważnienia wydane przez Starostę, w tym przede wszystkim pracownikom 

zatrudnionym w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru oraz innym osobom realizującym 

jego ustawowe zadania określone w przepisach ustawy Pgik. 

W wyniku dokonanego wglądu w powyższe upoważnienia ustalono, że w dniu 25.10.2018r. 

Starosta wystawił nowe upoważnienia następującym osobom: 

- Pani ( … ), upoważnienie Nr 077.74.2018,  

- Panu ( … ), upoważnienie Nr 077.75.2018,  

- Pani ( … ), upoważnienie Nr 077.76.2018, 

- Panu ( … ), upoważnienie Nr 077.77.2018,  

- Pani ( … ), upoważnienie Nr 077.78.2018,   

- Pani Danucie Sokołowskiej, upoważnienie Nr 077.79.2018,   

a w dniu 03.01.2019r.  Starosta udzielił upoważnienia Panu ( … ) (upoważnienie Nr 

077.1.2019.GK).  

W wyniku analizy treści i zakresu upoważnień wydanym osobom, które są zatrudnione 

w Starostwie na podstawie umowy o pracę, jako podstawę ich udzielenia wskazują m.in. 

art. 268a ustawy Kpa oraz przepisy szczególne ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

szczegółowo i zgodnie z treścią wskazanych przepisów określają zakresy czynności objęte 

upoważnieniami, a ponadto zawierają datę i podpis osoby, której zostały udzielone, 

co potwierdza, że zostały one przyjęte przez tych pracowników. 
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Jednocześnie ustalono, że w powyższych upoważnieniach jednej osobie, Panu ( … )wskazano 

m.in. „weryfikację przekazanych do organu zbiorów danych lub innych materiałów 

stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych i utrwalania wyników tej 

weryfikacji w protokole”. 

Z kolei żadnej z ww. osób Starosta nie udzielił upoważnienia do wydawania decyzji: 

-  w sprawie sporu dotyczącego naliczania opłat,  

- o odmowie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych do zasobu. 

Natomiast w upoważnieniu udzielonym Panu ( … ), który zgodnie z informacją zawartą w 

tym upoważnieniu został zatrudniony na podstawie umowy zlecenia  z dnia 03.01.2019r., jako 

podstawę jego udzielenia  wskazano art. 40 ust. 3 pkt 3 oraz art. 12b ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, a jako zakres upoważnienia wskazano „do weryfikacji zbiorów danych lub 

innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Również to 

upoważnienie zawiera datę jego przyjęcia i podpis upoważnionego. 

Odnosząc się do przedstawionych ustaleń tut. organ stwierdza, że w zakresie objętym 

powyższym zaleceniem nowe upoważnienia zostały udzielone pracownikom w ramach 

poprawnie wskazanej  podstawy prawnej i zawierają potwierdzenie ich przyjęcia przez 

pracowników, obejmują również weryfikację zbiorów danych lub innych materiałów 

stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, lecz żadne z nich nie 

obejmuje wydawania decyzji w sprawie sporu dotyczącego naliczania opłat, co jest zadaniem 

starosty wskazanym w art. 40f ust. 1 ustawy Pgik, a także żadne z nich nie obejmuje wydawania 

decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych do zasobu, co jest zadaniem starosty wskazanym 

w art. 12b ust. 8 ustawy Pgik. 

Z kolei upoważnienie udzielone Panu ( … ) z dnia 3 stycznia 2019 roku zostało wystawione  

mimo, że uprzednio nie została z nim zawarta umowa o pracę, a jedynie umowa zlecenie, co 

stanowi, że nie może ono być uznane za prawidłowe, gdyż zarówno z przepisów ustawy o 

samorządzie powiatowym, jak też z przepisów  ustawy Kpa, w związku z przepisami ustawy 

Kodeks pracy i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wynika jednoznacznie, że starosta 

może udzielić upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym do wykonywania czynności 

materialno-technicznych, jak też do wydawania  decyzji administracyjnych, wyłącznie osobom 

zatrudnionym przez niego na umowę o pracę. 

Tut. organ zobowiązany jest zwrócić uwagę, że z powyższego powodu wykonawcy prac 

geodezyjnych, którzy otrzymali od ww. osoby Protokół weryfikacji z wynikiem negatywnym, 

mają prawo zaskarżyć do Starosty wykonaną czynność materialno-techniczną, po czym Starosta 

powinien uznać skargę i powierzyć powtórne wykonanie czynności weryfikacji osobie 

upoważnionej do takich czynności oraz jednocześnie zatrudnionej na zasadzie umowy 

o pracę.   

Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 3 LWINGiK zostało 

wykonane w 60%. 

 

Zalecenie nr 4:  

Wystąpić do sprzedawcy stosowanego do prowadzenia baz danych szczegółowych osnów 

geodezyjnych (BDSOG) systemu teleinformatycznego BANK OSNÓW o uzupełnienie  jego 

funkcjonalności w zakresie możliwości importu danych w postaci pliku .gml, aby system ten 

w pełni spełniał wymogi wynikające z § 14 ust. 2  pkt 3 w zw. z § 21 rozp. w sprawie osnów.   

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że  

„W dniu 23.10.2018 r. wystąpiliśmy do sprzedawcy (firma GEOBID) o uzupełnienie 

funkcjonalności w zakresie możliwości importu danych w postaci pliku .gml (do prowadzenia baz 
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danych szczegółowych osnów geodezyjnych BDSOG systemu teleinformatycznego BANK 

OSNÓW). Firma odpisała, iż w tym temacie zapadła już decyzja kierownictwa i taki import 

pojawi się w kolejnej wersji programu”. 

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów przyjął do akt 

kontroli następujące dokumenty: 

a) Wydruk wiadomości e-mail z dnia 23 października 2018r. od pracownika Starosty Pana 

Wojciecha Jandy na adres „kborys@geobid.pl” - Prezesa firmy GEOBID, z prośbą 

o ustosunkowanie się do zalecenia  pokontrolnego, przekazanego w załączeniu do 

wiadomości.  Załączone zalecenie to zalecenie zawarte w pkt 4 Wystąpienia pokontrolnego z 

dnia 12 października 2018r., dotyczące wystąpienia do sprzedawcy systemu  stosowanego do 

prowadzenia bazy BDSOB o uzupełnienie jego funkcjonalności w zakresie możliwości 

importu danych w postaci pliku .gml. 

b)  Wydruk wiadomości e-mail z dnia 25 października 2018r. z adresu „artur@geobid.pl” – 

pracownika firmy GEOBID, z odpowiedzią o treści „W tym temacie zapadła już decyzja 

kierownictwa, że taki import pojawi się w kolejnej wersji programu”.  

