
Warszawa, /f4 gnidnia 2015 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
GLOWNY GEODETA KRAJU 

Kazimierz Bujakowski 

NG-NiK.921.9.2015JZ 

Pani Agata Wojtyszek 
Wojewoda Swi^tokrzyski 

Sianowna Pani Wojewodo, 

W zal^czeniu przekazuj? sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym, 

przeprowadzonej w Swi^tokrzyskim Urz^dzie Wojewodzkim w Kielcach, wraz z pouczeniem 

o prawie do przedstawienia stanowiska, zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli 

w administracji rz^dowej. 

Z powazamenYi 

zmujakowsM 

ZaJqcznik: 

Sprawozdanie z kontroli. 



GtQWNY URZAD GEQDEZJI I KABTOGRAFII 

7 

SPRAWOZDANIE 

z kontroH sprawdzajqcej, przeprowadzonej 

przez Glownego Geodet^ Kraju, 

w trybie uproszczonym, 

w Swi^tokrzyskim Urz^dzie Wojewodzkim. 



Spis tresci: 

/ . Organ zarzqdzajqcy pneprowadzenie koittroli. Zakres kontrolu 

II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej. 

III. Formalno -prawne podstawy funkcjonowania WINGiK w zakresie wypelniania zadati 

wynikajqcych z przepisow ustmvy Pgik. 

IV. Ustalenia stanu faktycznego wskaziijqcego sposob realizacji zalecen pokontrolnych. 

V. Wnioski i ocena. 

VI. Pouczenie. 



/ . Organ zarzqdzajqcy przeprowadzenie kontrolL Zakres kontroH. 

Kontroia, w trybie uproszczonym, dziaialnosci Wojewodzkiego Inspektora Nadzom 

Geodezyjnego i Kartograficznego w Swi^tokrzyskim Urz^dzie Wojewodzkim, wykonuj^cego 

zadania Wojewody Swi^tokrzyskiego z zakresu geodezji i kartografii, wynikaj^ce 

z przepisow ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 520, z pozn. zm.), zwanej dalej ustawy Pgik, a takze zadania Organu 

wskazane w art. 7b ust. 2 ustawy Pgik, zostala przeprowadzona na podstawie przepisow 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroii w administracji rzqdowej (Dz. U. Nr 185, poz. 

1092), zwanej dalej ustawq o kontroii i zgodnie z planem kontroii na 2015 r. - organu 

zarzqdzajqcego przeprowadzenie kontroii - Glownego Geodety Kraju (okreslanego dalej 

GGK). 

Przedmiotem kontroii byly zadania nalez^ce, zgodnie z przepisem art. 7b ustawy Pgik, 

do obowiqzkow Swi^tokrzyskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyinego 

i Kartograficznego (okreslanego dalej WINGiK). 

W ramach kontroii dokonano sprawdzenia sposobu realizacji zalecen pokontrolnych 

skierowanych do Wojewody Swi^tokrzyskiego, w wyniku kontroii kompleksowej, 

przeprowadzonej przez GGK w 2012 r. 

Kontrol? przeprovvadzil zespol kontrolerow, zwany dalej zespoiem kontrolerow GGK, 
w sktadzie: 

Joanna ZiolUowska, imienne upowaznienie GGK nr 20/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. 

- kierownik zespolu kontrolerow GGK. 

Maciej Mazur, imienne upowaznienie GGK nr 21/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. 

- czlonek zespolu kontrolujfjcego. 

[str. 1 -2 akt kontroii] 

Czynnosci kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 1 6 - 1 7 

listopada dniach 2015 r. Informacja o przeprowadzonej kontroii zostala wpisana w „ksi(}zce 

kontroii" Swi^tokrzyskiego Urz^du Wojewodzkiego. Kontrol^ obj^to okres od 1 stycznia 

2014 r. do 13 listopada 2015 r. - zwany dalej okresem kontroii. 



/ / , Podstayvowe done o jednostce kontrolowanej. 

Jednostkcj kontrolowan^ jest Swi^tokrzyski UrzEfd Wojewodzki z siedzibq w Kielcach, 

a l IX Wiekow Kieic 3, 25-516 Kieice. zwany dalej SUW. 

