WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 22 października 2020 r.

Znak: WIG.I.431.8.2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
sporządzone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), art. 6a ust.1 pkt. 1 lit. b oraz art. 7b ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
po przeprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu kontroli problemowej
wymienionej w rocznym planie kontroli Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2020, uzgodnionym z Głównym Geodetą
Kraju i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
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 Sandomierzu,
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, siedziba: ul. Adama Mickiewicza 34, 27-600
Sandomierz.
Zakres kontroli
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.
3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem kompletności
i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.
W związku z powyższym działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
w zakresie podlegającym kontroli ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

Ocena skontrolowanej działalności
W związku z ustaleniami kontroli oceniono działalność organu administracji geodezyjnej
i kartograficznej

w zakresie

podlegającym

kontroli

ocenia

się

pozytywnie

z nieprawidłowościami.

Zalecenia dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą.
Nawiązując do ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli zobowiązuję się Starostę
Sandomierskiego do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych
w trakcie kontroli uchybień poprzez:
1. Dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu,
poprzez objęcie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru bezpośrednim nadzorem
Starosty.
2. W prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), zawieranie wszystkich
danych określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
3. W prowadzonej bazie, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 (SOG) dostosowanie numeracji
punktów osnowy szczegółowej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
4. Podjęcie działań mających na celu wdrożenie e-usług dotyczących obsługi narad
koordynacyjnych oraz udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli.

Kierownik jednostki kontrolującej Andrzej Reczyński
(ŚWINGiK działający w imieniu Wojewody)
Kielce, dnia 22 października 2020 r.
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