W wyniku analizy treści przedstawionych dokumentów tut. organ stwierdza, 

że potwierdzają one informacje zawarte w powyższej odpowiedzi Starosty na zalecenia, zawartej 

w piśmie z dnia16 listopada 2018r. 

Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 4 LWINGiK zostało 

wykonane. 

 

 

Zalecenie nr 5:  

Podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do przeprowadzenia modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków na obszarze powiatu, mające na celu dostosowanie danych bazy EGiB 

do wymogów rozporządzenia w sprawie egib zmienionego z dniem 31 grudnia 2013 roku, który 

to obowiązek  wynika z § 80 ust. 1 ww. rozporządzenia, w myśl którego utworzenie 

komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej informacje, o których mowa w rozdziale 

4, w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, winna być 

przeprowadzona dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014r., a dla terenów 

wiejskich do dnia 31 grudnia 2016r.   

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że:  

„W miarę możliwości finansowych i kadrowych będziemy podejmować wszelkie możliwe 

działania zmierzające do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

na obszarze powiatu sulęcińskiego”. 

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia przewodniczący zespołu kontrolnego 

skierował prośbę do Starosty o przekazanie pisemnej informacji o zakresie realizacji zalecenia 

oraz o wgląd do dokumentów potwierdzających podjęcie działań zmierzających 

do przeprowadzenia modernizacji (planu modernizacji, projektów modernizacji, planów 

finansowych w zakresie modernizacji). 

W wyniku realizacji powyższej prośby Z-ca Naczelnika - Pani Danuta Sokołowska w informacji 

przekazanej w piśmie znak MK.1710.3.2018.DSok, z dnia 1 lutego 2019r., wskazała, że:  

„W  celu przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze powiatu 

sulęcińskiego, mającej na celu dostosowanie danych bazy EGiB do wymogów rozporządzenia 

z dnia 29 lutego 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków zostały podjęte przez 

pracownika Wydziału d.s. prowadzenia EGiB – ( … ),  działania polegające na opracowaniu 

planu a także projektu modernizacji. Dotychczas Pan ( … ) w siedzibie LUW odbył konsultację z 

WINGiK Panem Aleksandrem Bońka w związku z opracowaniem planu modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków, na podstawie którego będą opracowane projekty modernizacji, które 

mailto:artur@geobid.pl
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zostaną przedłożone dla WINGiK do uzgodnienia. Pan ( … ) przewiduje, że wskazany plan  

zostanie opracowany w okresie do końca czerwca 2019r. 

Równolegle trwają prace nad opracowaniem projektu scalenia gruntów dla trzech obrębów.  

W zakresie planów finansowych Starosty na 2019 rok, we wniosku z dnia 18 czerwca 2018r. 

skierowanym do LWINGiK przewidziano, że dotacja budżetowa w miarę możliwości zostanie 

przeznaczona także na modernizację”. 

Natomiast w ramach wglądu do dokumentów potwierdzających realizację opisanych 

działań zostało udostępnione kontrolerom pismo Starosty z dnia 18 czerwca 2018r., znak 

GK.3153.3.2018.DSok, skierowane do LWINGiK  w sprawie zapotrzebowania na środki 

finansowe niezbędne do realizacji zadań w zakresie geodezji i kartografii w roku 2019.  

W piśmie tym Starosta  podał kwotę  335.000 zł jako zapotrzebowanie na środki finansowe 

w Rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, które „zostaną przeznaczone 

na realizację zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 

w miarę możliwości finansowych na cyfryzację i informatyzację materiałów powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków”. 

Wobec stwierdzenia, że w znikomym stopniu podjęto działania zmierzające 

do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze powiatu, gdyż nie 

opracowano nawet planu modernizacji oraz żadnego projektu modernizacji, ustnych wyjaśnień 

do Protokołu udzielił Pan ( … ) - inspektor ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, 

który wskazał, że:  

„Nie podjęto działań zmierzających do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków na obszarze powiatu, które winny być przeprowadzone dla obszarów miast 

w terminie do dnia 31 grudnia 2014r., a dla terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2016r., w tym 

nie opracowano nawet planu modernizacji oraz żadnego projektu modernizacji z powodu 

ograniczonych środków finansowych, które na realizację takich działań Starosta otrzymał od 

Wojewody w ramach dotacji z budżetu Państwa, a sytuacja finansowa Powiatu nie pozwala na 

angażowanie środków własnych do realizacji takich celów”. 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień tut. organ stwierdza, że nie mogą być one 

podstawą do uznania, że zalecenie zostało zrealizowane, gdyż Starosta od dnia przyjęcia 

powyższego zalecenia miał możliwość opracować plan modernizacji, którego obowiązek 

sporządzenia wynika z § 80 ust. 1 rozp. w sprawie egib, a w ramach tego planu miał możliwość 

opracowania projektów modernizacji, których obowiązek opracowania wynika z § 33 ust. 1 

w zw. z § 56 ust. 1 rozp. w sprawie egib, które to działania nie wymagają zaangażowania 

żadnych środków finansowych. 

Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 5 LWINGiK nie zostało 

wykonane. 
 

 

Zalecenie nr 6:  

Podjąć działania w celu pełnego zintegrowania bazy danych EGiB i dostosowania jej 

do wymogów zmienionego modelu pojęciowego bazy, czego wymóg wynika z § 3 ust. 1 

rozporządzenia zm. egib, a przynajmniej w takim stopniu aby możliwe było wydanie z bazy 

zbiorów danych w pliku .gml i zasilenie Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Nieruchomościach. Jednym z pierwszych działań w ww. zakresie powinno być 

usunięcie niezgodności danych  części opisowej z częścią graficzną bazy EGiB w trybie 

aktualizacji lub w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków podjętych z urzędu. 

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że „Podjęliśmy działania zlecając firmie geodezyjnej (umowa nr 

DZ.203.2018.GK z dnia 06.11.2018 r.) weryfikację 15 działek w powiecie sulęcińskim, oraz 

sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji operatu ewidencji gruntów 

i budynków, w drodze czynności materialno- technicznej”. 
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Natomiast w pisemnej informacji Z-ca Naczelnika – Pani Danuta Sokołowska dodatkowo 

wskazała, że „Działanie doprowadzenia do zgodności bazy użytków możliwe jest podczas 

modernizacji egib. Jednakże dysponując obecnymi środkami finansowymi nie jesteśmy w stanie 

sfinansować zadania”.  