Obszar wojewodztwa swi^tokrzyskiego sklada si^ z 23 powiatow ziemskich: huskiego, 

jqdrzejoM'skiego, kazimierskiego, kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, 

pinczowskiego. sandomierskiego, skarzyskiego, stcivachowickiego, staszowskiego 

i whszczowskiego oraz 1 powiatit grodzkiego - miasto na prawach powiatu: Kieice. 

Kierownikiem jednostki kontrolowanej >v okresie obj^tym kontrolq byla: 

Pani Bozentyna Paika-Koruba - Wojewoda Swi^tokrzyski, w}'konuj£(ca obowiqzki 

wojewody z zakresu geodezji i kartografii w okresie obj^tym konlrol^, zgodnie z art. 6a ust. 

1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik - przy pomocy wojewodzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kariograficznej, wchodzqcej 

w sklad zespoionej administracji rzi^dowej vv wojewodztwie. 

W okresie obj^tym kontrol^ WINGiK byl Pan Andrzej Reczynski. ktory udzielal wyjasnien 

podczas przeprowadzanej kontroli. 

/ / / , Formalno - prawne podstawy fimkcjonowan'm WINGiK w zakresie wypelniaitia 

zadan wymkajqcych z przepisow ustawy Pgik. 

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Pgik - wojewoda jest organem nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego, wykonujqcym zadania przy pomocy wojewodzkiego 

inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej 

i kartograficznej, W'chodzqcej w sklad zespoionej administracji rzqdowej w wojewodztwie. 

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzqdowej 

w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z pozn. zm.) ustalono; 

Art. 53.3 Do obsliigi zadan orgumw rzqdowej admimstracji zespoionej 

nieposiadaj'qcych wlasnego aparatu pomocniczego tworzy^ siq w iirz^dzie wojewodzkim 

wydzielune komdrki organizacyjne. 

Przywolany przepis narzuca usytuowanie organizacyjne wojewodzkiego inspektora 

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego ~ wykonuj^cego w imieniu wojewody zadania 

i kompetencje SKizby Geodezyjnej i Kartograficznej, jako kierownika wydziclonej komorki 



organizacxinej - inspekcji geodezyjnej i kartograficznej - funkcjonujqcej na prawach 

wydzialu. 

WINGiK przedstawil zespolowi kontrolerow GGK kopie dokumentow okreslajqcych 

podstaw^ formalno - prawnego umocowania stanowiska WINGiK oraz Wojewodzkiej 

Inspekcji Geodez>jnej i Kartograficznej w strukturze SUW: 

• Statut SUW, stanowigcy zalqcznik do zarz^dzenia Nr 86/2012 Wojewody 

Swi^tokrzyskiego z dnia 11 wrzesnia 2012 r., zwany dalej Statutem, 

[str. 29 - 38 akt kontroli] 

• Zarzqdzenie Nr 75/2013 Wojewody Swi^tokrzyskiego z dnia 30 lipca 2013 r., 

zmieniaj^ce zarzqdzenie w sprawie nadania Statiitu, 

[str. 16-18 akt kontroli] 

• Regulamin SUW (wyci^g), stanowi^cy zal^cznik do zarzqdzenia Wojewody 

Swi^tokrzyskiego Nr 92/2013 z dnia 1 pazdziemika 2013 r., zwany dalej 

Regulaniinem, 

[str. 19-21 akt kontroli] 

• Zarzqdzenie Nr 112/2014 Wojewody Swi^tokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2014 r., 

zmieniajgce zarzqdzenie w sprawie ustalenia regulaminu SUW, 

[str. 22 - 23 akt kontroli] 

• Regulamin Wewn^trzny Wojewodzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

zwanej dalej Inspekcji, SUW z dnia 10 pazdziemika 2013 r. 

