Wyciąg ze sprawozdania z kontroli sprawdzającej,
przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, w trybie uproszczonym,
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w 2017 r.

Kontrola

działalności

Wojewódzkiego

Inspektora

Nadzoru

Geodezyjnego

i Kartograficznego, wykonującego zadania Wojewody Zachodniopomorskiego z zakresu
geodezji i kartografii, wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pgik,
a także zadania Organu wskazane w art. 7b ust. 2 ustawy Pgik, została przeprowadzona
w trybie uproszczonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej ustawą o kontroli
i zgodnie z planem kontroli na 2017 r. – organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli –
Głównego Geodety Kraju (określanego dalej GGK).
Przedmiotem kontroli były zadania należące, zgodnie z art. 7b ustawy Pgik,
do obowiązków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego (określanego dalej WINGiK), wykazane w wystąpieniu pokontrolnym
z kontroli w trybie zwykłym o charakterze kompleksowym przeprowadzonej przez GGK
w roku 2015, jako zadania wykonywane przez WINGiK z ujawnionymi podczas kontroli
nieprawidłowościami.
W ramach kontroli dokonano sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych
skierowanych przez GGK do Wojewody Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskim
Urzędzie Wojewódzkim (dalej ZUW), w wyniku ww. kontroli przeprowadzonej w trybie
zwykłym.
Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 29 – 31
marca 2017 r. Kontrolą objęto okres od 9 sierpnia 2016 r. do 20 marca 2017 r.
W oparciu o dokonane ustalenia, skontrolowane działania WINGiK w zakresie
wykonania zaleceń z kontroli w trybie zwykłym o charakterze kompleksowym,
przeprowadzonej przez GGK w 2015 r., oceniono pozytywnie z uchybieniami.
Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń, dokonanych podczas kontroli,
stanowiących podstawę oceny sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych, skierowanych przez
GGK do Wojewody Zachodniopomorskiego, w wyniku kontroli w trybie zwykłym
o charakterze kompleksowym, przeprowadzonej przez GGK w 2015 r.

Mając na uwadze powyższą ocenę wynikającą z ustaleń wskazujących na sposób wykonania
zaleceń pokontrolnych, przekazanych przez GGK Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w wyniku
kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2015 r. podtrzymano zalecenie dotyczące
sporządzania projektów wystąpień pokontrolnych w terminie ważności upoważnień, zgodnie z art.
36 ust. 1 ustawy o kontroli oraz zalecenie wyeliminowania przypadków załatwienia sprawy po
terminie wynikającym z art. 35 Kpa.