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia dokonano wglądu w następujące 

dokumenty mające potwierdzić powyższe informacje: 

a) Umowa Nr DZ.203.2018.GK z dnia 6 listopada 2018r. zawarta pomiędzy Powiatem 

Sulęcińskim a formą SUL-GEO s.c. na weryfikację operatu ewidencji gruntów i budynków 

pod kątem rozbieżności między częścią opisową a kartograficzną w zakresie 15 działek, 

a następnie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji operatu ewidencji 

gruntów i budynków.  

b) Operaty techniczne wykonane przez Firmę Geodezyjną „SUL-GEO” s.c.: 

- GK.6640.824.2018, gm. Torzym, obr. Tarnawa Rzepińska, działka 142, 

- GK.6640.819.2018, gm. Torzym, obr. Pniów, działki 186/1, 186/2, 191, 

- GK.6640.822.2018, gm. Torzym, obr. Lubin, działka 116, 

- GK.6640.818.2018, gm. Torzym, obr. Lubów, działka 169, 

- GK.6640.823.2018, gm. Torzym, obr. Przęślice, działka 184, 

- GK.6640.821.2018, gm. Torzym, obr. Kownaty, działka 136, 

- GK.6640.811.2018, gm. Lubniewice, obr. Glisno- działka 9/4, obręb Lubniewice – działka 

834, 

- GK.6640.813.2018, gm. Słońsk, obr. Głuchowo, działka 177, 

- GK.6640.812.2018, gm. Słońsk, obr. Chartów, działka 90, 

- GK.6640.814.2018, gm. Słońsk, obr. Przyborów, działka 348, 10003, 

- GK.6640.813.2018, gm. Słońsk, obr. Słońsk, działka 10000, 

- GK.6640.810.2018, gm. Krzeszyce, obr. Przemysław, działka 298. 

Ponadto na wniosek kontrolerów Starosta przekazał im kopię plików bazy EGiB zapisanych 

w formacie SWDE, w oparciu o które ustalono, że w zakresie działek ewidencyjnych objętych 

wskazaną powyżej dokumentacją geodezyjną nie występują już rozbieżności pomiędzy 

tzw. częścią graficzną a tzw. częścią opisową bazy ewidencji gruntów i budynków. 

Jednocześnie ustalono, że w zakresie oznaczenia klasoużytków nie rozpoczęto jeszcze usuwania 

rozbieżności dotyczących klasoużytków, gdyż:  

a) na obszarze gminy Krzeszyce brak ponad 14 tysięcy klasoużytków działki w części 

graficznej, 

b) na obszarze wiejskim gminy Lubniewice brak 2770 klasoużytków działki w części 

graficznej, 

c) na obszarze gminy Słońsk brak ponad 10 tysięcy klasoużytków działki w części graficznej, 

d) na obszarze wiejskim gminy Sulęcin brak około 12 tysięcy klasoużytków działki w części 

graficznej, 

e) na obszarze wiejskim gminy Torzym brak ponad 13 tysięcy klasoużytków działki w części 

graficznej, 

f) na obszarze miasta Lubniewice brak ok. 3 tysięcy klasoużytków działki w części graficznej, 

g) na obszarze miasta Sulęcin brak około 3200 klasoużytków działki w części graficznej, 

h) na obszarze miasta Torzym brak około 2600 klasoużytków działki w części graficznej. 

Podsumowując powyższe ustalenia, w tym mając na uwadze, że Starosta nie opracował 

jeszcze nawet planu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, tut. organ stwierdza, że zakres 

działań podjętych od dnia przesłania zaleceń pokontrolnych, a zmierzających do  pełnego 

zintegrowania bazy danych EGiB i dostosowania jej do wymogów zmienionego modelu 

pojęciowego tej bazy, był niewystarczający. 

Jednocześnie tut. organ zobowiązany jest wskazać, że działania zmierzające do usunięcia 

powyższych rozbieżności mogą być rozpoczęte  w drodze okresowej weryfikacji, o której mowa 

w § 44 pkt 6  oraz § 54 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a mianowicie  
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w ramach weryfikacji zgodności danych ewidencyjnych z treścią dokumentów źródłowych 

stanowiących podstawę wpisu do ewidencji.  

Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 6 LWINGiK zostało 

wykonane w 10%. 

 

 

Zalecenie nr 7:  

W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu rejestrować pełny zakres danych określonych § 9 

ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, w tym również:  

- informację o dostępie do materiału zasobu, 

- oznaczenie 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, 

- informację o kategorii archiwalnej materiału zasobu, 

- streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości. 

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że „W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu będzie 

rejestrowany pełny zakres danych określonych w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu 

zasobu w miarę możliwości kadrowych”. 

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów wybrał losowo 

20 Operatów technicznych z okresu objętego kontrolą, z prac zgłoszonych w tym okresie, 

a skany ich stron tytułowych wraz z kopią bazy systemu Ośrodek zgromadził w aktach sprawy, 

po czym stwierdził, że nie są wprowadzane wszystkie wymagane informacje, gdyż w żadnym 

przypadku nadal nie były wprowadzane następujące informacje :  

- informację o dostępie do materiału zasobu, 

- oznaczenie 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, 

- informację o kategorii archiwalnej materiału zasobu, 

- streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości. 

W odniesieniu do wskazanych powyżej nieprawidłowości Pan ( … ) - inspektor ds. 

prowadzenia mapy numerycznej w ustnych wyjaśnieniach przekazanych do Protokółu wskazał, 

że:  

„W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu nadal nie jest rejestrowany pełny zakres danych   

określonych § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu (..), gdyż w mojej ocenie są to 

najmniej przydatne informacje, a z powodu niewystarczającej obsady kadrowej brak czasu nie 

pozwala na wprowadzanie wszystkich wymaganych informacji”. 

W ocenie tut. organu powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić argumentu do uznania, 

że przedmiotowe zalecenie zostało wykonane, a wręcz dowodzi, że zapowiedź jego realizacji, 

zawarta w powyższej odpowiedzi Starosty, nie została spełniona. 

Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 7 LWINGiK nie zostało 

wykonane. 
 

Zalecenie nr 8:  

W zakresie wynikającym z wymogów określonych w przepisach § 9 ust. 3 i § 15 rozporządzenia 

o prowadzeniu zasobu podjąć działania w celu uzupełnienia klauzul, którymi opatrzono operaty 

techniczne przyjęte do zasobu w okresie od dnia 7 stycznia 2014 roku, o nadane im 

identyfikatory materiału zasobu.  