[str. 24 - 28 akt kontroli] 

Z tresci § 8 ust. 2 pkt 5 Statiitii wynika, ze: ,,W Urz^dzie dzialajq podlegajqcy 

zwierzchnictwu wedlug odr^hnych przepisow: Wojewddzka Inspekcja Geodez}jna 

i Kartograficzna. klorq kienije Swi^tokrzyski Wojeivodzki Inspektor Nadzoni Geodezyjnego 

i Kartograficznego", a zgodnie z § 26 pkt 14 Statutu: „Zadama zespolonej adminislracji 

rzqdowej ir wojewddztwie, Mykomije Wojewoda oraz dzialajqcy pod Jego z^^nerzchmch^^em 

kieroM'nicy zespolonych shizb, inspekcji oraz strazy wojewodzkich: Swi^tokrzyski Wojewddzki 

Inspektor Nadzoni Geodezyjnego i Kartograficznego ". 



[str. 16 - 18, 33, 36 akt kontroli] 

W mysl § 24a Statutu (str. 18 akt kontroli), „Do zakresu dziahmia WojewodzkieJ 

Inspekcji Geodezyjnej i Kartograjicznej nalezy rea/izacja zadarj Wojewody ohjqtych dzialami 

administracji rzqdowej: 

1) administmcja publiczna, w zakresie geodezji i kartogmfii; 

2) rozwdj wsi - w zakresie scalania i wymiany grimtow, gleboznawczej klasyfikacji 

grimtow oraz podzialu i rozgraniczenia nieruchomosci na obszarzc wsi". 

Zgodnie z zapisami § 104 ust. 1 Regulaminu (str. 20 akt kontroli). ,JV sklad 

Wojewddzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograjicznej wchodzq: 

1) Oddzial Nadzoru Geodezyjnego i Kartograjicznego symbol „ WIGJ. ", 

2) Wieloosobowe Stanowisko ds. Katastru i Scaler} Grimlow Rolnych symbol 

WIGM. 

3) Stanowisko ds. Obslugi Administracyjno-Organizacyjnej symbol „ WIG.III. ". 

W mysl § 104 ust. 2 Regulaminu {str. 20 akt kontroli), ..Wojewddzkq Inspekcjq 

Geodezyjnq i Kartografwznq, kieruje Swi^tokrzyski JVojewddzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograjicznego, ktoiy jest organem nadzoru geodezyjnego 

i kartograjicznego i w zakresie swojej ustawowej dzialalnosci podlega bezposrednio 

Wojewodzie ". 

IV. Ustalenia stanu faktycznego wskazujqcego sposob realizacji zalecen pokontrolnych 

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej, w dniach 15 - 19 pazdziemika 

2012 r. w SUW, w zakresie wypelniania przez Wojewod^ Swi^tokrzyskiego, przy pomocy 

WINGiK, zadan wynikajqcych z przepisow ustawy Pgik, GGK w pismie z dnia 28 lutego 

2013 r. znak: NG-0932-12/12-MM skierowal do Wojewody Swi^tokrzyskiego zalecenia 

pokontrolne (str. 6 - 7 akt kontroli). 

Kierownik jednostki kontrolowanej w pismie z dnia 25 marca 2013 r. znak: 

IG.IV.431.28.2012 oraz z dnia 24 lipca 2013 r. znak; OK.III.1610.13.2013, poinfomiowal 

GGK 0 sposobie realizacji zalecen pokontrolnych (str. 8 - 11 akt kontroli). 

Na podstawie zgromadzonej dokmnentacji, zespol kontrolerow GGK dokonal ustalen 

odnosz£}cych si^ do sposobu realizacji zalecen. 



1. Zalecenie nr 1: .J^alezy dokonac zmian w zapLsach Statntii i Regidamimi 

Organizacyjnego Swi^tokrzyskiego Urz^du Wojewodzkiego tak, by im'zgl^dmaly 

iisytuowanie Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

w strukturze Urz^dii, zgodnie z przepisem art. 6a ust. I pkt I lit. b ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, t j . ze 

zm.), wskazujqcym na bezposredniq podleglosc tego stanowiska Wojewodzie 

Swi^tokrzyskiennr. 

2. Zalecenie nr 2: „ Zakres wykonywanych zadan przez Wojewodzkq Inspekcj^ Geodezyjnq 

i Kartogrqficznq nalezy dostosowac do przepisow ustawy ~ Prawo geodezyjne 

i kartograjiczne, ktora okresla zadania wojewody z zakresu geodezji i kartografii, 

wykonywane przy pomocy wojewodzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego'''. 

