
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII 

SPRA WOZDANIE 

z kontroli doraźnej, 

przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, 

w trybie uproszczonym, 

w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim . 
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Spis treści: 

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli. 

II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej. 

III. Sposób wypełniania zadań nadzorczych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nad działalnością organów 

administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie: 

1. Wydawania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

do zgłoszonych prac geodezyjnych. 

2.Prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

w odniesieniu do GESUT. 

3. Osnów geodezyjnych. 

4. Standardów wymiany danych, zalecanych przez organy administracji 

geodezyjnej i kartograficznej, do stosowania przy wykonywaniu prac 

geodezyjnych podlegających przyjęciu do państwowego zasobu. 

IV. Nadzór Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego nad planowaniem i wykorzystaniem, przez organy 

administracji geodezyjnej i kartograficznej, środków budżetowych przeznaczonych 

przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii. 

V. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku ze skargą Geodezyjnej Izby 

Gospodarczej z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa 

Geodezyjno - Kartograficznego "GEOMAT" Spółka z 0.0. z dnia 20 października 

2014 r. uzupełnioną w pismach późniejszych. 

VI. Prowadzenie postępowań w sprawie naboru na stanowiska pracy wakujące 

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

VII. Wnioski i ocena. 

VIII. Pouczenie. 
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I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli. 

Kontrola w trybie uproszczonym działalności Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
. ! fi.: ,: " 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej Wielkopolski WINGIK), 

zarządzona przez Głównego Geodetę Kraju (dalej GGK), realizuje cel wskazany wart. 51 ust. 2 

pkt l ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 

1092), zwanej dalej ustawą o kontroli, poprzez ocenę sposobu wykonywania, przez 

Wielkopolskiego WINGiK, zadań nadzorczych wojewody, określonych wart. 7b ust. l ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.), 

zwanej dalej ustawą Pgik, w zakresie kontroli organów powiatowej administracji geodezyjnej 

i kartograficznej prowadzących obsługę zgłoszonych w POD GiK prac geodezyjnych, w tym, 

wydawanych materiałów państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego do zgłoszonych 

prac geodezyjnych oraz akceptowanych przez administrację geodezyjną kartograficzną 

formatów danych dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu, a także działań 

nadzorczych Wielkopolskiego WINGiK nad prowadzeniem GESUT oraz zakładaniem 

i prowadzeniem geodezyjnych osnów szczegółowych. 

Ponadto, czynności kontrolne objęły również sposób wykorzystania, przez organy 

administracji geodezyjnej i kartograficznej, dotacji budżetowych, przeznaczonych na 

finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ocenę przeprowadzonych, w latach 

2013 - 2015, naborów na wakujące, w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

stanowiska pracy. 

Okres objęty kontrolą: 1.01.2009 r. - 31.12.2014 r. 

Kontrolę prowadził zespół kontrolerów GGK: 
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Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach: 

9,22,23 września 2015 r. oraz 18 listopada 2015 r., a informację o kontroli wpisano do "książki 

kontroli" w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 9 września 2015 r. 

II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej. 

Jednostką kontrolowaną jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki (dalej Wielkopolski UW) 

z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18,61-713 Poznań. 

Obszar województwa wielkopolskiego obejmuje 35 powiatów - w tym 31 powiatów 

ziemskich: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński , 

kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, 

nowotomyski, obomicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański , rawicki, 

slupecki, szamotuiski, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, 

zlotowski oraz 4 powiaty grodzkie - miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno 

i Poznań. 

Kierownikiem jednostki kontrolowanej, w okresie objętym kontrolą, był: 

Pan Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, wykonujący, zgodnie z art. 6a, ust. 1, pkt 1, lit. b 

ustawy Pgik - zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przy pomocy wojewódzkiego 

inspektora nadzoru Geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej 

i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. 

W okresie objętym kontrolą Wielkopolskim WINGiK była Pani Lidia Danielska. 

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała: 

Pani Lidia Danielska - Wielkopolski WINGiK. 
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VII. Wnioski i ocena. 

Na podstawie przedstawionych powyżej ustaleń, oceniono pozytywnie z uchybieniami 

sposób wykonywania, przez Wielkopolskiego WlNGiK zadań Wojewody z zakresu geodezji 

i kartografii, określonych wart. 7b ustawy Pgik, w obszarze stanowiącym przedmiot kontroli, 

mając na uwadze stan prawny obowiązujący w okresie objętym kontrolą. 

Ustalenia poczynione przez zespół kontrolerów GGK w czasie wykonywania czynności 

kontrolnych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wypełniają podstawowy cel 

kontroli, przeprowadzonej w trybie uproszczonym, i stanowią źródło informacji dla kierownika 

jednostki kontrolującej o sposobie wykonywania zadań, przez Wielkopolskiego WlNGiK, 

w zakresie objętym kontrolą. 
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VIII. 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. 

Spis załączników: 

Załącznik nr l - Tabela nr l 

Załącznik nr 2 - Tabela nr 2a 

Załącznik nr 3 - Tabela nr 2b 

Załącznik nr 4 - Tabela nr 2c 

Załącznik nr 5 - Tabela li 2d 
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Warszawa, dnia .. {k1..~.c .~.r .... 
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