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GLOWNYi E OET A KRAJU 

PLAN KONTROLI GLOWNEGO GEODETY KRAJU 
NA 2015 R. 

po zmianie w dniu ,1 (, grudnia 2015 r. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 0 kontroli w administracji 

rz,!dowej (Oz. U. Nr 185, poz. 1092), w zwi,!zku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Oz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z p6Zn. zmianami), 

planuje siC; w 2015 r. przeprowadzenie nastc;puj,!cych kontroli zewn~trznych: 

1) kontrola w trybie zwyklym w nastc;puj,!cych urzc;dach wojew6dzkich: 

• Dolnoslllskim Urz~dzie WojewOdzkim; 

• Lubelskim Urz~dzie Wojew6dzkim; 

• Slliskim Urz~dzie WojewOdzkim; 

• Zachodniopomorskim Urz~dzie Wojewodzkim. 

2) kontrola (sprawdzajqca) w trybie uproszczonym, 

w nastc;puj,!cych urzc;dach wojew6dzkich: 

• Kujawsko - Pomorskim Urz~dzie WojewOdzkim; 

• L6dzkim Urz~dzie Wojew6dzkim; 

• Mazowieckim Urz~dzie Wojewodzkim; 

• Swi~tokrzyskim Urz~dzie WojewOdzkim; 

W urzc;dach wojew6dzkich kontrola obejmie zadania, z zakresu ustalonego przepisami 

art. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Oz. U. z 2010 r. 

Nr 193, poz. 1287), realizowane przez Wojewod6w: Oolnosillskiego, Lubelskiego, SI,!skiego, 

Zachodniopomorskiego oraz realizacjt; zalecen pokontrolnych przez Wojewod6w: Kujawsko

Pomorskiego, L6dzkiego, Mazowieckiego, Swic;tokrzyskiego, przy pomocy Wojew6dzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 



Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 0 kontroli w administracji 

rZ,!dowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w zwi,!zku z § 1 Statutu Gl6wnego Urzydu Geodezji 

i Kartografii, stanowi,!cego zal'!cznik do rozporz'!dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 

25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu G!6wnego Urzydu Geodezji i Kartografii 

(Dz. U. Nr 16, poz. 134), planuje siy w 2015 r. przeprowadzenie kontroli wewn~trznej, 

w trybie zwykIym, w Glownym Urz~dzie Geodezji i Kartografii: 

Przewidywany termin Komorki organizacyjne 
Tematyka kontroli rozpocz~cia I zakonczenia podlegajllce kontroli: 

kontroli 
Kontrola delegacji krajowych 
i zagranicznych pracownik6w wrzesien 2015 r. Iluty 2016 r. Biuro Obslugi GUGiK. 
GUGiK w okresie: 
1.01.2012 r. - 31.12.2014 r. 

Wykaz jednostek kontrolowanych oraz planowanych terrnin6w przeprowadzenia 

kontroli przedstawia zal'!cznik Nr 1. Zakres tematyki planowanych kontroli przedstawia 

za1llcznik N r 2. 



ZALACZNIK NR 1 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, PLANOWANYCH 
DO KONTROLI W 2015 R. 

Miejsce kontroli Tryb kontroli Termin kontroli 
rozpocz~cia I zakonczenia 

1. Dolnoslllski Vrzlld Wojew6dzki 
zwykIy 

kwiecien / sierpien 
we WrocJawiu 2015 r. 

2. Lubelski Vrzlld Wojew6dzki 
zwykIy 

maj / wrzesien 
w Lublinie 2015 r. 

3. SllISki Vrzlld WojewOdzki 
zwykly 

wrzesien / listopad 
w Katowicach 2015 r. 

4. Zachodniopomorski Vrzlld 
zwykly listopad / grudzien 2015 r. 

Wojew6dzki w Szczecinie 

5. Kujawsko - Pomorski Urzlld 
uproszczony pazdziernik / Iistopad 

Wojew6dzki w Bydgoszczy 2015 r. 

6. L6dzki Vrzlld Wojew6dzki 
uproszczony maj / sierpien 

w Lodzi 2015 r. 

7. Mazowiecki Vrzlld Wojew6dzki czerwiec / wrzesien 
wWarszawie 

uproszczony 
2015 r. 

8. Swi~tokrzyski Vrzlld 
uproszczony 

Iistopad / grudzien 
Wojew6dzki w Kielcach. 2015r. 



ZALACZNIK NR 2 

ZAKRES TEMATYCZNY PLANOWANYCH KONTROLI 
W URZEDACH WOJEWODZKICH 

I. Kontrole w trybie zwyklym: 

a) spelnianie wymagan kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, 

na kt6rych jest wymagane posiadanie uprawnien zawodowych w dziedzinie 

geodezji i kartografii; 

b) stan organizacyjny inspekcji geodezyjnej kartograficznej na szczeblu 

wojew6dzkim na tie stosownych przepis6w ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z potn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 0 wojewodzie i administracji zespolonej 

w wojew6dztwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z p6zn. zm.); 

c) spos6b wykonywania zadan kontrolnych przez Wojew6dzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; 

d) prawidlowosc prowadzenia postypowan administracyjnych w zakresie 

wlasci wosci Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego; 

e) spos6b zalatwiania skarg i wniosk6w; 

f) wykonywanie obowiljzku przechowywania kopii zabezpieczajljcych bazy danych; 

g) spos6b wydatkowania srodk6w bud:i:etowych na realizacjy zadan w zakresie 

geodezji i kartografii. 

II. Kontrole w trybie uproszczonym: 

Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych, skierowanych do: 
• Wojewody Kujawsko Pomorskiego, w wyniku kontroli kompleksowej, 

przeprowadzonej przez Gl6wnego Geodety Kraju w 2013 r.; 
• Wojewody L6dzkiego, w wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez 

Gl6wnego Geodety Kraju w 2013 r. ; 
• Wojewody Mazowieckiego, w wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez 

Gl6wnego Geodety Kraju w 2013 r.; 
• Wojewody Swi"tokrzyskiego, w wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej 

przez Gl6wnego Geodety Kraju w 2013 r. 