W pismie z dnia 24 lipca 2013 r. znak: OK.III. 1610.13.2013 Wojewoda Swi^tokrzyski 

poinformowaia GGK, iz: ., Wychodzqc jednakze naprzeciw nieugi^temu sfanowisku Pana 

Ministra polecilam Dyrektorowi Wydzialu Organizacji i Kadr przygotowanie i przeslanie do 

Ministerstwa Administracji i Cyf/yzacji zmiany do Statutu Urzgdii, w zakresie Mydzielenia 

Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zgodnie z przepisami 

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b usta^\y z dnia J 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Do 

jego zadan nalezec b^dzie realizacja zadan Wojewody objgtych dziaiem administracji 

rzqdowej tj. „administracja publiczna, w zakresie geodezji i kartografii" oraz „rozw6j wsi 

w zakresie scalania i wymiany gruntow, glehoznawczej klasyfikacji gruntow oraz podzialu 

i rozgraniczenia nieruchomosci na obszarze wsi". Pa zatwierdzeniu zmiany Statutu dokonam 

zmiany Regulaminu Urzqdu w § 9 ust. 2, § 69, § 90 ust. 3 i 4 oraz w § 91. Zgodnie 

z wprowadzonymi Statutem zmianami wyodiybniona zostanie w strukturze Urz^du 

samodzielna komdrka. ktdrej zostanq przypisane ustawowe zadania. Pozostale zadania 

z dziahi „rozw6j M'si... " h^dq realizowane z mojego upowaznienia. Ponadto zobowiqzahim 

Dyrektora Wydzialu Infrastruktwy i Geodezji do zmiany Regulaminu wewn^trznego 

u wykreslenia zadan, ktdre naletq do Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograjicznego". (str. 10-11 akt kontroii). 

W pisemnym Oswiadczeniu z dnia 16 listopada 2015 r. (str. 15 akt kontroii), 

dotycztjcym zaiecenia Wystqpienia Pokontroinego punkt 1.2, WINGiK poinformowal zespol 

kontrolerow GGK, iz: ..Zgodnie z zaleceniami Zarzqdzeniem Nr 75/2013 Wojewody 

Swi^tokrzyskiego z dnia 30 lipca 2013 r. Mydano zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie nadania 



statutu Swi^tokrzyskiemu Urz^dowi Wojewodzkiemu w Kielcach, Zarzqdzeniem Nr 92/2013 

Wojewody Swii^tokrzyskiego z dnia I pazdziemika 2013 r. i Zarzqdzeniem Nr J J2/2014 

Wojewody Swi^tokrzyskiego z 17 grudnia 2014 r. wydano zarzqdzenie w sprawie ustalenia 

regulaminu Swi^tokrzyskiemu Urz^dowi Wojewodzkiemu w Kielcach, uwzgli^dniajqce 

usytuowanie Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

w strukturacb Urz^du. Regulamin Wewm^trzny Wojewodzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Swi^tokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach z dnia 10 pazdziemika 

2013 r. zostal dostosowany do przepisow ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne. " 

Z dokumentow doiqczonych przez WINGiK do ww. oswiadczenia wynika (str. 16 

- 18 akt kontroli), ze zgodnie z § 1 Zarzqdzenia Nr 75/2013 Wojewody Swi^tokrzyskiego 

z dnia 30 lipca 2013 r., zmieniajqcego zarzqdzenie w sprawie nadania Statutu, usytuowanie 

WE^GiK i Inspekcji w strukturze SUW jest zgodne z odpowiednimi przepisami ustawy Pgik 

oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzjjdowej 

w wojewodztwie. Zatem zespol kontrolerow GGK stwierdzii zrealizowanie zalecenia nr 

1 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez GGK, w zakresie dokonania zmian 

w zapisach Statutu i Regulaminu. 

Analiza dokumentacji dolqczonej do ww. oswiadczenia WCNGiK, dotyczqcego 

realizacji zalecenia pokontrolnego zawartego w pkt 2 Wystgpienia pokontrolnego GGK. t j . 