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że „Zostały podjęte działania w celu uzupełnienia klauzul, 
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którym opatrzono operaty techniczne przyjęte do zasobu po 7 stycznia 2014 roku, o nadane im 

identyfikatory materiału zasobu”. 

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów sprawdził 

operaty, które objął sprawdzeniem w czasie kontroli problemowej, a także wybrał losowo 

20 Operatów technicznych z okresu objętego kontrolą, z prac zgłoszonych w tym okresie, po 

czym ustalono, że we wszystkich przypadkach na klauzulach, którymi opatrzono te operaty 

techniczne, występują identyfikatory materiału zasobu.  

Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 8 LWINGiK zostało 

wykonane w 100%. 

 

Zalecenie nr 9:  

Zadbać, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej, aby bieżąca cyfryzacja 

dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych 

do PZGiK, tzn. ich przekształcanie do postaci dokumentów elektronicznych, w myśl wymogów 

wynikających z § 14 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, zawsze 

było dokonywane niezwłocznie, tzn. w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc, a także aby 

w terminie do dnia 31 grudnia 2020r. sukcesywnie zcyfryzować materiały archiwalne znajdujące 

się w zasobie. 

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że „Pracownicy ODGiK starają się dokonywać na bieżąco 

cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 

i kartograficznych do PZGiK. W celu pomocy zawarliśmy umowę zlecenia nr DZ.171.2018.GK 

z dnia 15.10.2018 r. (o której mowa w Ad. 2) m.in. na cyfryzację i digitalizację materiałów 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto zwróciliśmy się z prośbą o przyznanie stażysty, 

jednakże na dzień dzisiejszy Powiatowy Urząd Pracy nie dysponuje osobami : chętnymi 

do odbycia stażu w tutejszym wydziale”. 

Natomiast w pisemnej informacji Z-ca Naczelnika – Pani Danuta Sokołowska dodatkowo 

wskazała, że: „W celu zapewnienia bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez 

wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK pracownicy ODGiK w terminie 30 

dni od ich przyjęcia do zasobu skanują operaty i włączają do systemu PZGiK w programie 

OŚRODEK. W celu usprawnienia tych działań zawarliśmy umowę zlecenia nr  DZ.171.2018.GK 

z dnia 15.10.2018 r. m.in. na cyfryzację i digitalizację materiałów zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. Ponadto zwróciliśmy się do Powiatowego Urzędu Pracy, z wnioskiem 

o przyznanie stażysty. Wniosek na szczególną prośbę Pani Danuty Sokołowskiej został 

pozytywnie rozpatrzony i z dniem 5 grudnia Pan ( … ) podjął 3 miesięczny staż w  tutejszym 

Wydziale Geodezji. Pan ( … ) sukcesywnie cyfryzuje materiały archiwalne znajdujące się w 

zasobie. Na dzień dzisiejszy zcyfryzował 625 operatów, w tym całą gminę Krzeszyce w ilości 573 

operatów (w zał. zrzut ekranu). Po zakończonym stażu Pana ( … ) będziemy starali się o 

przyjęcie go do pracy, celem zwiększenia obsady kadrowej”. 

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia przewodniczący zespołu kontrolerów 

dokonał wglądu w następującą dokumentację przedłożoną w zakresie przekazanych informacji: 

a)  PROGRAM STAŻU  - w piśmie znak UMSTAZ/18/0120, sporządzony w dniu 4 grudnia 

2018r. pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie  a Starostą 

Sulęcińskim, w którym zapisano, że staż będzie się odbywał w okresie od 05.12.2018r. 

do 04.03.2019r. na Stanowisku ds. geodezji, a nadzór nad jego odbywaniem sprawować 

będzie Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.  

b) UMOWĘ Nr DZ.171.2018.GK zawartą w dniu 15 października 2018r. pomiędzy Powiatem 

Sulęcińskim a Panem ( … ) m.in. na „Cyfryzację i digitalizację materiałów zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, zatwierdzonych prawomocną decyzją GK.6832.1.2016 

i GK.6832.2.2016”, której okres realizacji określono na 15 listopada 2018r. 
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c) Protokół odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony w dniu 15 listopada 2018r. 

na podstawie umowy nr DZ.171.2018.GK z dnia 15 października 2018r., w którym wskazano 

m.in., że cyfryzacją objęto 20 tomów operatów technicznych dot. obrębów Ownice, 

Krzeszyce i Krepiny.  

W oparciu o przedłożone powyżej dokumenty ustalono, że wskazana w nich część archiwalnych 

materiałów zasobu faktycznie została przetworzona z postaci analogowej do postaci 

dokumentów elektronicznych. 

Ponadto zespół kontrolerów wybrał losowo 20 Operatów technicznych z okresu objętego 

kontrolą, z prac zgłoszonych w tym okresie, a skany ich stron tytułowych oraz skany 

dokumentów zawartych w tych operatach zgromadził w aktach sprawy, po czym stwierdził, 

że w zakresie większości kontrolowanych przypadków (14/20) operaty nie zostały jeszcze 

zeskanowane, a tylko 2/6 zeskanowano w terminie krótszym niż miesiąc od wpisania ich 

do ewidencji materiałów zasobu.  

W odniesieniu do wskazanych powyżej nieprawidłowości Pan ( … ) - inspektor ds. 

prowadzenia mapy numerycznej w ustnych wyjaśnieniach przekazanych do Protokółu wskazał, 

że:  

„W ramach cyfryzacji materiałów zasobu nadal nie przetwarza się na bieżąco przyjmowanych 

do zasobu operatów technicznych z postaci  analogowej do postaci dokumentów elektronicznych 

(..), z powodu niewystarczającej obsady kadrowej na realizacje tych zadań, co powoduje, 

że przy pomocy stażysty skanowane są wyłącznie operaty techniczne z tych jednostek 

ewidencyjnych, na których archiwalne operaty zostały już zeskanowane”. 

Mając powyższe na uwadze tut. organ stwierdza, że zalecenie nr 9 LWINGiK zostało 

wykonane w 20% . 

 

Zalecenie nr 10:  

W ramach przekazywanych w przyszłości Sprawozdań GUGiK -3.0 w zakresie stanu bazy 

RCiWN należy podawać faktyczną liczbę wyciągów z operatów szacunkowych, zgodnie 

ze stanem rzeczywistym wynikającym z przekazanej bazy. 

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że „Przekazując w 2019 roku Sprawozdanie GUGiK-3.0 

w zakresie stanu bazy RCiWN zostanie podana faktyczna liczba wyciągów z operatów 

szacunkowych, zgodnie ze stanem rzeczywistym”. 

