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l.

Organ zarzqdzajqcy przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.

Kontrola, w trybie uproszczonym,
Geodezyjnego

Kartograficznego

w Bydgoszczy,
i kartografii,

wykonującego

wynikające

w

działalności

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru

Kujawsko-Pomorskim

z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
późno

zm.), zwanej dalej

zadania Organu wskazane wart. 7b ust. 2 ustawy Pgik,

została

poz. 1092) i zgodnie z planem kontroli na 2015 r. - organu
Geodety Kraju

Przedmiotem kontroli
do

obowiązków

były

(określanego

zadania

ustawą

Pgik, a

także

przeprowadzona na podstawie

przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Głównego

Wojewódzkim

zadania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z zakresu geodezji

i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520,z

kontroli -

Urzędzie

rządowej

zarządzającego

(Dz. U. Nr 185,
przeprowadzenie

dalej GGK).

należące,

zgodnie z przepisem art. 7b ustawy Pgik,

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego

(określanego

dalej WINGiK).

W ramach kontroli dokonano sprawdzenia sposobu realizacji

zaleceń

pokontrolnych

skierowanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku kontroli kompleksowej,
przeprowadzonej przez Głównego

Geodetę

Kontrolę przeprowadził zespół

Kraju w 2013 r.

kontrolerów, zwany dalej

zespołem

kontrolerów GGK,

w składzie:

Czynności
października

kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 12 - 13

2015 r. Informacja o przeprowadzonej kontroli

kontroli" Kujawsko-Pomorskiego
Kontrolą objęto

okresem kontroli.

Urzędu

została

wpisana w

"książce

Wojewódzkiego.

okres od 20 stycznia 2014 r. do 30

września

2015 r. - zwany dalej

•
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II.

Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej.

Jednostką

kontrolowaną

Urząd

jest Kujawsko-Pomorski

Wojewódzki z

siedzibą

w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, zwany dalej KPUW.
Obszar województwa kujawsko-pomorskiego obejmuje 23 powiaty -

chełmiński, golubsko-dobrzyński,

powiatów ziemskich: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski,
grudziądzki, inowrocławski,

lipnowski,

świecki, toruński,

wąbrzeski, włocławski, żniński

tucholski,

prawach powiatu: Bydgoszcz,

mogileński ,

w tym 19

nakielski, radziejowski,

rypiński, sępoleński,

oraz 4 powiaty grodzkie - miasta na

Grudziądz, Toruń, Włocławek.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest:
Pani Ewa Monika Mes - Wojewoda Kujawsko - Pomorski,
z zakresu geodezji i kartografii w okresie

objętym kontrolą,

wykonująca obowiązki

wojewody

zgodnie z art. 6a ust. I pkt l lit.

b ustawy Pgik - przy pomocy WINGiK jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej
i Kartograficznej (dalej Inspekcja),

wchodzącej

w

skład

zespolonej administracji

rządowej

w województwie.
W okresie

objętym kontrolą

W czasie kontroli
Pan Robert

WINGiK

był

Pan Robert Cieszyński.

wyjaśnień udzielał:

Cieszyński

-WINGiK,

•
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V.

Wnioski i ocena
W
z

oparcIU

o

przedstawione

powyżej

nieprawidłowościami skontrolowaną działalność

ustalenia

oceniono

pozytywnie

WINGiK w zakresie wykonania

zaleceń

pokontrolnych GGK z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez GGK w 2013 r.,

•

na uwadze stan prawny obowiązujący w okresie

mając

objętym kontrolą.
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Przedstawiona

powyżej

GGK, podczas kontroli
W

każdym

ocena jest wynikiem

sprawdzającej

realizacji

dokonanych przez

na uwadze ujawnione
zaleceń

zespół

kontrolerów

przeprowadzonej w trybie uproszczonym, w KPUW.

z wymienionych przypadków wskazane

nieprawidłowości, mogą skutkować
Mając

ustaleń,

negatywnie w

zastrzeżenia,

działaniach

nieprawidłowości,

w

zakwalifikowane jako

nadzorczych WINGiK.

związku

z ustaleniami

dotyczącymi

pokontrolnych, przekazanych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w wyniku

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w roku 2013, GGK zaleca podjęcie stosownych
w celu wykonania
GGK w 2013 r.,

zaleceń

pokontrolnych z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez

dotyczących:

I. usprawnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej

poprzez
2.

działań

zwiększenie

uwzględniania

wykonanie

Kartograficznej

zatrudnienia na stanowisku merytorycznym,

w planach kontroli, przeprowadzanie kontroli o charakterze

zaleceń

sprawdzającym

pokontrolnych we wszystkich jednostkach kontrolowanych, do których

wystosowano zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w latach poprzednich,
3. zamieszczania w
46, w

związku

wystąpieniach

pokontrolnych wszystkich danych, wymienionych w art.

z art. 36 ust. 2 i art. 47 ustal11)! o kontroli, tj.

i skutków stwierdzonych

nieprawidłowości

dotyczących

przyczyn

oraz wskazywanie odpowiedniego organu,

o którym mowa wart. 6a ust. l pkt I lit. b ustawy Pgik - jako danych adekwatnych do
odpowiednich danych

określonych w

§ 13 ust.5 rozporzqdzenia w sprawie kontroli,

4. przeprowadzania kontroli w terminach uzgodnionych w planie kontroli,
5. dochowywania terminu

wysłania wystąpienia

potrzeby zalecenia lub wnioski

pokontrolnego,

zawierającego

dotyczące usunięcia nieprawidłowości

w razie

lub usprawnienia

funkcjonowania jednostki kontrolowanej, zgodnie z okresowym planem kontroli,
opracowanym przez kierownika komórki do spraw kontroli i zatwierdzonym przez
kierownika jednostki

kontrolującej,

6. reagowania na sytuacje udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przez
inną ,

niż

kierownika jednostki kontrolowanej

bądź

osobę

w sytuacji braku odpowiedzi

kierownika jednostki kontrolowanej na wszystkie zalecenia pokontrolne,
7. wyeliminowania przypadków przekroczenia ustawowego terminu
i wysyłania pism do stron po terminie

załatwienia

załatwienia

spraw

sprawy,

•

33

110\

,

\
8. dokonywania
państwowego

sprawdzania

kompletności

kopii

zabezpieczających

bazy

danych

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przekazywanych przez organy

administracji geodezyjnej i kartograficznej.

VL

Pouczenie:
Kierownikowi jednostki kontrolowanej

przysługuje

prawo przedstawienia stanowiska do

Sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, co nie wstrzymuje realizacji
ustaleń

kontroli, zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej.
Niniejsze Sprawozdanie

sporządzono

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolujący:
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