Regulaminu (wyciqg. str. 19 - 21 akt kontroli), zarzqdzenia Nr 112/2014 Wojewody 

Swi^tokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2014 r., zmieniajqcego zarzqdzenie w sprawie ustalenia 

Regulaminu (str. 22 - 23 akt kontroli) oraz Regulaminu Wewn^trznego Inspekcji z dnia 10 

pazdziemika 2013 r. (str. 24 - 28 akt kontroli), pozwala na stwierdzenie, ze Regulamin 

Wewn^trzny Inspekcji zostai dostosowany do przepisow ustawy - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. 

Zatem zalecenie zawarte w pkt 2 Wystqpienia pokontrolnego GGK z kontroli 

kompleksowej, dotyczqce dostosowania zakresu wykonywanych zadari przez Inspekcji do 

przepisow Prawa geodezyjnego i kartograficznego, okreslajqcych zadania wojewody 

z zakresu geodezji i kartografii, wykonywane prze pomocy WINGiK, zostalo zrealizowane. 

3. Zalecenie nr 3: „Nalezy zamieszczac w protokolach kontroli M ' s z y s t k i e dane, o ktoiych 

mowa w § 13 ust. 5 ww. rozporzqdzenia z dnia 28 sierpnia 2011 r." 



W pismie z dnia 25 marca 2013 r. znak: IG.VI.431.28.2012 Wojewoda Swi^lokrzyski 

poinformowala GGK, ze protokolach aktualnie prowadzonych kontroli zamieszczane sq 

M'szystkie done opisane w § !3 ust. 5 iinv. rozporzqdzenia Rady MinistroM' z dnia 28 sierpnia 

2011 r. w sprawie kontroli urz^dow, instytucji publicznych i przedsi^biorcow w zakresie 

przestrzegania przepisow dotyczqcych geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101 poz. 1090/' (str. 

9 akt kontroli). 

Przed dniem wejscia w zycie przepisow ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie 

ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o post^powaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. poz. 897) wojewodzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego wykonywali kontrole na podstawie przepisow rozporzqdzenia Rady 

Ministrow z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urz^dow, instytucji publicznych 

i przedsi?biorc6w w zakresie przestrzegania przepisow dotyczqcych geodezji i kartografii 

(Dz. U. Nr 101, poz. 1090) - dalej rozporzqdzenie w sprawie kontroli. 

Od dnia 12 lipca 2014 r., zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 i 5 ustawy Pgik wojewodzcy 

inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzajq kontrol? dzialainosci 

organow administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonujqcych prace geodezyjne lub 

prace kartograficzne przedsi^biorcow, a takze panstwowych 1 samorzqdowych jednostek 

organizacyjnych nieposiadajqeych osobowosci prawnej, zwanych dalej ,.jednostkami 

organizacyjnymi". Ponadto, kontroli dzialainosci organow administracji geodezyjnej 

i kartograficznej oraz jednostek organizacyjnych stosuje si? przepisy art. 11-57 ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), dalej ustawa 

o kontroli. Natomiast, zgodnie z zapisami art. 9 ust. 7 ustawy Pgik, do kontroli dzialainosci 

gospodarczej przedsi^biorcy stosuje si^ przepisy rozdzialu 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

0 swobodzie dzialainosci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z pozn. zm.). Przepisy ww. 

rozdzialu 5 nie zawierajq szczegolowych uregulowari dotyczqcych danych umieszczanych 

w protokole kontroli. Majqc powyzsze na uwadze odstqpiono od sprawdzenia protokolow 

kontroli, sporzqdzanych z wynikow kontroli dzialainosci gospodarczej przedsi^biorcow 

przeprowadzonych po dniu 12 lipca 2014 r. 

W zwiqzku z wymienionym na wst^pie zaleceniem pokontrolnym zesp6l kontrolerow 

GGK, w ramach czynnosci kontrolnych. dokonal sprawdzenia 7 protokolow kontroli 

(w ktorych zamieszcza si? dane, o ktorych mowa w § 13 ust. 5 rozporzqdzenia w sprawie 

kontroli), jak i 4 sprawozdania z kontroli oraz 5 wystqpien pokontrolnych (ktore zawierajq 

informacje wymienione w art. 52 ust. 3 i art. 46 w zwiqzku z art. 36 ust. 2 i art. 47 ustawy 

o kontroli). 