Natomiast w pisemnej informacji z dnia 1 lutego 2019 roku Z-ca Naczelnika – Pani Danuta 

Sokołowska wskazała, że „Do dnia dzisiejszego nie zostało opracowane Sprawozdanie GUGiK-

3.0 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku”. 

W powyższej sytuacji tut. organ stwierdza, że zalecenie nr 10 LWINGiK nie mogło 

zostać objęte sprawdzeniem jego wykonania. 

  

Zalecenie nr 11:  

Zgłosić do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, 

prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, fakt utworzenia zbiorów baz danych RCiWN 

a także BDSOG, czego wymóg wynika z art. 13 ust. 3 ustawy o IIP. 

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że: 

„Do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą prowadzonej 

przez Głównego Geodetę Kraju fakt utworzenia zbiorów baz danych RCiWN został zgłoszony 

04.07.2018 r., na co posiadamy poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP, 
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Natomiast na dzień dzisiejszy BDSOG nie spełnia wymogów wynikających z ustawy o IIP. 

W miarę możliwości finansowych będziemy starali się dostosować do wymogów, co w przyszłości 

da nam możliwość zgłoszenia zbioru baz danych”. 

Natomiast w pisemnej informacji Z-ca Naczelnika – Pani Danuta Sokołowska dodatkowo 

wskazała, że: „… na dzień dzisiejszy  BDSOG nie spełnia wymogów wynikających z ustawy 

o IIP, dlatego wg pracownika GUGiK, z którym kontaktował się pracownik tut. Wydziału 

Geodezji Pan Wojciech Janda, taki zbiór nie podlega zgłoszeniu do ewidencji. W miarę 

możliwości finansowych będziemy starali się dostosować do wymogów, co w przyszłości da nam 

możliwość zgłoszenia zbioru baz danych”. 

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia zespół kontrolerów przyjął do akt 

kontroli następujące dokumenty: 

a) Kopię wysłanego do GUGiK, za pośrednictwem ePUAP, Zgłoszenia do ewidencji zbioru 

danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej z dnia 04.07.2018r., w którym 

wskazano, że   zgłaszanym zbiorem jest „REJCEN”, dotyczy obszaru Powiatu Sulęcińskiego, 

a jest z nim związana „Usługa_wyszukiwania”.  

b) Wydruk ze strony internetowej GUGiK, dot. Ewidencji zbiorów i usług danych 

przestrzennych, wskazujący, że w dniu 26.07.2018r., w zakresie obszaru Powiatu 

Sulęcińskiego  ujawniono zbiór danych przestrzennych w ewidencji o nazwie RCiWN, 

nadając mu identyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.5737. 

Na podstawie treści powyższych dokumentów ustalono, że jeszcze przed skierowaniem 

powyższego zalecenia Starosta dopełnił obowiązku  zgłoszenia do ewidencji zbiorów oraz usług 

danych przestrzennych objętych infrastrukturą, prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, 

fakt utworzenia zbiorów baz danych RCiWN, a nie dopełnił tego obowiązku w zakresie bazy 

szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) mimo, że prowadzi takie bazy zarówno 

w zakresie osnów poziomych jak też osnów wysokościowych. 

W odniesieniu do wskazanej powyżej nieprawidłowości Pan ( … ) - inspektor ds. 

prowadzenia mapy numerycznej w ustnych wyjaśnieniach przekazanych do Protokółu wskazał, 

że:  

„Nadal nie zgłoszono do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych prowadzonej przez 

Głównego Geodetę Kraju założonej bazy danych BDSOG, który to obowiązek wynika obecnie 

z art. 13 ust. 3 ustawy IIP, gdyż jak wskazano w odpowiedzi z dnia 01.02.2019r. – pracownik 

GUGiK udzielił telefonicznie pracownikowi Starosty informacji, że skoro taki zbiór nie spełnia 

wszystkich wymogów ustawy o IIP, to nie podlega zgłoszeniu”.  

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień tut. organ zobowiązany jest wskazać, że jak 

stanowi art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(Dz. U. z 2010r., Nr 76, poz. 489, ze zm.) „Infrastruktura informacji przestrzennej, zwana dalej 

"infrastrukturą", obejmuje zbiory danych przestrzennych, zwane dalej "zbiorami". 

Z kolei w art. 9 ust. 1 wskazano, że organy administracji prowadzące rejestry publiczne, 

które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych 

przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących 

zbiorów i usług danych przestrzennych, przy czym w myśl art. 13 ust. 2 Główny Geodeta 

Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych 
objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory. 

Natomiast w art. 13 ust. 3. Wskazano, że „Organ administracji zgłasza do ewidencji, o której 

mowa w ust. 2, zbiory oraz usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą, niezwłocznie 

po utworzeniu tych zbiorów lub uruchomieniu tych usług, powiadamiając o zgłoszeniu 

właściwy organ wiodący”, a zgodnie a art. 13 ust. 4 „Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nie 

dotyczy zbiorów zawierających dane niejawne”. 

Zdaniem tut. organu wskazane przepisy przesądzają, że obowiązek zgłoszenia do ewidencji 

zbiorów danych przestrzennych, zawartych w rejestrach prowadzonych prze organ administracji, 

jest całkowicie niezależny od tego, czy w zakresie tych zbiorów zostały uruchomione usługi 
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danych przestrzennych, dlatego powyższych wyjaśnień nie można uznać za skuteczne 

usprawiedliwienie nie zrealizowania zalecenia w zakresie zgłoszenia do ewidencji bazy BDSOG. 

Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 11 LWINGiK zostało 

wykonane w 50%. 

 

Zalecenie nr 12:  

Podjąć stosowne działania w celu  uzupełnienia brakujących danych w prowadzonej bazie 

danych punktów szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), wymaganych przepisami zał. Nr 

3 rozporządzenia o osnowach, w tym dotyczących zarówno punktów szczegółowej osnowy 

wysokościowej, jak również obejmującej punkty szczegółowej osnowy poziomej. 

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że „W miarę możliwości finansowych zostaną zlecone prace 

w celu uzupełnienia brakujących danych wprowadzonej bazie danych punktów szczegółowych 

osnów geodezyjnych (BDSOG). Jednocześnie informuję, iż informacje o punktach szczegółowej 

osnowy wysokościowej oraz poziomej są aktualizowane na bieżąco”. 

