WSPN.I.1611.2.2013

Informacja o wynikach kontroli sprawdzającej
w Starostwie Powiatowym w Toruniu.
sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.

1. Temat kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych znak WSPN.I.0931-01/09 z dnia
20 kwietnia 2010 roku, powstałych na podstawie ustaleń
protokółu kontroli
kompleksowej znak WSPN.I.0932-01/09 z dnia 8 kwietnia 2010 roku.
2. Cel kontroli: Sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych przekazanych
Staroście Toruńskiemu przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego wystąpieniem z dnia 20 kwietnia 2010 r., znak
WSPN.I.0931-01/09 oraz odpowiedzi Starosty Toruńskiego o wykonaniu zaleceń,
przekazanych pismem z dnia 20 maja 2010 r., znak OR.0911-2/09/10 jednostce
kontrolującej. Analizą objęto prawidłowość prowadzenia przez Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Toruniu, m.in.: państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków
oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
3. Czas przeprowadzenia kontroli: 1 luty 2013 r. – 30 czerwca 2013 r.
4. Ustalenia kontroli.
W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że:
 zrealizowano zalecenie dotyczące wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Toruniu polegającym na określeniu stosownej podległości
służbowej,
 udział pracowników realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej
w stosownych szkoleniach jest wystarczający,
 wypełnienie zaleceń dotyczących prawidłowej kolejności i trybu wprowadzania zmian do
operatu ewidencji gruntów i budynków,
 prawidłową realizację obowiązku przekazywania kopii baz danych ewidencyjnych nie
rzadziej niż raz na pół roku do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,


















zrealizowanie zaleceń dotyczących wydawania decyzji zatwierdzających gleboznawczą
klasyfikację gruntów w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne,
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów,
do dnia 31 grudnia 2013 r zostanie zrealizowany obowiązek dotyczący założenia mapy
zasadniczej w wersji numerycznej,
zrealizowanie zaleceń w zakresie wystąpienia do filii w Toruniu Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku o przekazanie operatów
technicznych z wykonania założenia osnowy szczegółowej III klasy oraz operatów
technicznych dotyczących wykonania niwelacji technicznej II, III, i IV klasy na terenie
powiatu toruńskiego,
częściowe wypełnienie zalecenia dotyczącego kontrolowania przez PODGiK
dokumentacji przyjmowanej do pzgik. Podjęte działania są niewystarczające do
zapewnienia prawidłowej kontroli operatów zdawanych do PODGiK,
dostosowano pomieszczenia przeznaczone do przechowywania zasobu do wymogów
zawartych w IT O-4, w zakresie zabezpieczenia antywłamaniowego, klimatyzacji
oraz zabezpieczeń chroniących pzgik przed zniszczeniem, za wyjątkiem prawidłowego
zabezpieczenia przed włamaniem, tj. drzwi do archiwum nie są obite blachą oraz nie
posiadają podwójnych zamków,
częściowe wypełnienie zalecenia dotyczącego realizacji przekazywania właściwemu
organowi danych dotyczących aktualizacji Państwowego Rejestru Granic oraz uzgodnień
przebiegu granic z sąsiednimi powiatami,
prowadzenie działań w zakresie egzekwowania terminów i przekazywania przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego dokumentów powstałych w ramach
zgłoszonych prac geodezyjnych, jednakże w przypadku notorycznego nie wywiązywania
się przez wykonawców z obowiązku przekazania materiałów do pzgik nie są kierowane
sprawy do Sądu Rejonowego w Toruniu o ukaranie karą grzywny,
kwoty przeznaczane na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie
z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zostały
zwiększone. Jednakże jest to stopień niewystarczający na ich terminowe wykonanie.
brak wykonania zaleceń w zakresie sporządzania kopii zabezpieczających dla wszystkich
materiałów zakwalifikowanych do zasobu bazowego i użytkowego, przechowywanie ww.
kopii w sposób uniemożliwiający ich nieodwracalne i jednoczesne zniszczenie
w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym gromadzony jest zasób,
w trakcie obowiązywania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia
i wyłączania z zasobu oraz udostępniania,

2









niezrealizowanie zalecenia w zakresie utworzenia zestawienia dokumentów zasobu
bazowego i użytkowego przeznaczonych do wyłączenia z zasobu w trakcie
obowiązywania ww. rozporządzenia,
niezrealizowanie obowiązku nałożonego rozporządzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów
i budynków działań modernizacyjnych, a w szczególności założenia komputerowych baz
danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22
cytowanego rozporządzenia, dla terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2010 r.,
opracowanie harmonogramu i jego realizowanie w zakresie modernizacji ewidencji
gruntów i budynków,
brak podjęcia efektywnych działań w celu założenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu,
brak podjęcia działań w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu zniszczenia
znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
nie wywiązanie się z obowiązku wynikającego z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień mówiącego, że układ
współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965", oraz lokalne układy
współrzędnych mogły być stosowane do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Zalecono:
 dalsze poprawianie organizacji, sposobu i trybu kontrolowania dokumentacji geodezyjnej
przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
a w szczególności wykonywania większej ilości kontroli terenowych. Ponadto należy
zwrócić wykonawcom skontrolowane w ramach niniejszej kontroli operaty w celu ich
poprawy,
 podjęcie działań mających na celu wykonanie obowiązku nałożonego rozporządzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie
ewidencji gruntów i budynków, w zakresie założenia komputerowych baz danych
ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22
cytowanego rozporządzenia, dla terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2010 r. przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i uzupełnienie baz danych o dane
dotyczące budynków. Opracowanie harmonogramu i jego realizowanie w zakresie
modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 podjęcie skutecznych działań w celu założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT),
 podjęcie działań w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu zniszczenia znaków
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 przekazywanie właściwemu organowi danych dotyczących aktualizacji Państwowego
Rejestru Granic oraz uzgodnień przebiegu granic z sąsiednimi powiatami,
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 dostosowanie układu współrzędnych płaskich do postanowień rozporządzenia z dnia
15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
(Dz. U. Nr 1247),
 kontynuowanie działań w zakresie egzekwowania terminów i przekazywania przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego dokumentów powstałych
w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych, jednakże w przypadku notorycznego nie
wywiązywania się przez wykonawców z obowiązku przekazania materiałów do pzgik
należy kierować sprawy do Sądu Rejonowego w Toruniu o ukaranie karą grzywny,
 dalsze zwiększanie kwot przewidzianych w budżecie powiatu na zadania z zakresu
geodezji i kartografii.

Kontrolujący

Zatwierdzam

1. Inspektor wojewódzki
w Nadzorze Geodezyjnym
i Kartograficznym
2. Starszy inspektor wojewódzki
w Nadzorze Geodezyjnym
i Kartograficznym
3. Starszy inspektor
w Nadzorze Geodezyjnym
i Kartograficznym

Kujawsko – Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

I.O.
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