1) Kontrola problemowa w firmie ..Geo-As" Uslugi Geodezyjne Sebastian Wierzbicki 

(str. 170- 176 akt kontroli). 

Protokol kontroli nie zawiera miejscowosci podpisania protokolu, co jest wymagane 

przepisem § 13 ust. 5 rozporzqdzenia w sprawie kontroli. 

Ponadto, wymieniona w protokole nazwa organu zarz^dzaj^cego przeprowadzenie kontroli 

jest niepelna. Nie podano, ze zgodnie z art. 6a ust. I pkt 1 lit. b ustawy Pgik, WINGiK dziala 

w imieniu Wojewody Swi^tokrzyskiego. 

2) Kontrola sprawdzajqca w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju (str. 185-192 

akt kontroli). 

Protokol kontroli nie zawiera wszystkich danych wymaganych przepisem § 13 ust. 

5 rozporzcfdzenia w sprawie kontroli. Brak jest: 
• Okresu, w ktorj^m kierownik jednostki kontrolowanej pelnil swojq funkcjt^, 

• okresu obj^tego kontrolq, 

• zapisu 0 sporzqdzonych odpisach i wyci^gach, zabezpieczonych dowodach, 

• miejscowosci podpisania protokolu. 

Ponadto, wymieniona w protokole nazwa organu zarzqdzajqcego przeprowadzenie kontroli 

jest niepelna. Nie podano, ze zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik, WINGiK dziaia 

w imieniu Wojewody Swietokrzyskiego. 

3) Kontrola sprawdzajc^ca w tirmie .,USLUGI BUDOWLANO-GEODEZYJNE Zygmunt 

Dziedzic'' (str. 193 - 200 akt kontroli). 

Protokol kontroli nie zawiera wszystkich danych wymaganych przepisem § 13 ust. 

5 rozporzqdzenia w sprawie kontroli. Brak jest; 
• Okresu, w ktorym kierownik jednostki kontrolowanej pelnil swojq funkcj?, 

• okresu obj^lego kontrola. 

• zapisu 0 sporz^dzonych odpisach i wyciqgach, zabezpieczonych dowodach, 

• miejscowosci podpisania protokolu. 

Ponadto, wymieniona w protokole nazwa organu zarzqdzajc^cego przeprowadzenie kontroli 

jest niepelna. Nie podano, ze zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik, WINGiK dziaia 

w imieniu Wojewody Swietokrzyskiego. 
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4) Kontrola sprawdzaj^ca w firmie ..Brzozowski Geodezja. Inzynieria, Nieruchomosci" 

Lukasz Brzozowski (str. 201 - 2 U akt kontroli). 

Protokol kontroli nie zawiera miejscowosci podpisania protokolu, co jest wymagane 

przepisem § 13 ust. 5 rozporzqdzenia w sprawie kontroli. 

Ponadto, wymieniona w protokole nazwa organu zarzfjdzajqcego przeprowadzenie kontroli 

jest niepelna. Nie podano, ze zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik, WINGiK dziaia 

w imieniu Wojewody Swietokrzyskiego. 

5) Kontrola sprawdzajqca w firmie ,,Biuro Geodezji i Kartografii in^. Zbigniew 

Grudzieri" (str. 214 - 224 akt kontroli). 

Protokol kontroli nie zawiera miejscowosci podpisania protokolu, co jest wymagane 

przepisem § 13 ust. 5 rozporzqdzenia w sprawie kontroli. 

Ponadto, wymieniona w protokole nazwa organu zarzqdzajqcego przeprowadzenie kontroli 

jest niepelna. Nie podano, ze zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik, WINGiK dziaia 

w imieniu Wojewody Swietokrzyskiego. 

6) Kontrola sprawdzaj^ca w Starostwie Powiatowym w Konskich (str. 228 - 234 akt 

kontroli). 

Protokol kontroli nie zawiera wszystkich danych wymaganych przepisem § 13 ust. 

5 rozporzqdzenia w sprawie kontroli. Brak jest: 

• spisu zalqcznikow do protokolu, 

• miejscowosci podpisania protokolu. 

