KUJAWSKO – POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
działający w imieniu
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

WIGK.II.1611.5.2017

SPRAWOZDANIE
z kontroli doraźnej przeprowadzonej
przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w trybie uproszczonym,
w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Spis treści:
1. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli
2. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej
3. Formalno-prawne podstawy funkcjonowania Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią oraz Geodety
Powiatowego
4. Ustalenia stanu faktycznego
5. Wnioski i ocena
6. Pouczenie

2

1. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli
Kontrola w trybie uproszczonym, działalności Starosty Nakielskiego działającego przy
pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, wykonującego
zadania z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2016 r. poz. 1629 ze zm.), zwana
dalej ustawą Pgik, została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 7b
ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik.
Kontrola została przeprowadzona w zakresie spełnienia wymagań przez Geodetę
Powiatowego wynikających z § 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) - zwane dalej rozporządzeniem.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów, zwany dalej kontrolerami, w składzie:
1. Joanna Starczewska, imienne upoważnienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zwany dalej K-PWINGiK,
z dnia 15 marca 2017 r., znak WIGK.II.1611.5.2017 - kierownik zespołu kontrolnego,
2. Małgorzata Kowalewska, imienne upoważnienie K-PWINGiK z dnia 15 marca 2017
r., znak WIGK.II.1611.5.2016 – członek zespołu kontrolnego.
W obecności:
1. Pani Aldony Zielińskiej – Dyrektora Wydziału Organizacji, Zamówień Publicznych
i Kontroli Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią,
2. Pani Marii Kozłowskiej – Inspektora w Wydziale Organizacji, Zamówień Publicznych
i Kontroli Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.
Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniu 21 marca
2017 r. Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli”
Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, pod pozycją nr 1.

[akta kontroli str. 1-3]

2. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej
Jednostką kontrolowaną jest Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, Wydział
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Siedziba jednostki mieści się przy ul.
Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią. Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami umiejscowiony jest przy ul. Ks. Skargi 6, 89-100 Nakło nad Notecią.
Ponadto w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12A, 89-200 Szubin znajduje się filia ww. Wydziału.
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Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:
Starosta Nakielski Pan Tomasz Miłowski, wykonujący obowiązki starosty z zakresu geodezji
i kartografii, w okresie przeprowadzania kontroli zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy
Pgik - przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
W okresie przeprowadzania kontroli Geodetą Powiatowym oraz Dyrektorem Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (zwanego dalej Geodetą Powiatowym) jest Pan
Adam Dryll.
3. Formalno-prawne podstawy funkcjonowania Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią oraz Geodety
Powiatowego
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.
W myśl § 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Nakle nad Notecią, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXX/324/2013 Rady Powiatu
Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nakle nad Notecią, Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami wykonuje zadania Geodety Powiatowego. Natomiast zgodnie z § 14 ust. 1
i 2 ww. Regulaminu, Starosta nadzoruje wykonywanie zadań leżących w kompetencji
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu Organizacyjnego oraz jak wynika ze schematu
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nakle Nad Notecią, stanowiącego załącznik do
Regulaminu Organizacyjnego, w strukturze Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami wyodrębniony jest: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Ponadto w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Filia w Szubinie wyodrębniony jest Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Filia w Szubinie.
[akta kontroli str. 10-39]

4. Ustalenia stanu faktycznego
Zespół kontrolerów dokonał ustaleń na podstawie dokumentów zgromadzonych
w aktach osobowych pracownika Starostwa Powiatowego – Geodety Powiatowego Pana
Adama Drylla, znajdujących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.
Zgodnie z § 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
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(Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498), 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
pgik,
c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek
samorządu terytorialnego.
Z dokumentów zgromadzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli wynika, że Pan Adam
Dryll objął stanowisko Geodety Powiatowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
dnia 1 marca 2017 r.
Pan Adam Dryll ukończył studia wyższe na Politechnice Koszalińskiej, gdzie uzyskał w dniu
6 marca 2008 r. tytuł inżyniera na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, na
kierunku Geodezja i Kartografia, w zakresie geodezja gospodarcza i inżynieria majątkowa.
Następnie ukończył On studia wyższe na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskał w dniu 20
grudnia 2010 r. tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Geodezji i Kartografii, na
kierunku Geodezja i Kartografia, w specjalności kataster i systemy informacji przestrzennej.
Pan Adam Dryll posiada uprawnienia zawodowe w zakresach:
 Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
(o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy Pgik),
 Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji
do celów prawnych (o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Pgik),
wydawane na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pgik.
Pan Adam Dryll posiada wymagany, co najmniej 2 letni staż pracy w urzędach administracji
rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego, konieczny do objęcia stanowiska
Geodety Powiatowego. Był On zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Sępólnie
Krajeńskim na podstawie umowy o pracę w okresie od 5 sierpnia 2014 r. do 28 lutego 2017 r.
w pełnym wymiarze czasu pracy.
W dokumentacji udostępnionej kontrolującym znajdowało się także wymagane przepisami
rozporządzenia oświadczenie o korzystaniu przez Pana Adama Drylla z pełni praw cywilnych
i obywatelskich z dnia 22 grudnia 2016 r., a także oświadczenie o niekaralności z dnia
22 grudnia 2016 r. i zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności z dnia 28
listopada 2014 r. Ponadto pozyskano informację z Krajowego Rejestru Karnego, z której
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wynika, że na dzień 10 kwietnia 2017 r. dane Pana Adama Drylla nie figurują w Kartotece
Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
[akta kontroli str. 40-52]
5. Wnioski i ocena
W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia oceniono pozytywnie
skontrolowaną działalność Starosty Nakielskiego w zakresie przeprowadzonej kontroli, której
przedmiotem było ustalenie spełnienia wymagań przez Geodetę Powiatowego wynikających
z § 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).
Zgromadzona w wyniku kontroli dokumentacja wykazała, że Pan Adam Dryll spełnia
określone rozporządzeniem wymogi niezbędne do zajmowania stanowiska Geodety
Powiatowego.
Wynik kontroli należy zatem uznać za pozytywny.
6. Pouczenie
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia stanowiska
do Sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, co wstrzymuje
realizację ustaleń kontroli, zgodnie z art. 52 ust. 5.
Kontrolerzy:
Joanna Starczewska - ......................................
Małgorzata Kowalewska - ...............................
Kierownik komórki ds. kontroli :
Jolanta Walerych - ………..……….……..

Kujawsko – Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
działający w imieniu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Starosta Nakielski

………………………………………
(data i podpis)

………………………………………….
(data i podpis)
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