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Protokół  
z posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej 

w dniu 16 listopada 2015 r. 
 
 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 
2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

zmiany uchwały nr IV/5/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
14 lutego 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, zmienionej uchwałą 
nr IV/46/1/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2014 roku. 

3. Sprawy różne 
 
Ad.1 
Posiedzenie otworzyła Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowo - 
Regulaminowej, Pani Julia Kloc. 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia. 
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji Statutowo - Regulaminowej /5 osób/ 
na 9 Członków Komisji. 
 
Ad. 2  
Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany 
uchwały nr IV/5/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku 
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Katowicach, zmienionej uchwałą nr IV/46/1/2014 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2014 roku. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pani Julia Kloc 
przeprosiła w imieniu Pana Przewodniczącego Kawuloka - za nieobecność, Członków 
Komisji i zaproszonych gości. 
Zwróciła się do Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 
Nieruchomościami, Pana Andrzeja Figasa, z prośbą o omówienie proponowanych zmian 
w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Katowicach. 
 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Pan 
Andrzej Figas na wstępie przedstawił Panią mgr inż. Alicję Kulkę, która jest Dyrektorem 
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. 
Dodał, iż gdyby były jakieś pytania, Pani Dyrektor chętnie na nie odpowie. 
Wracając do proponowanych zmian w statucie jednostki, wyjaśnił, że od 2014 roku 
zmieniają się przepisy dotyczące geodezji i kartografii. Zmieniła się, bowiem główna 
ustawa – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, w lipcu 2014 roku. Uległy zmianie również 
rozporządzenia dostosowane do ustawy. 
Te wszystkie zmiany, zmusiły niejako do zmiany zapisów w statucie ośrodka.  
Ze statutu wykreślono zadania, które nie są i nie będą już realizowane, a do których 
należą: 
- współudział w zakresie wydawania zezwoleń Marszałka Województwa Śląskiego 
dotyczących rozpowszechniania, rozprowadzania oraz reprodukowania w celu 
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rozpowszechniania i rozprowadzania materiałów stanowiących wojewódzki zasób 
geodezyjny i kartograficzny.; 
- świadczenie usług w zakresie obsługi zasobu (np. usługi skanowania). W świetle 
obecnie obowiązujących przepisów Ośrodek nie może świadczyć takich usług, a przy 
udostępnianiu materiałów i zbiorów danych z zasobu może pobierać wyłącznie opłaty 
określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
- wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych 
z wykorzystaniem prowadzonych baz; 
-  prowadzenie, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego, kontroli 
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Z dniem 
12 lipca 2014 r. zostało uchylone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 
2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców 
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, które 
upoważniało marszałka województwa do kontroli wypełnienia obowiązku uzyskiwania 
zgodny na rozpowszechnianie map i materiałów stanowiących wojewódzki zasób 
geodezyjny i kartograficzny, sprawdzania zgodności prac geodezyjnych 
i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii, 
kontroli w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania 
wyników tych prac do zasobu. Obecnie, zgodnie z art. 9 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, obowiązek kontroli spoczywa na Głównym Geodecie Kraju oraz 
wojewódzkich inspektorach nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 
Katalog zadań dotyczących udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego został poszerzony o wydawanie licencji oraz innych dokumentów 
związanych z udostępnianiem zasobu, np. Dokumentu Obliczenia Opłaty. Po nowelizacji 
ustawy Prawo geodezyjnego i kartograficznego, uprawnienia podmiotu dotyczące 
możliwości wykorzystania materiałów z zasobu określa licencja, z kolei wysokość opłaty 
za udostępnione materiały oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie 
Obliczenia Opłaty. 
Została dopisana również do statutu ośrodka współpraca z jednostkami 
organizacyjnymi Województwa Śląskiego w zakresie zadań dotyczących geodezji, 
kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej. 
Pozostałe zmiany wynikają z czysto kosmetycznych założeń. 
Całość zmian omawia szczegółowo uzasadnienie do projektu uchwały, które otrzymali 
Państwo Radni. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pani Julia Kloc 
zapytała, czy są jakieś pytania do Pana Dyrektora Wydziału? 
 
Nikt nie zgłosił pytań. 
 
Pani Przewodnicząca poprosiła Członków Komisji o głosowanie nad wydaniem opinii 
w stawie omawianych zmian statutu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach 
 
Głosowanie: 
za - 5; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.  
 
Ad. 3 
Sprawy różne  
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Brak spraw różnych. 
Posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 
 
 
 
 
 
 
 

Julia Kloc 
Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Statutowo-Regulaminowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół sporządziła       
Małgorzata Wojtczyk    


