Do Głównego specjalisty – Pełnomocnika ds. Systemu Informacji Przestrzennej Miasta
Legnicy (SIP) należą zadania w zakresie:
1) opracowania koncepcji i strategii rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Miasta
Legnicy (SIP), w tym m.in. w oparciu o zadania zdefiniowane w Strategii
Informatyzacji Gminy Legnica;
2) przygotowania, w tym wnioskowanie o środki i realizacja zgodnie z przyjętym planem
budżetu, wieloletniego planu rozwoju SIP z podziałem na zadania inwestycyjne
i organizacyjne;
3) współpracy z wydziałami urzędu przy tworzeniu i realizacji budżetu dla zadań SIP
określonych w wieloletnim planie rozwoju SIP;
4) pozyskiwania i koordynowania działań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
zadania SIP;
5) integracji zasobów przestrzennych Gminy Legnica poprzez:
a) ustalenie jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych zasobów
danych o charakterze przestrzennym,
b) ustalanie referencyjnych zasobów bazodanowych o charakterze przestrzennym dla
pozostałych baz i systemów Gminy oraz likwidację nadmiarów zasobów baz
danych,
c) ustalanie standardów struktur i wymiany danych dla zasobów o charakterze
przestrzennym,
d) koordynowanie budowy i aktualizacji hurtowni danych przestrzennych Gminy;
6) koordynowania i opiniowania zamówień publicznych związanych z realizacją
poszczególnych zadań budowy i rozwoju SIP, jak również innych działań związanych
z pozyskaniem lub przetwarzaniem danych przestrzennych objętych przez SIP lub
mogących stanowić dane SIP;
7) współpracy, celem pozyskania i wymiany danych o charakterze przestrzennym, ze
spółkami miejskimi, jednostkami organizacyjnymi Gminy Legnica oraz innymi osobami
prawnymi i fizycznymi, w zakresie związanym z funkcjonowaniem SIP;
8) przygotowania rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych zapewniających
usprawnienia
w funkcjonowaniu
procesów
administracyjnych
jednostek
organizacyjnych Gminy, w tym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania SIP przez
a) współdziałanie z Wydziałem Geodezji i Kartografii będącym dostawcą
referencyjnych baz danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(pzgik) w zakresie dotyczącym zapewnienia sprawnego dostępu do danych
referencyjnych SIP,
b) wydawanie zaleceń, opinii organizacyjno – technicznych dla miejskich jednostek
organizacyjnych w zakresie planowanych, jak i realizowanych zamówień
publicznych, stanowiących część SIP od strony funkcjonalnej lub w zakresie
danych,
c) prowadzenie oraz nadzór nad aktualnością Bazy Wiedzy SIP, zawierającej
ewidencję posiadanych zasobów SIP oraz katalog metadanych, zgodnie
z wytycznymi do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, będącej
implementacją Dyrektywy INSPIRE,
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

d) opiniowanie i uzgadnianie inicjatyw gminy, mających związek lub wpływ na
funkcjonowanie SIP,
e) organizowanie szkoleń dotyczących posiadanych zasobów danych o charakterze
przestrzennym oraz oprogramowania do tworzenia i przeglądania bazy danych SIP;
nadzoru nad realizacją przez gminę zadań określonych w ustawie o infrastrukturze
informacji przestrzennej;
nadzoru nad aktualnością baz danych SIP, w tym przygotowanie procedur
i rekomendacji technicznych w zakresie zautomatyzowania procesu pozyskiwania
aktualnych danych przestrzennych, w ramach zamówień udzielanych przez gminę;
nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem systemów SIP i spójnością baz
danych;
kontroli ciągłości umów serwisowych dla systemów wchodzących w skład SIP;
aktualizacji geoportalu miejskiego sip.legnica.eu;
udostępniania danych SIP na potrzeby zlecanych przez Gminę opracowań i projektów
inwestycyjnych.

Pełnomocnik ds. Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Legnicy używa symbolu SIP.
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