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Wystąpienie Pokontrolne

l.

2.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
IJrząd Marszałkowski Woj ew odztw a opolskiego, 45 -082 opole ul. Piastowska

1

4

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Andrzej Buła

Marszałek Województwa opolskiego, pełniący funkcję

od dnia 12.1,1.2013 r.
3.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórk

Pan Jacęk

Górny

i

organizacyjnej:

Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii

i

Gospodarki

Nieruchomo ściami, pełniący j ednocześnie frłnkcj ę Geodety Woj ewództwa
4.

Imię, nazwisko i stanowisko słuzbowe kontrolującego:
Agnieszka Bilińska, upowaznienie nr WIGiK.I.057.3.f0I4'ABI z dnia 03.I2.2014 r.,

-

Inspektor wojewódzkt z Wojewódzkiej inspekcji Geodezyjnej
w opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

i

Kańograficznej

5.

Miejsce kontroli:
Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nięruchomościami, Wojewodzki
oŚrodek Dokumentacj i Geodezyjnej i Kartograficznej

6.

Termin kontroli:
w dniach: 9,23 grudnta2)I4 r.

7.

Zakres kontroli:

.

o

przedmiot kontroli rea|izacja załecęi pokontrolnych skierowanych w wyniku kontroli

problemowej plzeprowadzonej w 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa opolskiego, przekazanych pismem z dnta 22 lutego 2013 r.
nr WiNGiK .431.11 .2012JM
okręs objęty kontrolę: od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 wrzęŚnia201'4 r.

8.

Ustalenia kontroli

8.1.

Realizacja zalecenia pokontrolnęgo nr I ' W dokumentach organizacyjnych Llrzędu
Marszatkowskiego Województwa opolskiego nalezy uwzględnić wszystkie zadania
nałoŻone na Marszałka Woiewództwa jako org()n administracji geodezyjnej
i kartograficznej, wynikajqce z art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i karto graficzne

oraz zasady

funkcjonowania Urzędu Marszatkowskiego
Województwa opolskiego określonezostały w Regulaminie organizacyjnym stanowiącym
załączn|k do Uchwały nr 216312012 Zarządu Województwa opolskiego z dnia
30 kwietni a 2012 r. z późnt€1szymi zmianamt. Na podstawie zapisów $ 16 ust.1 Regulaminu

Struktura organizacyjna

zadania D epańamentu Geodezj i, Karto grafi i i Go spodarki Nieruchomościami realizuj 4:

Referat Geodezji
i Kartograficznej.

i

Kartografii

-

Wojewódzki ośrodekDokumentacji Geodezyjnej

Referat Go spodarki Nieruchomo Ściami.

Zadania realizowane przez Deparlament Geodezji, Karlografii i

Gospodarki
Nieruchomościami Wszczęgolnione zostaŁy w $ 16 ust. 3 Regulaminu i są to mtędzy innymi:
prowadzenie woj ewódzkiego zasobu geodezyjnego i kańografl'cznego,
1)
2) wykonywanie i udostępnianie kar1ograficznych opracowań tematycznych dla obszatu
województwa,
3) tworzenie, w uzgodnięntu z Głównym Geodet4 Kraju, oraz pTowadzenie i udostępnianie
bazy danych obiektow topograflcznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograftcznych w skalach 1:10 000 - 1:100 000, w tym
kar1ograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby teręnu oraz standardowych
opracowań kańograficznych w skali 1 :10 000,
4) ana|iza zm|an w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urządzenioworolnych,
5) monitorowanie zmian w sposobie uz1tkowania gruntów orazich bonitacji,
6) współdziałanle z Głownym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic
i powierzchni jednostek podziałów ter1.torialnych kraju (PRG), w tym prowadzentubazy
danych PRG w częśctdotyczącej obszaru województwa.

Jak wynika z

powryŻszych zapisów, w Regulaminie organizacyjnym Urzędu
Marszałkowskiego Województwa opolskiego wymienione zostały wszystkie zadanl'a
nałozone naMarszałka Województwajako organ administracji geodezyjnej i kartograflcznej,
określone w art. 7c ustawy z dnta 77 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.lJ. z201'0r, Nr 193, poz. 1287 zpoźn. zm.).
Kontrolującemu udostępniono równiez Zaruądzente Wewnętrzne ff Il20I4 Dyrektora
Departamentu Geodezji' Kartografii i Gospodarki NieruchomoŚciaml z dnta 1 grudnia 2014r.
w sprawie określeniaszczegółowych zadan Referatów, podziału zadai, uprawnień,
odpowiedzialnościizastępstwpracowników'nadzoruiupowaŻnten.W$5Zarządzenla
okręślonezostały szczegoł.owe zadania Referatu Geodezji i Karlografii - Wojewódzkiego

i

Kartografi'cznej, są to m. in. wszystkie zadanta
wskazane przepisem art.7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

ośrodkaDokumentacji Geodezyjnej

8.2.

