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Wojewoda Dolnośląski 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

GK-KGK.431.3.2017.SP 

 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli. 

Wojewoda Dolnośląski (działający w imieniu Wojewody Dolnośląskiego - Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z siedzibą we Wrocławiu, 

przy pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław).  

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej. 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 2, 55-300 

Środa Śląska. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą. 

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Starosty Średzkiego  

w sprawozdaniu z kontroli w trybie uproszczonym nr GK-NGK.431.5.2015 z dnia 3 listopada 

2015r.  

Tryb kontroli: zwykły (sprawdzająca). 

Okres objęty kontrolą: od 9 listopada 2015r. do 3 marca 2017r. 

Zalecenia pokontrolne. 

Przeprowadzona kontrola miała na celu sprawdzenie realizacji 9 zaleceń pokontrolnych 

skierowanych do Starosty Średzkiego w sprawozdaniu z kontroli w trybie uproszczonym  

nr GK-NGK.431.5.2015 z dnia 3 listopada 2015r.  

1. Każdorazowo, w terminie 10 dni roboczych, uzgadniać z wykonawcą prac geodezyjnych 

listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, 

mając na względzie zapisy art. 12 ust. 3 ustawy.  
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2. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie należycie wypełnionego 

formularza zgłoszenia prac geodezyjnych, zawierającego wszystkie wymagane informacje, 

określone we wzorze zgłoszenia prac geodezyjnych stanowiącym załączniku nr 1 do 

rozporządzenia w sprawie formularzy oraz weryfikować wpisy dotyczące: 

 osoby, której wykonawca powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na 

zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac, 

 zakresu powierzonych przez wykonawcę czynności składających się na zgłaszane prace 

geodezyjne. 

3. Podjąć stosowne działania mające na celu poprawę funkcjonowania systemu PZGiK tak, 

aby materiały zasobu zamówione przy pomocy systemu zgłoszeniem pierwotnym, nie były 

powielane w zgłoszeniu uzupełniającym. 

4. Wpisywać na bieżąco do ewidencji materiałów zasobu te materiały, których kopie 

udostępniane są z pzgik na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac – zgodnie z § 32 

ust. 5 rozporządzenia w sprawie organizacji. 

5. Zaprzestać ewidencjonowania dokumentów niewchodzących w skład operatów 

technicznych takich jak: zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, 

protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wniosek o uwierzytelnienie 

dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac 

kartograficznych, czy „wewnętrzny dokument w postaci karty obiegu dokumentacji 

geodezyjnej w Wydziale GKiK w Środzie Śląskiej” lub innych, które nie powinny być 

gromadzone w powiatowej części pzgik. 

6. W wydawanych licencjach wpisywać poprawny identyfikator materiałów zasobu zgodny 

z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji. 

7. Jednocześnie, mając na względzie usprawnienie funkcjonowania jednostki kontrolowanej, 

Starosta Średzki winien podjąć działania związane z aktualizacją zapisów Regulaminu  

w zakresie zadań przypisanych zarówno Geodecie Powiatowemu jak i Wydziałowi, 

bowiem nie pozostają one w zgodzie z aktualnie obowiązującymi zapisami art. 7d ustawy. 

Jak wynika z zapisów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Starosta, jako organ Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego. 

W kontrolowanej jednostce zarówno Geodeta Powiatowy, jak i Wydział realizują zadania 

nałożone na Starostę zapisami art. 7d ustawy, przy czym Geodeta Powiatowy pełni 

jednocześnie nadzór nad Wydziałem. Zatem, przy tak zapisanych kompetencjach, trudno 

wywieść kto tak naprawdę zadania w jednostce kontrolowanej wykonuje i na czym polega 
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nadzór Geodety Powiatowego. Podsumowując, Starosta Średzki winien umocnić działanie 

Geodety Powiatowego poprzez nałożenie nań odpowiedzialności za realizowanie zadań 

w zakresie geodezji i kartografii, a także usprawnić formułę organizacyjną komórki 

poprzez ułożenie odpowiedniej struktury podległości. 

 

Wrocław, dnia 14 czerwca 2017r.  

Kierownik jednostki kontrolującej 

Wojewoda Dolnośląski 

 


