WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 18 marca 2019 r.
WIGK-II.431.5.2019.MD

Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Prezydent Miasta Słupska
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Szanowna Pani Prezydent,
na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) zawiadamiam o rozpoczęciu w dniu 28 marca 2019 r. kontroli
planowej w Urzędzie Miasta Słupska.
Przedmiot kontroli:
Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu
administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2017
r. tj. przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.13.2017.AŻ.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Przewidywany czas trwania czynności kontrolnych: 28-29 marzec 2019 r.
W związku z powyższym proszę o przygotowanie kontrolującym pomieszczenia wraz
z komputerem umożliwiającym dostęp do systemu teleinformatycznego, w którym są
prowadzone bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru miasta oraz
obecność osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w zakresie poddanym kontroli
w dniach przeprowadzania czynności kontrolnych.
Proszę o wyznaczenie pracownika, który zapewni kontrolującym sprawną obsługę
obejmującą dostęp do dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
sporządzi kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dla wybranej dokumentacji.
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Proszę również o wydanie pisemnych upoważnień dla pracowników do składania
w Pani imieniu wyjaśnień kontrolującym oraz do potwierdzania za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów zabezpieczonych w toku kontroli.

Z poważaniem,
z up. Wojewody Pomorskiego
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
Krystian Kaczmarek

Otrzymują:
1. Adresat (ePUAP)
2. a/a
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