WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 12 lutego 2020 r.
WIGK-II.431.5.2019.MD

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

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:
1 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.).
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:
27 – 28 marzec 2019 roku
Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
www.gdansk.uw.gov.pl/wingik, e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl

Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka - pełniąca funkcję prezydenta miasta Słupska na
podstawie zaświadczenia Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia
25 października 2018 r. o wyborze na Prezydenta Miasta Słupska (akta kontroli str. 22).
Poprzednio funkcję prezydenta Miasta Słupska pełnił Pan Robert Biedroń od 6 grudnia
2014 r. (źródło wystąpienie pokontrolne sygnatura WIGK-II.431.13.2017.AŻ).
Skład zespołu kontrolującego:
Małgorzata Dargacz

starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego.

Magdalena Sęk

starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

Informacje wstępne:
Słupsk jest miastem na prawach powiatu. Mieszkańcy Słupska tworzą wspólnotę
samorządową na jego terytorium. Organami Miasta Słupsk są Rada Miejska i Prezydent
Miasta. Prezydent Miasta jest również kierownikiem Urzędu Miejskiego w Słupsku, który
jest aparatem pomocniczym organów Miasta Słupska.
Urząd Miejski w Słupsku jest jednostką organizacyjną Miasta zapewniającą obsługę
administracyjną, organizacyjną i techniczną Prezydenta Miasta Słupska, a także Rady
Miejskiej w Słupsku oraz jej organów wewnętrznych.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka
pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Słupska, zaś funkcję pierwszego zastępcy Prezydenta
Miasta Słupska pełni Pani Marta Makuch a drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Pan
Marek Goliński (źródło: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/wladze/).
Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz
zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne określa aktualny
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Słupsku ustalony Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Słupska z dnia 30 maja 2019 r. Nr 501/ZKO/2019, które zostało zmienione
Zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 lipca 2019 r. Nr 615/ZKO/2019 oraz
z dnia 23 sierpnia 2019 r. Nr 769 /ZKO/2019
( http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/dokumenty/1397.html).

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
www.gdansk.uw.gov.pl/wingik, e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl
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Natomiast

w

trakcie

przeprowadzania

czynności

kontrolnych

w

jednostce

kontrolowanej obowiązywał Regulamin Organizacyjny ustalony Zarządzeniem z dnia 21
listopada 2018 r. Nr 1196/OU/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Słupsku, stanowiący (akta kontroli str. nr 47-86), a poprzednio obowiązywał
Regulamin Organizacyjny ustalony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19
czerwca 2018 r. Nr 752/OU/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Słupsku i stanowiący załącznik do ww. zarządzenia (akta kontroli str. 87-118,
http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/dokumenty/1397.html).
Zadania podlegające kontroli wykonuje w imieniu Prezydenta Miasta Słupska
komórka organizacyjna pn. Wydział Geodezji i Katastru, którą kieruje Dyrektor Wydziału
Geodezji i Katastru - Geodeta Miejski Pani Izabela Bonk (GK-1) przy pomocy Kierownika
Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GK-RDGK-I) Pani Bogusławy Burda
(akta kontroli str. 9-11, 120-141).
Strukturę organizacyjną, zadania oraz schemat organizacyjny Wydziału Geodezji
i Katastru określa Regulamin Wewnętrzny Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego
w Słupsku ustalony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 1083/GK/2017 z dnia 17
października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji
i katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku (akta kontroli str. 120-129).
Osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień w zakresie przedmiotowej kontroli
przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego, na podstawie pisemnego upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska nr
113/2019 z dnia 25 marca 2019 r. byli: Pani Izabela Bonk - Dyrektor Wydziału Geodezji
i Katastru - Geodeta Miejski oraz Pani Bogusława Burda Kierownik Referatu Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (akta kontroli str. 21).
Ustalenia:
Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny
cząstkowe wynikające z kontroli działalności Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu
Miejskiego w Słupsku, które omówione zostały na podstawie poczynionych w trakcie kontroli
ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli dowodów.
W wystąpieniu pokontrolnym sygnatura: WIGK-II.431.13.2017.AŻ skierowanym do
Prezydenta Miasta Słupska w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2017 roku
sformułowano łącznie 8 zaleceń do zrealizowania. Przedmiotem bieżącej kontroli jest ocena
poziomu i poprawności zrealizowania tych poniżej wymienionych zaleceń:
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ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
www.gdansk.uw.gov.pl/wingik, e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl
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Zalecenie nr 1
Przyjmowane do realizacji zgłoszenia będą weryfikowane pod względem kompletności,
a w szczególności w przypadku stwierdzenia braku podpisu wykonawcy prac, organ wezwie
wykonawcę do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia.
Zespół kontrolny wytypował losowo próbę składającą się z 32 formularzy zgłoszeń
prac geodezyjnych (łącznie pierwotnych oraz uzupełniających) i poddał je analizie (akta
kontroli str. 142-403). Wszystkie zgłoszenia stanowiące próbę badawczą zostały do organu
złożone za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.; dalej jako ustawa pgik). Przedmiotowe zgłoszenia prac
wpłynęły do organu poprzez portal internetowy WebEwid. W wytypowanej próbie podpis
wykonawcy występuje w postaci identyfikatora umożliwiającego weryfikację wykonawcy
w systemie teleinformatycznym, za pomocą którego zgłoszenie zostało złożone. Powyższa
forma jest przewidziana przypisem nr 14 wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, będącego
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca
2014 r. 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).W związku
z powyższym kontrolujący uznali, że wszystkie zgłoszenia prac geodezyjnych opatrzone są
stosownym podpisem. Tym samym realizację ww. zalecenia pokontrolnego kontrolujący
ocenili pozytywnie.
Zalecenie nr 2
Prowadzony przez organ rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych będzie
posiadał wszystkie informacje określone w § 8 rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
W § 8 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września
2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183, - dalej jako rozporządzenie ws. zasobu)
wyróżnione zostały elementy, które powinny składać się na treść rejestru zgłoszeń prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych.
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Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych w kontrolowanej jednostce
prowadzony jest w systemie informatycznym TurboEWID. Na podstawie pisemnego
oświadczenia Dyrektora Wydziału Geodezji i Katastru – Geodety Miejskiego w Słupsku
z dnia 28 marca 2019 roku (akta kontroli str. 9-20) oraz analizy pliku: zgłoszenia prac
geodez.2018_m.Słupsk.xls z raportem z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych
w 2018 roku kontrolujący ustalili, że do Urzędu Miejskiego w Słupsku w okresie od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wpłynęło 826 zgłoszeń prac geodezyjnych
i kartograficznych.
Na podstawie losowo wybranej próby 26 zgłoszeń prac geodezyjnych oraz analizy
raportu z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych (akta kontroli str. 16;142-403; plik: zgłoszenia
prac geodez.2018_m.Słupsk.xls) kontrolujący ustalili, że w badanej próbie w rejestrze
zgłoszeń prac w pozycji „identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi,
który zgłosił prace” zamieszczono tylko identyfikatory odnoszące się do wykazu
współrzędnych