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia, w tym deklaracji zawartej 

w powyższej odpowiedzi Starosty, zespół kontrolerów przyjął kopię wskazanego powyżej pisma 

Starosty z dnia 18 czerwca 2018r., znak GK.3153.3.2018.DSok do LWINGiK  w sprawie 

zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań w zakresie geodezji 

i kartografii w roku 2019. W piśmie tym Starosta  podał kwotę  335.000 zł jako zapotrzebowanie 

na środki finansowe w Rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, które 

„zostaną przeznaczone na  realizację zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, w tym w miarę możliwości finansowych na cyfryzację i informatyzację 

materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizację ewidencji 

gruntów i budynków”. 

Ponadto do akt kontroli przyjęto kopię pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego znak BF-

I.3110.61.2018, z dnia 24.10.2018r., w sprawie podziału dotacji na zadania zlecone na 2019 rok, 

z którego załączników wynika, że wstępna kwota dotacji celowej przekazywanej z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 

Sulęciński w zakresie rozdziału 71012 wynosi 300.000 zł. 

Natomiast z wiedzy jaką na dzień dzisiejszy posiada tut. organ - powyższa wstępna kwota 

dotacji celowej, w wyniku podjęcia uchwały budżetowej oraz stosownego zarządzenia 

Wojewody Lubuskiego, nie uległa zmianie.    

Powyższe ustalenia zdaniem tut. organu wskazują, że Starosta ma możliwości finansowe, 

aby w 2019 roku, zgodnie z powyższym zapotrzebowaniem finansowym oraz deklaracją zawartą 

w odpowiedzi na zalecenia,  zlecić  informatyzację materiałów powiatowego zasobu 

geodezyjnego w zakresie uzupełnienia brakujących danych w prowadzonej bazie danych 

punktów szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), wymaganych przepisami zał. Nr 3 

rozporządzenia o osnowach, w tym dotyczących zarówno punktów szczegółowej osnowy 

wysokościowej, jak również obejmującej punkty szczegółowej osnowy poziomej.  

Mając powyższe na uwadze tut. organ stwierdza, że z uwagi na brak wiedzy Starosty 

w okresie kontrolowanym o ostatecznej kwocie dotacji celowej, bezcelowym jest dokonywanie 

oceny wykonania zalecenie nr 12 LWINGiK, dlatego tut. organ odstępuje od jego oceny.  

 

Zalecenie nr 13:  

Podczas edycji mapy zasadniczej prowadzonej w postaci numerycznej mapy wektorowej, 

a szczególnie przed jej udostępnianiem, zadbać aby była ona prowadzona w pełni poprawnie 

w stosunku do wymogów wskazanych w przepisach Instrukcji technicznej K-1 MAPA 

ZASADNICZA, wydanie trzecie z 1998 roku, w tym m.in. w zakresie stosowanych symboli 

graficznych (np. wysokość opisów funkcji i ilości kondygnacji budynków, szerokość linii 

równoległych w symbolach werand, symbole krawężnika, symbole ściany oporowej). 
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W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że „Zgodnie z zaleceniem poprawiono symbol krawężnika. 

Werandy i ściany oporowe, wnoszone na mapę generatorem dostępnym w programie 

są poprawne. Podczas zakładania map wykonawca nie zawsze korzystał z generatorów 

i zdarzają się nieprawidłowości. Nieprawidłowości o których mowa, jak również inne zalecenia 

będą sukcesywnie usuwane”. 

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia przewodniczący zespołu kontrolerów 

przyjął do akt kontroli wydruki dwóch sekcji map zasadniczych z obszaru miasta Sulęcin, 

w skali 1:500, a mianowicie nr 5.178.21.15.44 oraz 5.178.22.11.33, wydanych z systemu 

EWMAPA, jamo mapy prowadzonej w postaci wektorowej. 

W wyniku analizy treści powyższych wydruków pod kątem zgodności z wymogami Instrukcji 

technicznej K-1 Mapa zasadnicza wydanie III z 1998 roku, w myśl art. 53b ust. 2 ustawy Pgik, 

ustalono, że w stosunku do sytuacji stwierdzonej w czasie kontroli problemowej, zgodnie 

z zaleceniem zostały poprawione symbole krawężników, ale wbrew zaleceniu nadal: 

- wysokości opisów funkcji użytkowych i liczby kondygnacji (312, BUD) wynosi 3,0 mm 

zamiast 2,5mm, 

-  szerokość linii równoległych w symbolach werand wynosi 1,0 mm zamiast 0,6 mm (354, 

BTO),   

- wymiar „a” symbolu ściany oporowej (449, KOP) w zakresie części takich obiektów, zamiast 

10,0 mm, ma ok. 6,5 mm. 

 W odniesieniu do wskazanej powyżej nieprawidłowości Pan ( … ) - inspektor ds. 

prowadzenia mapy numerycznej w ustnych wyjaśnieniach przekazanych do Protokółu wskazał, 

że:  

„Mapa zasadnicza  prowadzona w postaci mapy wektorowej nadal nie jest prowadzona 

w pełnym zakresie jej treści zgodnie z wymogami Instrukcji technicznej K-1 Mapa zasadnicza 

wydanie III z 1998 roku, (..) gdyż część wskazanych elementów mapy nie była redagowana 

odpowiednimi narzędziami stosowanego oprogramowania, wobec czego są one poprawiane 

na bieżąco w ramach udostępniania mapy, a niewłaściwe wysokości opisów wynikają z tego, 

że do tej pory nie poprawiono błędnych definicji odpowiednich warstw”.   

Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 13 LWINGiK zostało 

wykonane w 50%. 

 

Zalecenie nr 14:  

Podjąć wszelkie działania, w tym m.in. w zakresie pozyskania środków, zmierzające 

do rozpoczęcia dla obszarów  miast oraz zwartych  zabudowanych  i przeznaczonych pod 

zabudowę obszarów wiejskich w powiecie, a następnie zrealizowania w terminie do końca 2023 

roku procesu przetwarzania mapy zasadniczej z postaci wektorowej do wymogów wynikających 

z art. 4 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pgik, tzn. do postaci baz danych, który to obowiązek wynika 

z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik. Powyższy proces umożliwi organowi udostępnianie informacji 

przewidzianych w bazach BDOT500 oraz GESUT, spełniających w pełnym zakresie wymogi 

przepisów prawa, w tym również możliwość wydawania poprawnego eksportu danych 

w obowiązującym formacie .gml. 

W piśmie z dnia 16 listopada 2018r. znak MK.1710.3.2018.DSok, Starosta Sulęciński 

poinformował Wojewodę m.in., że „W celu oszacowania kosztów procesu przetwarzania mapy 

zasadniczej z postaci wektorowej do wymogów wynikających z art. 4 ust. 1a i ust. 1b ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne zostaną podjęte czynności z firmą GEOBID. 

