
  

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

Znak: WIG.I.431.12.2020                                                              Kielce, dnia 09 lutego 2021 r. 

Pan  
Bogdan Wenta 
Prezydent Miasta Kielce 
ul. Rynek 1 
25-303 Kielce 

  WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Kontrolę w Urzędzie Miasta w Kielcach, Wydziale Geodezji z siedzibą: ul. Młoda 28, 25-619 

Kielce w dniach od 23 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r. w siedzibie zarządzającego 

kontrolę przeprowadził zespół w składzie: 

1) Halina Adamska, Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  – kierownik zespołu kontrolującego, na 

podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 578/2020 z dnia 02 listopada 

2020 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

2)  Paulina Mendala, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej –  członek zespołu kontrolującego, na 

podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 577/2020 z dnia 02 listopada 

2020 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego  przez Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (akta kontroli, karty 13-14). 

Informacja o przeprowadzanej kontroli została wpisana w książce kontroli pod nr 6/2020. 

Kontrola obejmowała wybrane zagadnienia, dotyczące realizowanych przez Prezydenta Miasta 

Kielce na prawach powiatu zadań, określonych w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

w następującym zakresie: 

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: 

a. kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod 

względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(procedura); 

b. wywiązywania się z obowiązku przekazywania zbiorów do ZSIN. 

2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych 

i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem kompletności 

i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością. 

Okres objęty kontrol ą: 

• dla tematu 1a. 

– od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. – ustalenie czy były modernizacje przeprowadzane 

i w jakim zakresie oraz czy były uzgodnione z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego i wykonane w zakresie uzgodnionym; 

–  od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli  – powyższe ustalenia oraz pełna kontrola 

zachowania procedur wynikających z art. 24a; 

• dla tematu 1b. – od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli; 

• dla tematu 2. – od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli  oraz zbadanie stanu 

cyfryzacji  dokumentów archiwalnych wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli; 

• dla tematu 3. – wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli.  

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam  pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o: 

1. Wykonywanie przez Prezydenta Miasta Kielce zadań starosty, określonych w art. 7d ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne przy pomocy Geodety Powiatowego, spełniającego wymogi 

wynikające z § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać  

wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci 

powiatowi i geodeci gminni. 

2. Dostosowanie struktury organizacyjnej zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, tzn. w taki sposób, aby komórka realizująca zadania określone w ustawie Prawo 

geodezyjne i kartograficzne podlegała bezpośrednio Prezydentowi Miasta Kielce. 

3. Podjęcie działań mających na celu wdrożenie e-usługi dotyczącej udostępniania materiałów 

PZGiK dla obywateli. 

4. Podjęcie działań mających na celu cyfryzację wszystkich operatów technicznych znajdujących 

się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Urzędzie Miasta Kielce oraz działań 

mających na celu bieżącą cyfryzację opracowań przekazywanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych. 

5. Zintensyfikowanie działań mających na celu utworzenie bazy danych, o której mowa w art. 4 

ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (BDOT500). 

Kierownik jednostki kontrolującej Andrzej Reczyński 

(ŚWINGiK działający w imieniu Wojewody) 

09 lutego 2021 r. 


