Seminarium na temat :
„Zmiany w przepisach prawa w zakresie geodezji i kartografii„.
16 - 18 października 2014 r.
Tradycyjnie - jak co roku jesienią - spotkaliśmy się w Spale na trzydniowym seminarium
poświęconym zmianom w przepisach prawa.

Zaproszenie do poprowadzenia wykładów przyjęli Panowie: Profesor Zdzisław Adamczewski,
Jan Bielański, Mirosław Szelerski, Aleksander Bielicki, Jan Schnerch, dr inż. Tadeusz Kośka i Witold
Radzio.
Cykl wykładów rozpoczął Pan Profesor Z. Adamczewski, zabierając nas na wędrówkę po
obrzeżach geodezji.
Ten powrót do przeszłości ukazał niełatwą historię Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii, i choć wrażenia po spacerze mieliśmy gorzkie (Pan profesor określił nastrój hasłem
„smutna plaża po sezonie’) - wszyscy z przyjemnością i uwagą wsłuchiwaliśmy się w wykład Pana
profesora Adamczewskiego.

Bo kiedy Pan profesor mówi, to dla nas jest to przemówienie.

A Jego wykładu zdawał się słuchać nawet … Aleksander Puszkin.

Drugim prelegentem był Pan Jan Bielański były Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykładowca mówił na temat zmian w ustawie o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. Znowelizowana ustawa wprowadziła, po pięcioletniej przerwie, ochronę
gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast. Takie zmiany w zderzeniu
z natężeniem procesów inwestycyjnych i ich obsługą geodezyjną wygenerowały wiele pytań ze strony
uczestników seminarium. Część problemów omówiliśmy w trakcie wykładu…

…a pozostałe wieczorem przy pieczeniu kiełbasek.

W imieniu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Mirosława
Szelerskiego wykład poprowadził starszy inspektor wojewódzki Dariusz Szczepański, który przekonał
wszystkich jak ważna jest znajomość przepisów prawa i ich stosowanie, powtarzając za Cyceronem
''Oddajemy się w niewolę prawa aby zachować wolność ''.

Geodeta Województwa Aleksander Bielicki wraz z Naczelnikiem Wydziału WODGiK
Andrzejem Dziubińskim zapoznali nas z Regionalnym Systemem Informacji Przestrzennej.
Dowiedzieliśmy się co mamy już dziś i jakie są plany na przyszłość oraz jaki jest zakres rzeczowy
projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, który realizowany jest
w partnerstwie z 12 jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Łódzkiego.

.

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji Jan Schnerch zapoznał słuchaczy z organizacją pracy
w Łódzkim Ośrodku Geodezji z zaznaczeniem istotnych zmian organizacyjnych spowodowanych
zmianami w przepisach prawa. W prezentacji Dyrektora ŁOG-u wspierały : Pani Edyta Majer z-ca
Dyrektora ds., Geodezji oraz Pani Urszula Świtała Kierownik Działu Aktualizacji i Kontroli
Technicznej.

Ostatnim wykładem drugiego dnia seminarium był wykład naszego Kolegi, dr inż. Tadeusza
Kośki, pod tajemniczym tytułem „Niepamięć i niewiedza w działaniach administracji i wykonawstwa
geodezyjnego”. Kolega Kośka jak zwykle pokazał ciekawą stronę geodezji i zalecił słuchaczom mieć
oczy dookoła głowy. Udowodnił, że wiedza historyczna bardzo pomaga geodecie w pracy, wokół nas
jest tej historii sporo, a i sami powinniśmy zostawiać solidny materiał na przyszłość.
A na koniec jak królika z kapelusza wyczarował dla nas ciekawy instrument …

Po ciekawym wykładzie Tadeusz zabrał nas na spacer po pięknej zanurzonej w jesieni Spale.
Mieliśmy okazję zwiedzić Izbę Pamięci Leśników.

W piątkowy wieczór na przyjacielskie spotkanie przy kolacji i muzyce zaprosiła Pani Prezes
Teresa Rżanek- Kmiecik.

Cykl wykładów zakończyło wystąpienie Pana Witolda Radzio - doradcy Głównego Geodety Kraju.

Pytań było dużo, część z nich Pan Radzio potraktował jako uwagi do przepisów i poinformował, że już
trwają przygotowania do nowelizacji „naszej ” ustawy.

Czyli znowu zmiany…,
… a jeśli zmiany to potrzeba kolejnych szkoleń….
…więc do zobaczenia za rok.