Idąc w ślad za tym podejmiemy wszelkie działania występując o pozyskanie środków 

niezbędnych do realizacji zadania”. 

Natomiast w pisemnej informacji z dnia 1 lutego 2019 roku Z-ca Naczelnika – Pani Danuta 

Sokołowska doprecyzowała, że: 
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„W celu oszacowania kosztów procesu przetwarzania mapy zasadniczej z postaci wektorowej 

do wymogów wynikających z art. 4 ust. 1a i ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

wystąpiłam z zapytaniem do firmy GEOBID o określenie kosztów przetworzenia prowadzonej 

w formie mapy wektorowej mapy zasadniczej dla obszaru całego powiatu. 

Uzyskaliśmy kwoty cen jednostkowych wykonania konwersji wektorowej mapy zasadniczej 

do postaci baz danych, a mianowicie  koszt za km sieci GESUT oraz za ha terenów 

zurbanizowanych w zakresie BDOT500. Na dzień dzisiejszy wstępnie oszacowano, że dla 

obszaru gminy Sulęcin wykonanie takiego zadania będzie kosztowało około 210 tys. zł. netto. 

W zakresie pozostałych gmin koszty przetworzenia mapy do postaci baz danych przewiduje się 

określić w terminie do końca czerwca 2019 roku”. 

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia przewodniczący zespołu kontrolerów 

wystąpił do Starosty o wgląd do dokumentów potwierdzających podjęcie działań związanych 

z wykonaniem powyższego zalecenia, w wyniku czego przyjął do akt kontroli wydruk 

wiadomości przekazanej drogą poczty internetowej z adresu „tomasz.michalik@geobid.pl” - 

Pana  ( … ), Dyrektora do spraw wdrożeń i rozwoju technologii firmy GEOBID, z dnia 28 

stycznia 2019r., przesłanej na adres „danuta.sokolowska@powiatsulecinski.pl” Pani Danuty 

Sokołowskiej, Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji. Z wiadomości tej wynika, że w odpowiedzi 

na prośbę z dnia 24.01.2019r., o oszacowanie kosztów procesu przetwarzania mapy zasadniczej 

z postaci wektorowej do postaci baz danych, spełniających w pełnym zakresie  wymogi 

przepisów prawa, wskazano „koszt wykonania konwersji wektorowej mapy zasadniczej do 

postaci baz danych BDOT500, GESUT” jako 100 zł netto/km sieci uzbrojenia – baza GESUT, a 

w przypadku bazy BDOT500 55 zł netto za ha terenów zurbanizowanych. 

Z powyższych ustaleń wynika, że Starosta do dnia zawiadomienia przez tut. organ 

o kontroli sprawdzającej nie podejmował żadnych działań  w tym m.in. w zakresie pozyskania 

środków, zmierzające do rozpoczęcia dla obszarów  miast oraz zwartych  zabudowanych  

i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w powiecie, a następnie zrealizowania 

w terminie do końca 2023 roku procesu przetwarzania mapy zasadniczej z postaci wektorowej 

do wymogów wynikających z art. 4 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pgik, tzn. do postaci baz danych, 

gdyż dopiero w dniu 24 stycznia 2019 roku pracownik Starosty zwrócił się do jednego podmiotu 

gospodarczego o określenie kosztów jednostkowych w zakresie realizacji takiego zadania, 

a wobec faktu, że Starosta nie ustalił jeszcze dla większości obszaru powiatu zakresu 

ilościowego prac koniecznych do wykonania,  nie ma nawet rozeznania jakiego rzędu  środków 

finansowych wymaga zadanie dotyczące zmiany postaci prowadzenia mapy zasadniczej. 

Powyższa sytuacja zdaniem tut. organu tylko po części wyjaśnia, dlaczego Starosta oprócz 

zapotrzebowania na środki finansowe w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 

rok, które – jak wykazano powyżej – w zakresie rozdziału 71012 podał zaledwie 335.000 zł, nie 

podjął jeszcze żadnych starań w zakresie pozyskania środków z innych źródeł. Zdaniem tut. 

organu Starosta winien mieć ogólne rozeznanie o zakresie zadań jakie nałożone są na niego 

przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także w jakim stopniu są one 

realizowane na obszarze powiatu, dlatego niezależnie od uwarunkowań budżetu państwa przede 

wszystkim powinien na odpowiednio wysokim poziomie określić zapotrzebowanie finansowe 

właśnie w zakresie dotacji celowej z tego budżetu, o ile nie przewiduje finansowania tych zadań 

z budżetu powiatu, takich jak środki pozyskiwane w ramach prowadzenia, w tym udostępniania 

materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Mając powyższe na uwadze tut. organ ocenia, że zalecenie nr 14 LWINGiK zostało 

wykonane w 10%. 
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V. Wnioski i ocena. 

W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia będące wynikiem kontroli sprawdzającej, 

a związane ze skontrolowanymi działaniami Starosty Sulęcińskiego w zakresie wykonania 

zaleceń z kontroli problemowej przeprowadzonej przez LWINGiK w 2018 roku, ogólnie 

oceniono jako pozytywne z  licznymi nieprawidłowościami.  

Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń, dokonanych podczas kontroli 

sprawdzającej, stanowiących podstawę oceny sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych, 

skierowanych przez Wojewodę do Starosty Sulęcińskiego, w wyniku kontroli problemowej 

przeprowadzonej w 2018 roku. 

Pozytywnie (pełne wykonanie zalecenia) oceniono sposób realizacji przez Starostę 

zalecenia nr 4, 8, jako nie w pełni pozytywnie (wykonanie zalecenia co najmniej w 50%) 

oceniono sposób realizacji zaleceń nr 1, 2, 3, 11, 13, a negatywnie (wykonanie zalecenia 

w mniej niż 50%) oceniono  sposób realizacji zalecenia nr 5, 6, 7,  9 i 14. 

Natomiast zalecenia nr 10 oraz 12, ze względu na zbyt krótki okres objęty kontrolą, nie zostały 

ocenione w zakresie ich wykonania.  