Realizacja zalecenia pokontrolnego

nr 2

W czasie

nieobecności Geodety

Województwa nalezy przestrzegać zasad ustalonych dokumentami organizacyjnymi
obowiqzujqcymi w Urzędzie Marszałkoy,skim Województwa opolskiego w zalrresie
upoważnień do petnienia jego zastępstwa

Na podstawie $ 1 Zarz4dzenia Wewnętrznego nr ll20I4 Dyrektora Depańamentu Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami z dnla 1 grudnia 20I4r. w sprawie określenia
szczegołowych zadan Referatów, podziaŁu zadan, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw
pracowników, nadzoru i upowaŻnien, pracą Departamentu kieruje dyrektor Departamentu,
a podczas jego nieobecności Zastępca Dyrektora Depar1amentu. Dyrektor Departamentu pełni
funkcję Geodety Województwa, podczas jego nięobecności funkcję Geodety Województwa
pełni Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii - Wojewódzkiego ośrodka Dokumentacji
Geodezyj nej i Kańograflcznej.
Kontroluj4cemu udostępnione zostały akta spraw prowadzonych w okresie objętym kontrolą,
dotycz4cych realizowanych przez Marszałka Województwa zadan wynikaj4cych z atlt. Jc
ustawy Prawo geodezyjne i kańograftczne. W wyniku kontroli ww. dokumentacji
stwierdzono, iŻ przestrzegane Są zasady wynikające z dokumentów organtzacyjnych
obowi4zujących lJrzędzie Marszałkowskim Województwa opolskiego w zakresie
upoważnień do pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności Geodety Województwa.

8.3.

Realizacja zalęcenia pokontrolnego nr 3 - Przestrzegać przepisów s9 ust. 3
rozporzqdzenia z ]6 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych
i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii
zabezpieczajqcych bazy danych, a takze ogólnych warunków umów o udostępnienie
tych baz (Dz. I.]' Nr 78, poz. 837), w zakresie dokon1łvania czynności kontroli
dokumentacji przekazyvanej do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego przez osoby upowaznione przez organ.

W okresie objętym kontrol4 szczegółowe

zadanl,a wojewódzkiego ośrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograflcznej dotyczące obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych
i kańograficznych, regulowało do dnia 11 lipca 20I4r, rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.200Ir. w splawie zgłaszania prac geodezyjnych

i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających
bazy danych, a takze ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz' U. Nr 78,
poz. 837). Na podstawie przepisu $9 ust' 3 ww. rozporuądzenia czynnościkontroli
dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kańografi'cznego
dokonuj4 osoby posiadaj4ce uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji
w dziedztnie geodezji i kartografii, o których mowa w art' 43 ustawy Prawo geodezyjne

i

kartograftczne, w zakresach odpowiadaj4cych zakresom kontrolowanych opracowań,
upoważnione pTzęz organy' o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy, tj. marszałków

województw
ge o

w zakresie

dezyj nych i karto

g

opracowań przyjmowanych

do

wojewódzkich zasobów

ruficzny ch.

od dnia 12 Iipca 20I4r', tj. z dniem wejŚcia w iycie ustawy z dnia 5 czerwca 20l4r.

zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartografi'czne oraz ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz. 897) opracowania przyjmowane
do państwowego zasobu geodezyjnego i kańograftcznego podlegają weryfikacji' która
zgodnie z zapisaml art. 40 ust. 3 pkt. 2 w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych

o

i karto grafi czny ch naleŻy do marszałków woj

Z uwagi na

ew ó

powyŻsze osoby dokonujące

dztw,

w imieniu

organu Słuzby Geodezyjnej

i Kartografi cznej, do którego ptzekazane zostały zbioty danych lub inne materiały stanowiące
wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, winny posiadać stosowne upowaznienia
tego organu.

Z

informacji udzielonej kontrolującemu wynika, iż w okresie objętym kontrolą zgł'oszone
t przyjęte zostały do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2 optacowania
zestawione w ponizszej tabeli:

Lp.

Numęr
ewidencji

ZaWes prac

Wykonawca

zgł'oszenia

Data

Data
rozpoczęcia

zakonczenia

05.08.2013

rB.rf .2013

16.r0.f0r3

21.1f .2013

Rozbudowa baz danych
Regionalnej Infrastruktury

Informacji Przestrzennej
pn. polskie w lnternecie
1

INFOGEO
Marcin Kozieł

P(Gt2013t1

system informacj
w zakresie
dzialek ewidencyjnych,
budynków, uzytków
gruntowych, struktury
władania oraz struktury

-

i

przestrzennej

uz}tkowania gruntów

Konwersja
2

P(Gt2013t2

INTERGRAPH
Polska Sp. z o.o.

i

aktualizacja

pilotazowej bazy testowej

dla tęręnu Miasta opola

w

zakresię GESUT

i BDOT500

W wyniku kontroli stwierdzono' Ze ww. opracowania będące wynikiem zgłoszonych prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych zostały skontrolowanę przed ich przyjęciem
do zasobu wojewódzkiego.

udostępnionych kontrolującym protokołów dotyczących kontroli i odbioru zgŁoszonych
prac zestawionych w powyzszej tabeli wynika, że kontroli opracowań dokonywały w imieniu
marczaŁka 3 osoby posiadające stosowne imienne upoważnienl'a Marszałka Wojewodńwa
opolskiego do dokonywania czynnościkontroli dokumentacji geodezyjnej i kartografi'cznej
przekazywanej do woj ewódzkiego zasobu geodezyj ne go i karto grafi c znego.

Z

9.

Ocena skontrolowanej działalnoŚci

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ustalenia dokonane w wyniku kontroli,
działania Marszałka Województłva opolskiego jako organu administracji
geodezyjnej i kartograficznej ocenia się pozytywnie.
Kontrolę wpisano do ksi4żki ewidencji kontroli prowadzonej w Urzędzię Marszałkowskim
Województwa opolskiego pod poz. nI32l20I4.

W zwlązkuzniezgłoszeniem zastrzeŻen do projektu wystąpienia pokontrolnego ptzekazanego
Marszałkowi Województwa opolskiego przy piśmiez dnia 14 stycznia 2015 r.
nr WIGiK.I.431.8.2014.ABI, sporządzono zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia
15 lipca 20lI r. o kontroli w administrac1trzqdowej (Dz. U. z2011 r., Nr I85,poz. 1092)
wystąpienie pokontrolne.

Z up.
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