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Okresowy plan kontroli przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2016
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 Powiatowe
Kontrola w
Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu
w Krośnie Odrzańskim
trybie zwykłym geodezyjnego
i
kartograficznego,
ze
szczególnym
uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków,
o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja
2. 0803 – Starostwo Powiatowe
1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.
w Międzyrzeczu
z 2015r., poz. 520 ze zm.), a w szczególności:
 prawidłowość i terminowość przygotowania i uzgodnienia
listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do
3. 0805 - Starostwo Powiatowe
wykonania określonych prac,
w Słubicach
 prawidłowość i terminowość weryfikacji przekazanych
do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki
4. 0811 - Starostwo Powiatowe
prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem
w Żarach
zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji
i kartografii, a w szczególności:
a) prawidłowość sporządzania protokołów z weryfikacji,
5. 0806 – Starostwo Powiatowe
b) przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów
w Strzelcach Krajeńskich
do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wpis do ewidencji materiałów zasobu i opatrzenie
dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi,

Termin kontroli
luty – marzec
2016 r.
marzec – kwiecień
2016 r.
kwiecień – maj
2016 r.
maj – czerwiec
2016 r.
październik – listopad
2016 r.
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6.

0861 – Urząd Miasta
w Gorzowie Wielkopolskim

7.

0804 – Starostwo Powiatowe
w Nowej Soli

c) prawidłowość i terminowość działań organów
administracji geodezyjnej i kartograficznej w przypadku
negatywnego wyniku weryfikacji i ustosunkowania się na
piśmie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac
kartograficznych do negatywnego wyniku weryfikacji,
 prawidłowość prowadzenia baz danych, o których mowa
w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Kontrola w
Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, dotyczących wrzesień – październik
trybie zwykłym usunięcia nieprawidłowości, przedstawionych Prezydentowi 2016 r.
(sprawdzająca) Miasta Gorzowa Wielkopolskiego po kontroli w trybie zwykłym
przeprowadzonej w okresie od dnia 8 kwietnia 2015r. do dnia 30
kwietnia 2015r. w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, dotyczących wrzesień – październik
usunięcia nieprawidłowości, przedstawionych Staroście 2016 r.
Nowosolskiemu po kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej
w okresie od dnia 19 maja 2015r. do dnia 29 maja 2015r. w
Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.

Gorzów Wlkp., 4 listopada 2015r.
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