
Szanowny Panie Radny, Prezesie, Redaktorze „Kawy z mierniczym” 
 

Zwracam się do Pana i pańskich kolegów z Kawy z mierniczym o dokładne 

przeanalizowanie moich zapytań po ostatnim  64 odcinku pt. Kontrola w Łęczycy Wyniki: 

 

Czy „kawa z mierniczym” ma możliwość zbadania dokładnie sprawy, a mianowicie 

po ostatnim odcinku, analizując oba protokoły po kontrolne z kwietnia 2019 roku i lipca 

2022 roku, na jakiej podstawie Pan Wojciech Zdziarski Starosta Łęczycki (do listopada 

2018r.) zlikwidował Referat Geodezji, Kartografii, Katastru – Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej? 

 

Dlaczego przy braku PODGiK kierownik jednostki kontrolowanej Pan Janusz 

Mielczarek (piastujący funkcję od 21 listopada 2018r.) awansował pracowników 

z dodatkami funkcyjnymi do wynagrodzenia: Panią Annę Arkuszewską-Gomulak jako 

Geodetę Powiatowego, będącego jednocześnie kierownikiem Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, kartografii, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz Panią Aleksandrę 

Grzegorzewską jako Zastępcę Kierownika tego Wydziału i Kierownika PODGiK 

w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Łęczycy w okresie od dnia 1.05.20218r 

do dnia 1.07.2020r., jeżeli do dnia 26 lipca 2022 roku w wystąpieniu pokontrolnym  punkt 

IV podpunkt 2 cytuję „W strukturach Starostwa, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy prawo 

geodezyjne i kartograficzne wyodrębnić Powiatowy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, powołując również osobę do kierowania jego pracami.”? 

 

Czy obie Panie prawnie pobierały dodatek funkcyjny przyznany do wynagrodzenia 

przez Pana Janusza Mielczarka Starostę Łęczyckiego, jeżeli został zlikwidowany w 2018 

roku PODGiK? 

 

Czy od dnia 01.07.2020r. Pani Aleksandra Grzegorzewska pełniąca obowiązki 

Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału, będącego jednocześnie kierownikiem 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które w drodze 

porozumienia powierzył jej Pan Janusz Mielczarek oraz jednocześnie powołany od tego 

samego dnia pełniący obowiązki  Zastępcy Kierownika Wydziału Pan Mariusz Wysocki 

również pobierali prawnie dodatki funkcyjne, bo wniosek jest jeden, że brali podwójną 

pensję za coś czego nie było?! 

 

Czy Pani Aleksandra Grzegorzewska obejmując stanowisko Geodety Powiatowego 

Kierownika Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Łęczycy, dokończyła to co zaczęła jej poprzedniczka, 

a mianowicie czy wyegzekwowała brakujące operaty w ośrodku od dwóch geodetów, 

którzy mieli największą liczbę nie przekazanych, a zawiedzonych przez siebie operatów 

z upoważnienia Starosty? Mam tu na myśli w szczególności byłego Geodetę Powiatowego 

Pana Sylwestra Wierzbowskiego oraz byłego pełniącego obowiązki Kierownika PODGiK 

Pana Arkadiusza Grzegorzewskiego. 

 

Mam nadzieję, że Radny i Redaktorzy „Kawy z mierniczym” uzyskają w trybie 

informacji publicznej odpowiedzi na wyżej wymienione zapytania. 

Geodeta i sympatyk „Kawy z mierniczym” 


