Lubuski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 8
GK.430.1.2018.AGar
Okresowy plan kontroli przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2019
przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Gorzowie Wielkopolskim, wykonującego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego zadania kontrolne
w zakresie geodezji i kartografii
Wykaz organów administracji
geodezyjnej i kartograficznej oraz
Lp.
Tryb kontroli
Zakres kontroli
jednostek organizacyjnych,
w których przewidywane są kontrole
1. 0802 – Starostwo
Kontrola w
1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola
trybie zwykłym
prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania
Powiatowe w Krośnie
(problemowa)
modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Odrzańskim
Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. 0803 – Starostwo Powiatowe
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego
w Międzyrzeczu
i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów
3. 0805 - Starostwo Powiatowe
kartograficznych oraz operatów (§32 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września
w Słubicach
2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego –
4. 0811 - Starostwo Powiatowe
dalej rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art.24 ust.3
pkt.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
w Żarach
i kartograficzne),
b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów
5. 0806 - Starostwo Powiatowe
i budynków (art. 24 ust. 3 pkt.5 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
w Strzelcach Krajeńskich
c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych
(§7 ust. 2 pkt. 3 i §19 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w
sprawie zasobu),
d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych
(art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne),

Termin kontroli
marzec – kwiecień
2019 r.
kwiecień – maj
2019 r.
maj – czerwiec
2019 r.
wrzesień – październik
2019 r.
październik - listopad
2019 r.
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6.

0861 – Urząd Miasta w Gorzowie
Wielkopolskim

7.

0807 - Starostwo Powiatowe
w Sulęcinie

Kontrola w
trybie
uproszczonym
(sprawdzająca)

e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik
dla obywateli (§7 ust. 2 pkt. 7 i §19 ust. 2 pkt. 5
rozporządzenia w sprawie zasobu),
f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych
przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych
(§14 ust.1. rozporządzenia w sprawie zasobu).
Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, dotyczących luty – marzec
usunięcia nieprawidłowości, przedstawionych Prezydentowi 2019 r.
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego po kontroli w trybie zwykłym
przeprowadzonej w okresie od 23 kwietnia 2018r. do
27 kwietnia 2018r. w Urzędzie Miasta w Gorzowie
Wielkopolskim.
Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, dotyczących luty – marzec
usunięcia nieprawidłowości, przedstawionych Staroście 2019 r.
Sulęcińskiemu po kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej
w okresie od 25 czerwca 2018r. do 29 czerwca 2018r.
w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.

Gorzów Wlkp., 8 listopada 2018r.
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NG-OSG.920.28.2018.JP z dnia 22 listopada 2018r.
o uzgodnieniu planu kontroli na 2019 rok)
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