i wysokości

punktów

szczegółowej

osnowy

geodezyjnej

o

nr

-

P.2263.2010.551, P.2263.2012.728, P.2263.2007.604. (akta kontroli plik: zgłoszenia prac
geodez.2018_m.Słupsk.xls).
W ramach wyjaśnień złożonych w toku kontroli dotyczących wypełnienia ww. pola
pismem z dnia 29 marca 2019 roku znak GK-I.1710.1.2019 (akta kontroli str. 9-20) Geodeta
Miasta Słupska poinformowała, że informacje dotyczące numeru identyfikatora materiałów
zasobu są niekompletne z uwagi na „nieelektroniczny” proces przygotowania i przekazywania
kopii niektórych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Mając na względzie analizę materiału dowodowego oraz powyższe wyjaśnienia
stwierdzono, że przedstawione przez organ powody niekompletności informacji w rejestrze
zgłoszeń w polu „identyfikatory materiałów zasobu” nie znajdują uzasadnienia. Zgodnie z § 8
pkt 8 rozporządzenia ws. zasobu w rejestrze zgłoszeń organ zobligowany jest do
umieszczania identyfikatorów materiałów zasobu. Przepis ten nie uzależnia możliwości
rejestrowania

takich

informacji

w

rejestrze

zgłoszeń

od

formy

(elektroniczna,

nieelektroniczna) procesu przygotowywania przeznaczonych do udostępnienia materiałów
pzgik.
Kontrolujący ustalili również, że w badanej próbie data zwrotu dokumentacji przez
organ wykonawcy prac wraz z protokołem widniejąca w rejestrze zgłoszeń prac jest inna od
faktycznej daty odbioru przez wykonawcę.
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Zestawienie rozbieżności przestawiono w poniższej tabeli:
Lp.

1.

Data zwrotu
dokumentacji przez
organ wykonawcy
prac wraz z
protokołem
widniejąca w
rejestrze zgłoszeń
6 czerwca 2018 r.

2.

Data faktyczna
odbioru pracy przez
wykonawcę

Identyfikator zgłoszenia
prac geodezyjnych

Strona akt kontroli

7 czerwca 2018 r.

GK.RDGK.6640.192.2018

28 grudnia 2018 r.

2 stycznia 2019 r.

