
 
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

Znak: WIG.I.431.7.2018                                                        Kielce, dnia 30 października 2018 r. 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

sporządzone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092), oraz art. 6a ust.1.pkt.1 lit. b i art. 7b ust.1 pkt 2 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 

ze zm.), po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Staszowie w Wydziale Geodezji  i 

Ewidencji Gruntów, kontroli 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 określonych w wystąpieniu pokontrolnym Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 24 kwietnia 2017 r.   

znak: WIG.I.431.9,2016.  

Organ zarządzający kontrolę: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i 

Kartograficznego działający w imieniu Wojewody  Świętokrzyskiego, siedziba: Świętokrzyski 

Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Wydział 

Geodezji i Ewidencji Gruntów, z siedzibą: ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów. 

Kontrolę przeprowadzono w dniach:  30 sierpnia 2018 r. -  4 października 2018 r.  

Okres objęty kontrolą:  01 czerwca 2017 r. - dnia 17 sierpnia 2018 r.   

Zakres kontroli: realizacja zaleceń pokontrolnych określonych pismem Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 24 kwietnia 2017r.   

znak: WIG.I.431.9.2016.  

Ocena skontrolowanej działalności. 

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej z zakresie podlegającym kontroli 

ocenia się pozytywnie  z nieprawidłowościami. 

Zalecenia pokontrolne 

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

stwierdzone nieprawidłowości, zalecam: 



2 

1.  Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zamieszczanie  

w zgłoszeniach prac geodezyjnych wszystkich informacji,  zgodnie z  wzorami przedstawionymi  

w załącznikach do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac 

geodezyjnych, w treści przewidzianej art. 12 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

2. W prowadzonym przez Starostę Staszowskiego rejestrze zgłoszeń wprowadzać dane 

wymagane przepisem § 8 rozporządzenia o zasobie.  

3. W celu prawidłowego realizowania zobowiązania Starosty Staszowskiego wynikającego  

z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne proszę dokumentować procesy 

sporządzania listy materiałów zasobu, uzgadniania i udostępniania materiałów zasobu 

niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,  

z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego. 

4.  Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oznaczanie 

przekazywanych danych – plików 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  30 października 2018 r.  

 


