
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII 

SPRAWOZDANIE 

z kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej 

przez Głównego Geodetę Kraju, 

w trybie uproszczonym, 

w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim . 
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L Organ zarzqdzajqcy przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli. 

Kontrola, w trybie uproszczonym, działalności Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, wykonującego 

zadania Wojewody Świętokrzyskiego z zakresu geodezji i kartografii, wynikające 

z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 520, z późno zm.), zwanej dalej ustawą Pgik, a także zadania Organu 

wskazane wart. 7b ust. 2 ustawy Pgik, została przeprowadzona na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 

1092), zwanej dalej ustawq o kontroli i zgodnie z planem kontroli na 2015 r. - organu 

zarządzającego przeprowadzenie kontroli - Głównego Geodety Kraju (określanego dalej 

GGK). 

Przedmiotem kontroli były zadania należące, zgodnie z przepisem art. 7b ustawy Pgik, 

do obowiązków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego (określanego dalej WINGiK). 

W ramach kontroli dokonano sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych 

skierowanych do Wojewody Świętokrzyskiego, w wyniku kontroli kompleksowej, 

przeprowadzonej przez GGK w 2012 r. 

Kontrolę przeprowadził zespół kontrołerów, zwany dalej zespołem kontrolerów GGK, 
w składzie: 

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 16 - 17 

listopada dniach 2015 r. Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w "książce 

kontroli" Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrolą objęto okres od l stycznia 

2014 r. do 13 listopada 2015 r. - zwany dalej okresem kontroli . 

• 
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IL Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej. 

Jednostką kontrolowaną jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Kielcach, 

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, zwany dalej ŚUW. 

Obszar województwa świętokrlJ'skiego składa się z 13 powiatów ziemskich: buskiego, 

jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, 

pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego 

i włoszczowskiego oraz 1 powiatu grodzkiego - miasto na prawach powiatu: Kielce. 

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą była: 

Pani Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, wykonująca obowiązki 

wojewody z zakresu geodezji i kartografii w okresie objętym kontrolą, zgodnie z art. 6a ust. 

l pkt l lit. b ustawy Pgik - przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej 

w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. 

W okresie objętym kontrolą WINGiK był Pan Andrzej Reczyński, który udzielał wyjaśnień 

podczas przeprowadzanej kontroli. 

• 
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Wnioski i ocena 

W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami skontrolowane działania WINGiK w zakresie realizacji zaleceń 

z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez GGK w 2012 r., mając na uwadze stan 

prawny obowiązujący w okresie objętym kontrolą. 

Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń, dokonanych podczas kontroli, 

stanowiących podstawę oceny sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych skierowanych do 

Wojewody Świętokrzyskiego, w wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez 

GGK w 2012 r. 

• Pozytywnie oceniono realizację zalecenia nr 1 - 2, 

• Jako nieprawidłowość oceniono niewykonanie zalecenia nr 3 z kontroli kompleksowej: 

"Należy zamieszczać w protokołach kontroli wszystkie dane, o których mowa w § 13 ust. 

5 ww. rozporzqdzenia z dnia 28 sierpnia 2011 r.", poprzez niezamieszczanie 

w wystąpieniach pokontrolnych wszystkich danych, wymienionych w art. 46, w związku 

z art. 36 ust. 2 i art. 47 ustawy o kontroli, tj. dotyczących przyczyn i skutków 

stwierdzonych nieprawidłowości - jako danych adekwatnych do odpowiednich danych 

wymienionych w rozporzqdzeniu w sprawie kontroli. 

• Pozytywnie oceniono realizację zalecenia nr 4 - 8. 

Mając na uwadze ujawnione nieprawidłowości, na podstawie ustaleń wskazujących na 

sposób realizacji zaleceń pokontrolnych, przekazanych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w 

wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w roku 2012, GGK zaleca wskazywanie 

w wystąpieniach pokontrolnych, przyczyńi skutków stwierdzonych nieprawidłowości. 
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uwarunkowań prawno-technicznych prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, występujących w powiatach województwa świętokrzyskiego". 

W piśmie z dnia 25 marca 2013 r. znak: IG.VI.431.28.2012 Wojewoda Świętokrzyski 

poinformowała GGK, iż " Zostały podjęte prace zmierzające do ustalenia kryteriów rozdziału 

środków budżetowych. Kryteria te zostaną opracowane w 2013 r. i będą stosowane od roku 

budżetowego 2014" (str. 9 akt kontroli). 

W pisemnym oświadczeniu z dnia 16 listopada 2015 r. (str. 656 akt kontroli) 

dotyczącym zalecenia Wystąpienia Pokontrolnego (punkt 8), WINGiK poinformował zespół 

kontrolerów GGK, iż: ,,Na naradzie w dniu 03.06.2014 r. w siedzibie Wojewódzkiej Inspekcji 

Geodezyjnej i Kartograficznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przyjęto 

następujące kryteria podziału środków budżetowych na prowadzenie państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w powiatach województwa świętokrzyskiego, które będzie 

stosowane w latach następnych." 

WINGiK przedstawił zespołowi kontrolerów GGK Notatkę służbową (str. 657 - 658 

akt kontroli), która przedstawia przyjęte przez WINGiK kryteria do podziału środków 

budżetowych w dziale 710, rozdział 710013 i w dziale O l O rozdział O l 005: 

Przy podziale środków w dziale 010 rozdziale 01005 będzie uwzględniać się 

następujące kryteria: 

- ilość obsadzonych etatów w ODGiK - ze współczynnikiem - 40 % 

- wpływy z udostępniania - ze współczynnikiem - 20 % 

- ilość zgłoszonych prac i wniosków - ze współczynnikiem - 20 % 

- powierzchnia - ze współczynnikiem - 10 % 

- ocena wyposażenia technicznego informatyzacja- ze współczynnikiem - 10 % 

Przy podziale środków w dziale 710 rozdziale 71013 będzie uwzględniać się 

następujące kryteria: 

- ilość obrębów w powiecie - ze współczynnikiem - 10 % 

- ilość obrębów pozostałych do zmodernizowania - ze współczynnikiem - 50 % 

- ilość obrębów, dla których nie można wygenerować numerycznej mapy zasadniczej - ze 

współczynnikiem - 20 % 

- ilość obrębów, dla których utworzono GESUT - ze współczynnikiem - 20 % 

Podział dotacji w Dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo" nastąpi zgodnie z przedłożonymi planami 
• 

prac urządzeniowo-rolnych, po weryfikacji wielkości zapotrzebowania do przyznanych środków 
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V. 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: 

Warszawa, dnia . :1 .~.A~.~ .'01/ $" 

• 

29 

G80 