GK.RDGK.6640.257.2018

3.

7 września 2018 r.

17 września 2018 r.

GK.RDGK.6640.297.2018

4.

21 września 2018 r.

27 września 2018 r.

GK.RDGK.6640.591.2018

str. 218-226, plik:
zgłoszenia prac
geodez.2018_m.Słupsk.xls
str. 250-269, plik:
zgłoszenia prac
geodez.2018_m.Słupsk.xls
str. 283-297, plik:
zgłoszenia prac
geodez.2018_m.Słupsk.xls
str. 344-353, plik:
zgłoszenia prac
geodez.2018_m.Słupsk.xls

5.

9 stycznia 2019 r.

15 stycznia 2019 r.

GK.RDGK.6640.695.2018

str. 372-383, plik:
zgłoszenia prac
geodez.2018_m.Słupsk.xls

6.

6 grudnia 2018 r.

7 grudnia 2018 r.

GK.RDGK.6640.747.2018

str. 384-393, plik:
zgłoszenia prac
geodez.2018_m.Słupsk.xls

W ramach wyjaśnień złożonych w toku kontroli dotyczących wypełnienia ww. pola
pismem z dnia 29 marca 2019 roku znak GK-I.1710.1.2019 (akta kontroli str. 9-20) Geodeta
Miasta Słupska poinformowała, że data zwrotu dokumentacji wraz z negatywnym protokołem
weryfikacji „pobierana” jest jako data sporządzenia protokołu weryfikacji co nie odpowiada
faktycznej dacie odebrania dokumentacji przez wykonawcę i wynika to z rozwiązań
systemowych programu TurboEWID.
Mając na względzie powyższe wyjaśnienia oraz analizę materiału dowodowego
stwierdzono, że przedstawione przez organ powody błędnie umieszczanej daty zwrotu
dokumentacji w rejestrze zgłoszeń nie znajdują wystarczającego uzasadnienia. Zamieszczane
wpisy w rejestrze zgłoszeń powinny odzwierciedlać faktyczną datę zwrotu dokumentacji wraz
z protokołem dokumentującym wynik kontroli.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontrolujący ocenili realizację ww. zalecenia
pozytywnie z nieprawidłowościami.
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
www.gdansk.uw.gov.pl/wingik, e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl
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Zalecenie nr 3
Organ będzie każdorazowo w sposób kompletny sporządzał protokół weryfikacji zbiorów
danych i innych materiałów skompletowanych w operatach technicznych zawierając w nim
wszystkie informacje o wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz o
osobie bądź o osobach dokonujących weryfikacji.
Kontrolujący pozyskali od organu kontrolowanego losowo wytypowaną próbę
składającą się z 29 protokołów weryfikacji (akta kontroli str. 153-400). Oceniając zebrany
materiał dowodowy kontrolujący ustalili, że Prezydent Miasta Słupska zrealizował ww.
zalecenie, gdyż w badanej próbie protokoły weryfikacji zawierały komplet wymaganych
informacji zarówno o wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych jak osobie
dokonującej weryfikacji.
W związku z powyższym realizację omawianego zalecenia kontrolujący ocenili
pozytywnie.
Zalecenie nr 4
Weryfikacją zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operatach
technicznych nie będą objęte dokumenty nie wchodzące w skład operatów technicznych.
W trakcie czynności kontrolnych na podstawie analizy 29 protokołów weryfikacji
kontrolujący nie znaleźli dowodów na to, by Prezydent Miasta Słupska dokonywał
weryfikacji dokumentów nie wchodzących w skład operatów technicznych (akta kontroli str.
153-400). Zespół kontrolny na podstawie ww. protokołów weryfikacji ustalił, iż zakres
weryfikacji dokonywanej przez Prezydenta Miasta Słupska jest zgodny z przedmiotem
weryfikacji określonym w art. 12b ust. 1 pgik.
W związku z powyższym kontrolujący ocenili realizację ww. zalecenia pozytywnie.
Zalecenie nr 5
Organ dochowa obowiązku odnotowywania w rejestrze zgłoszeń, dla prac geodezyjnych
przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poszczególnymi
etapami, daty weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym dla każdego z etapów prac.

