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Informacja o wynikach kontroli problemowej 

w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. 

 

sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej. 

 

1. Temat kontroli: realizacja zaleceń pokontrolnych przekazanych Staroście Brodnickiemu 

przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego wystąpieniem z dnia 5 sierpnia 2010 r., znak WSPN.I.0932-03/10 

(data wpływu do Starostwa 9.08.2010 r.) oraz odpowiedzi Starosty Brodnickiego  

o wykonaniu zaleceń, przekazanych pismem z dnia 7 września 2010 r., znak GG.7430-

17/10 jednostce kontrolującej. 

 

2. Cel kontroli: Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji gruntów i budynków  

w tym wprowadzania zmian, przepływu i udzielania informacji z tej ewidencji, 

uzupełnienia danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków w wyznaczonych 

przepisami terminach . 

  

3. Czas przeprowadzenia kontroli: 17 lutego 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r. r. 

 

4. Ustalenia kontroli.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że niezrealizowanie 

zaleceń w zakresie: 

1. Podjęcia działań odnośnie spełnienia obowiązku wynikającego z art. 6a ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne przez Urząd Miasta w Brodnicy oraz Urząd Miasta  

i Gminy w Jabłonowie Pomorskim lub przejęcia od tych jednostek części opisowej 

ewidencji gruntów i budynków. 

2. Sporządzenia  szczegółowego wyciągu z wykazu akt, zawierającego odpowiednie 

symbole i hasła klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne dokumentacji  

oraz kontrolowanie przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 

organów powiatu. 

3. Założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie 

raportów, o których mowa w § 22 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  
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4. Zwiększania kwot przewidzianych w budżecie powiatu na zadania z zakresu geodezji  

i kartografii. 

5. Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu do wymogu 

zawartego w IT O-4 dotyczącego wyposażenia ww. pomieszczeń w  klimatyzację 

  Jednakże pismem z dnia 2 lipca 2012 r., znak GG.6640.4.2012 Starosta Brodnicki 

przekazał wyjaśnienia odnośnie uchybień wykazanych w protokole kontroli sprawdzającej  

z dnia 28 maja 2012 r., z których wynika, że wyżej opisane nieprawidłowości z pkt  2 zostały 

w chwili obecnej usunięte.  

 

 

Zalecono: 

 przekazanie kopii porozumienia i umowy zawartej pomiędzy Starostą Brodnickim,  

a Burmistrzami miast Brodnicy i Jabłonowa Pomorskiego w zakresie udostępnienia bazy 

danych ewidencji gruntów i budynków w celu wydawania wypisów i wyrysów przez ww. 

jednostki samorządu terytorialnego,  

 zintensyfikowanie działań mających na celu wykonania nałożonych rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, 

umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22 cytowanego 

rozporządzenia, dla terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2010 r., 

 spowodowanie zwiększenia kwot przewidzianych w budżecie powiatu na zadania  

z zakresu geodezji i kartografii do poziomu co najmniej równego przyznawanym dotacja 

z budżetu wojewody. 

 

Kontrolujący Zatwierdzam 

 

1. Inspektor wojewódzki  

w Wojewódzkiej Inspekcji  

Geodezyjnej i Kartograficznej 

 

2. Starszy inspektor  

w Wojewódzkiej Inspekcji  

Geodezyjnej i Kartograficznej 

 

 

Kujawsko – Pomorski  

Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego 

 