Mając na uwadze powyższą ocenę z ustaleń wskazujących na sposób wykonania zaleceń 

pokontrolnych przekazanych Staroście Sulęcińskiemu w wyniku kontroli problemowej 

przeprowadzonej w 2018 roku, LWINGiK działając z upoważnienia Wojewody Lubuskiego 

podtrzymuje oraz częściowo uzupełnia następujące zalecenia:   

1)   Kontynuować działania mające na celu obsadzenie stanowiska geodety powiatowego, mając 

na uwadze, że starosta, jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, zgodnie 

z art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik wykonuje zadania nałożone przepisami tej ustawy przy 

pomocy geodety powiatowego, a tylko taka osoba z tytułu wymogów jakie winna spełniać 

daje szanse prawidłowej realizacji zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej. 

Do czasu obsadzenia funkcji geodety powiatowego należy powołać kompetentnego 

pracownika, który spełnia najważniejsze wymaganie do pełnienia takiej funkcji, czyli 

uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2, do pełnienia obowiązków w zakresie tej funkcji. 

2)  Kontynuować działania w celu zwiększenia liczby etatów oraz ich obsadzenia do realizacji 

zadań nałożonych na Starostę jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym 

przede wszystkim w celu pozyskania wykwalifikowanych pracowników do wykonywania 

zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne.    

3) Wybranym pracownikom realizującym zadania Starosty nałożone przepisami ustawy Pgik 

należy rozszerzyć upoważnienia do działania w jego imieniu poprzez wydawanie decyzji: 

-  w sprawie sporu dotyczącego naliczania opłat 

- o odmowie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych do zasobu.  

       Natomiast z osobą, która nie jest pracownikiem Starostwa, a zostały jej powierzone zadania 

dotyczące weryfikacji, a także udzielono w tym zakresie upoważnienia,  należy nawiązać 

stosunek pracy (np. na część etatu).   

4) Podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do przeprowadzenia modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków na obszarze powiatu, mające na celu dostosowanie danych bazy EGiB 

do wymogów rozporządzenia w sprawie egib zmienionego z dniem 31 grudnia 2013 roku, 

który to obowiązek  wynika z § 80 ust. 1 ww. rozporządzenia, w myśl którego utworzenie 
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komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej informacje, o których mowa 

w rozdziale 4, w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, 

winna być przeprowadzona dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014r., a dla 

terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2016r.  

W powyższym zakresie  należy niezwłocznie opracować plan modernizacji określający 

harmonogram takich działań w odniesieniu do poszczególnych jednostek oraz obrębów 

ewidencyjnych powiatu, uwzględniając przy tym możliwości finansowe powiatu,  

przewidywane wysokości dotacji celowych, a także inne źródła finansowania, a określając 

kolejność obrębów przewidzianych do modernizacji uwzględnić jakość materiałów 

geodezyjnych znajdujących się w zasobie.        

5)  Kontynuować działania w celu pełnego zintegrowania bazy danych EGiB i dostosowania jej 

do wymogów zmienionego modelu pojęciowego bazy, czego wymóg wynika z § 3 ust. 1 

rozporządzenia zm. egib, a przynajmniej w takim stopniu aby możliwe było wydanie z bazy 

zbiorów danych w pliku .gml i zasilenie Centralnego Repozytorium Zintegrowanego 

Systemu Informacji o Nieruchomościach. Jednym z pierwszych działań w ww. zakresie 

powinno być usunięcie rozbieżności danych pomiędzy częścią opisową a częścią graficzną 

bazy EGiB w trybie aktualizacji lub w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

podjętych z urzędu. W celu ustalenia szczegółowego zakresu i sposobu takiej aktualizacji 

zasadnym jest uprzednie przeprowadzenie okresowej weryfikacji, o której mowa w § 44 pkt 

6  oraz § 54 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 

a mianowicie  w zakresie weryfikacji zgodności danych ewidencyjnych z treścią 

dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji. Taką weryfikacje 

Starosta może przeprowadzić we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jednostkom 

wykonawstwa geodezyjnego. 

6) W prowadzonej ewidencji materiałów zasobu rejestrować pełny zakres danych   określonych 

§ 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, w tym również:  

- informację o dostępie do materiału zasobu, 

- oznaczenie 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, 

- informację o kategorii archiwalnej materiału zasobu, 

- streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości. 

7)  Zadbać, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej, aby bieżąca cyfryzacja 

dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych 

do PZGiK, tzn. ich przekształcanie do postaci dokumentów elektronicznych, w myśl 

wymogów wynikających z § 14 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia 

o prowadzeniu zasobu, zawsze było dokonywane niezwłocznie, tzn. w terminie nie 

dłuższym niż 1 miesiąc, a także aby w terminie do dnia 31 grudnia 2020r. sukcesywnie 

zcyfryzować materiały archiwalne znajdujące się w zasobie. 

8) Zgłosić do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą, 

prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, fakt utworzenia zbiorów bazy danych 

BDSOG, czego wymóg wynika z art. 13 ust. 3 ustawy o IIP. 

9) Podjąć stosowne działania w celu  uzupełnienia brakujących danych w prowadzonej bazie 

danych punktów szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), wymaganych przepisami 

zał. Nr 3 rozporządzenia o osnowach, w tym dotyczących zarówno punktów szczegółowej 

osnowy wysokościowej, jak również obejmującej punkty szczegółowej osnowy poziomej. 
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10) Podczas edycji mapy zasadniczej prowadzonej w postaci numerycznej mapy wektorowej, 

a szczególnie przed jej udostępnianiem, zadbać aby była ona prowadzona w pełni poprawnie 

w stosunku do wymogów wskazanych w przepisach Instrukcji technicznej K-1 MAPA 

ZASADNICZA, wydanie trzecie z 1998 roku, w tym m.in. w zakresie stosowanych symboli 

graficznych (np. wysokość opisów funkcji i ilości kondygnacji budynków, szerokość linii 

równoległych w symbolach werand, symbole ściany oporowej). 

11) Kontynuować działania, w tym m.in. w zakresie pozyskania środków, zmierzające 

do rozpoczęcia dla obszarów  miast oraz zwartych  zabudowanych  i przeznaczonych pod 

zabudowę obszarów wiejskich w powiecie, a następnie zrealizowania w terminie do końca 

2023 roku procesu przetwarzania mapy zasadniczej z postaci wektorowej do wymogów 

wynikających z art. 4 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pgik, tzn. do postaci baz danych, który 

to obowiązek wynika z art. 53b ust. 2 ustawy Pgik. Powyższy proces umożliwi organowi 

udostępnianie informacji przewidzianych w bazach BDOT500 oraz GESUT, spełniających 

w pełnym zakresie wymogi przepisów prawa, w tym również możliwość wydawania 

poprawnego eksportu danych w obowiązującym formacie .gml. 

 

 

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. 
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Kierownik jednostki kontrolującej 