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 501, fax: 58 30 77 521
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Zespół kontrolny na podstawie analizy zebranej próby protokołów weryfikacji
stwierdził, że w sytuacji przekazywania wyników prac etapami Prezydent Miasta Słupska
odnotował w rejestrze zgłoszeń datę weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym dla
każdego z ww. etapów. Powyższe oceniono na podstawie protokołów weryfikacji z dnia 11
czerwca 2018 r i 17 lipca 2018 r. (akta kontroli str. 218-235).
W związku z powyższym kontrolujący ocenili realizację ww. zalecenia pozytywnie.
Zalecenie nr 6
Organ

dochowa

obowiązku

dokumentowania

wyników

powtórnej

weryfikacji

przekazywanych zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operatach
technicznych w przypadku ponownego ich złożenia, przez wykonawcę prac geodezyjnych i
kartograficznych, do organu po usunięciu braków i nieprawidłowości wykazanych w
protokole weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym.
Zespół kontrolny pozyskał próbę składająca się z 29 protokołów weryfikacji, z czego
6 weryfikacji zakończono z odnotowanym wynikiem negatywnym. Na podstawie zebranego
materiału dowodowego kontrolerzy ustalili, iż Prezydent Miasta Słupska dokonywał
powtórnej weryfikacji przedłożonej dokumentacji po usunięciu braków i nieprawidłowości, a
jej wynik utrwalał sporządzając protokół weryfikacji zakończony wynikiem pozytywnym
(akta kontroli str. 225-393).
W związku z powyższym kontrolujący ocenili realizację ww. zalecenia pozytywnie.
Zalecenie nr 7
Organ nie będzie przyjmował do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbiorów danych i innych materiałów skompletowanych w operacie technicznym bez
posiadania odpowiedniego dokumentu stwierdzającego pozytywny wynik weryfikacji.
Na podstawie próby losowej 29 protokołów weryfikacji z odnotowanym wynikiem
pozytywnym kontrolujący ustalili, że we wszystkich badanych przypadkach stanowiły one
podstawę do przyjęcia zbiorów danych i innych dokumentów skompletowanych w operacie
technicznym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (akta kontroli str.
153-400). Wśród badanej próby występuje 6 opracowań geodezyjnych, których weryfikacja
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zakończona została wynikiem negatywnym, a po uzupełnieniu braków i usunięciu
nieprawidłowości miała miejsce ponowna weryfikacja zakończona wynikiem pozytywnym.
Dotyczy to opracowań geodezyjnych o ID zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.RDGK:
6640.192.2018,

6640.257.2018,

6640.297.2018,

6640.591.2018,

6640.695.2018,

6640.747.2018.
Oceniając cały materiał dowodowy kontrolujący ustalili, że w jednostce kontrolowanej
przyjęcie ww. zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego miało miejsce w dniu sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji, co
wynika z treści przekazanego kontrolującym pliku xls z rejestrem prac geodezyjnych.
W związku z powyższym kontrolujący ocenili realizację ww. zalecenia pozytywnie.
Zalecenie nr 8
Organ każdorazowo będzie opatrywał pieczęcią wpływu wnioski o uwierzytelnienie
dokumentów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych.
Zespół kontrolny pozyskał od Prezydenta Miasta Słupska materiał dowodowy w
postaci 10 wniosków o uwierzytelnienie dokumentów sporządzonych przez wykonawców
prac geodezyjnych lub kartograficznych i stwierdził, że tylko na jednym wniosku brak jest
pieczęci wpływu wniosku, widnieje zaś nr „4635/2018”. Uwaga dotyczy wniosku o ID
zgłoszenia

pracy

geodezyjnej

GK.RDGK.6640.112.2018

(akta

kontroli

str.

198).

Prawdopodobnie jest to nr kolejny z rejestru dziennika pism wpływających. Kontrolujący
potraktowali powyższe spostrzeżenie jako sytuację sporadyczną nie mającą znaczącego
wpływu na całość ocenianego zadania.
W związku z powyższym kontrolujący ocenili realizację ww. zalecenia pozytywnie.

Stwierdzone uchybienia:
1. W prowadzonym rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych stwierdzono
nieścisłości w zakresie wpisów dotyczących faktycznej daty zwrotu dokumentacji
wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli oraz niekompletność informacji
dotyczących

wpisów

identyfikatorów

ewidencyjnych

materiałów

zasobu

udostępnianych podmiotowi, który zgłosił prace przewidzianych do udostępnienia, co
stanowi naruszenie § 8 pkt 8 i pkt 13 rozporządzenia Ministra Administracji i
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Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
Ocena kontrolowanej działalności:
W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia, realizację zaleceń pokontrolnych
skierowanych do Prezydenta Miasta Słupska w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2017
roku tj. przekazanym w wystąpieniu pokontrolnym sygnatura WIGK-II.431.13.2017.AŻ
kontrolujący ocenili pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia:
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.),
zalecam:
1.

W prowadzonym przez Prezydenta Miasta Słupska rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych
i kartograficznych wprowadzać dane wymagane przepisem § 8 pkt 8 i pkt 13
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy proszę o przedstawienie,
w

terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie

wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykorzystania a także o podjętych działaniach
lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich
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