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SPRAWOZDANIE 

z kontroli sprawdzającej w trybie uproszczonym, 

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Miliczu, dotyczącej 

realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty 

Milickiego w Wystąpieniu pokontrolnym  

z dnia 7 listopada 2017r. znak GK-KGK.431.7.2017.PI 

 

 

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 

o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), została przeprowadzona 

kontrola sprawdzająca w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Miliczu, 

zaplanowana w okresowym planie kontroli na 2019 rok z dnia 26 listopada 2018r. 

opracowanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego i zatwierdzonym do realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego. 
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Nazwa i adres jednostki kontrolowanej 

Starostwo Powiatowe w Miliczu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 38 w Miliczu. 

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie jednostki kontrolowanej 

w dniach 5 i 12 lutego 2019r. Kontrola została odnotowana w książce kontroli Starostwa 

Powiatowego w Miliczu pod pozycją nr 1/2019. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą 

Kontrolą objęto realizację zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Milickiego 

w Wystąpieniu pokontrolnym 7 listopada 2017r. znak GK-KGK.431.7.2017.PI. 

Tryb kontroli: uproszczony (sprawdzająca). 

Okres objęty kontrolą: od 1 grudnia 2017r. do 22 stycznia 2019r. 

Podstawa prawna kontroli 

Lp. Tytuł Publikacja 

1 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana 

dalej ustawą) 

Dz. U. z 2017r., 

poz. 2101, ze zm. 

2 
Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (zwana 

dalej ustawą o kontroli) 

Dz. U. Nr 185, 

poz. 1092 

3 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. 

w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac 

kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz 

przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie formularzy) 

Dz. U. z 2014r., 

poz. 924 

4 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 

2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem  

w sprawie organizacji) 

Dz. U. z 2013r., 

poz. 1183 

5 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie standardów) 

Dz. U.  Nr 263,  

poz. 1572 

9 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2011r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej) 

Dz. U. Nr 14, 

poz. 67 
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Zalecenia pokontrolne 

1. W zakresach czynności i odpowiedzialności pracownika uwzględnić zadania, które są 

faktycznie wykonywane przez pracownika (str. 7-8 Sprawozdania). 

2. W prowadzonym rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych na bieżąco 

uzupełniać wszystkie przewidziane przepisami prawa pozycje rejestrowe (str. 10 

Sprawozdania). 

3. Uzgodnienia z wykonawcami prac geodezyjnych lub kartograficznych listy materiałów 

zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac dokumentować 

w sposób jednoznaczny i czytelny (str. 10-11 Sprawozdania). 

4. W sporządzanych protokołach weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów 

przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

każdorazowo wpisywać identyfikator wykonawcy prac (str. 16 Sprawozdania). 

 

 

 

…..…………………………………………… 
(podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

 

 

 

 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 


