WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Znak: WIG.I.431.3.2019

Kielce, dnia 03 kwietnia 2019 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), 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 Urzędzie Miasta Kielce w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji kontroli sprawdzającej wymienionej w rocznym planie kontroli
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na
rok 2019, 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 28 lutego 2018 r. znak: WIG.I.431.11.2017.
1. Organ

zarządzający

Geodezyjnego

i

kontrolę:

Świętokrzyski

Kartograficznego,

siedziba:

Wojewódzki
Świętokrzyski

Inspektor
Urząd

Nadzoru

Wojewódzki

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
2. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej:
Urząd Miasta Kielce Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z siedzibą na
ul. Młodej 28, 25-619 Kielce.
3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 lutego 2019 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej
oraz w dniach od 07 marca do 12 marca 2019 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę.
4. Informację o przeprowadzanej kontroli wpisano do książki kontroli Urzędu Miasta Kielce
pod numerem 4/2019.
5. Ocena skontrolowanej działalności.
Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej z zakresie podlegającym
kontroli ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

12. Zalecenia pokontrolne.
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, mając na uwadze
stwierdzone uchybienia, zalecam:
12.1 W prowadzonym przez Prezydenta Miasta Kielce rejestrze zgłoszeń wprowadzać dane
wymagane przepisem § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), zwanym dalej rozporządzeniem
o zasobie.
12.2. Dokonać zmian w zapisach regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce w taki
sposób, aby uwzględniały usytuowanie Geodety Powiatowego w strukturze Urzędu zgodnie
z przepisem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, wskazującym na bezpośrednie podporządkowanie tego stanowiska staroście
(prezydentowi miasta na prawach powiatu wykonującemu funkcje organów powiatu
w miastach na prawach powiatu, zgodnie z przepisem art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz przypisanie
Geodecie Powiatowemu zadań wynikających z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

Kierownik jednostki kontrolującej Andrzej Reczyński
(ŚWINGiK działający w imieniu Wojewody)
Kielce, dnia 03 kwietnia 2019 r.
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