
 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

Kielce, dnia 21 maja 2018 r. 

Znak: WIG.I.431.2.2018 

 

 

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

sporządzone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092), oraz art. 7b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.), po  przeprowadzeniu 

w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami kontroli sprawdzającej wymienionej w  rocznym planie kontroli 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 

2018, uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju i zaakceptowanym przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego, w zakresie realizacji zaleceń przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 

9 listopada 2016 r., znak: WIG.I.431.4.2016. 

Organ zarządzający kontrolę: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i 

Kartograficznego, siedziba: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, al. IX  Wieków Kielc 3, 25-516 

Kielce. 

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Wydział 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, siedziba: ul. Armii Krajowej 9, 

28-300 Jędrzejów. 

Zakres kontroli: realizacja zaleceń przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 

9 listopada 2016 r., znak: WIG.I.431.4.2016. 

Ocena skontrolowanej działalności. 

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej z zakresie podlegającym kontroli 

ocenia się pozytywnie z zastrzeżeniami . 

Zalecenia pokontrolne. 

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, mając na uwadze 

stwierdzone nieprawidłowości zalecam: 
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1. W prowadzonym przez Starostę Jędrzejowskiego rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych 

i  kartograficznych wprowadzać wszystkie dane stosownie do § 8 rozporządzenia o  zasobie…. 

Szczególnie proszę zwrócić uwagę na punkty: 6) - rodzaj i cel zgłoszonych prac,  

11) - nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty  

13) - data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o  którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy (dotychczas nie 

wypełniane). 

2. W prowadzonym przez Starostę Jędrzejowskiego rejestrze ewidencji materiałów zasobu 

wprowadzać wszystkie dane stosownie do § 9 rozporządzenia o zasobie…. Szczególnie zwrócić 

uwagę na punkty 3, 7,11, 12, 13, 15, 17, 18, i 19 dotychczas nie wypełniane. 

3. Oznaczać pliki w formie elektronicznej zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 

standardów technicznych… 

 

            Kierownik jednostki kontrolującej Andrzej Reczyński 

(ŚWINGiK działający w imieniu Wojewody) 

                      Kielce, dnia  21 maja 2018 r.  

 

 