Ponadto, wymieniona w protokole nazwa organu zarzqdzajqcego przeprowadzenie kontroli 

jest niepelna. Nie podano, ze zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik, WINGiK dziaia 

w imieniu Wojewody Swietokrzyskiego. 

7) Kontrola sprawdzajqca w Urzedzie Marszalkowskim Wojewodztwa Swietokrzyskiego 

(str. 235 - 238 akt kontroli). 

Protokol kontroli nie zawiera wszystkich danych wymaganych przepisem § 13 ust. 

5 rozporzqdzenia w sprawie kontroli. Brak jest: 

• Okresu, w ktorym kierownik jednostki kontrolowanej pelnil swoj^ funkcje, 

• okresu objetego kontrolcj, 

• zapisu o sporzi^dzonych odpisach i wycic^gach, zabezpieczonych dowodach, 
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• miejscowosci podpisania protokolu. 

Ponadto, wymieniona w protokole nazwa organu zarzqdzajqcego przeprowadzenie kontroli 

jest niepelna. Nie podano. ze zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik, WINGiK dziala 

w imieniu Wojewody Swi^tokrzyskiego. 

8) Kontrola w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Kielcach (str. 104 

- 108 akt kontroli). 

Sprawozdanie z kontroli zawiera informacje wymienione w art. 52 ust. 3 ustawy o kontroli. 

Sprawozdanie z kontroli podpisal WINGiK (ktory dziala w imieniu Wojewody 

Swi^tokrzyskiego) - w nagldwku nie wskazano organu zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy Pgik. 

9) Kontrola w trybie zwyklym w Starostwie Powiatowj'm w Kazimierzy Wielkiej (str. 

109-129 akt kontroli). 

Wystqpienie pokontrolne. nie zawiera przyczyn i skutk6w stwierdzonych nieprawidlowosci, 

CO jest wymagane przepisem art. 46, w zwiqzku z art. 36 ust. 2, ustawy 

o kontroli. 

Wystqpienie pokontrolne podpisal WINGiK (ktory dziala w imieniu Wojewody 

Swi^tokrzyskiego) - w naglowku nie wskazano organu zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy Pgik. 

10) Kontrola w trybie zwyklym w Starostwie Powiatowym w Staszowie (str. 130 ~ 137 

akt kontroli). 

Wystqpienie pokontrolne nie zawiera przyczyn i skutkow stwierdzonych nieprawidlowosci, 

CO jest wymagane przepisem art. 46, w zwiqzku z art. 36 ust. 2, ustawy o kontroli. 

Wystqpienie pokontrolne podpisal WINGiK (ktory dziala w imieniu Wojewody 

Swi?tokrzyskiego) - w naglowku nie wskazano organu zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy Pgik. 

11) Kontrola w trybie zwyklym w Starostwie Powiatowym w Kielcach (str. 138 - 154 akt 

kontroli). 

Wystqpienie pokontrolne nie zawiera przyczyn i skutkow stwierdzonych nieprawidlowosci, 

CO jest wymagane przepisem art. 46, w zwiqzku z art. 36 ust. 2, ustawy o kontroli. 
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Wystqpienie pokontrolne podpisal WINGiK (ktory dziala w imieniu Wojewody 

Swi^tokrzyskiego) - w naglowku nie wskazano organu zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy Pgik. 

12) Kontrola w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Koriskich (str. 162 -

165 akt kontroli). 

Sprawozdanie z kontroli zawiera informacje wymienione w art. 52 ust. 3 ustawy o kontroli. 

Sprawozdanie z kontroli podpisal WINGiK (ktory dziala w imieniu Wojewody 

Swi^tokrzyskiego) - w naglowku nie wskazano organu zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy Pgik. 

13) Kontrola w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej 

(str. 166- 169 akt kontroli). 

Sprawozdanie z kontroli zawiera informacje wymienione w art. 52 ust. 3 ustaMy o kontroli. 

Sprawozdanie z kontroli podpisal WINGiK (ktory dziala w imieniu Wojewody 

Swi^tokrzyskiego) - w naglowku nie wskazano organu zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy Pgik. 

14) Kontrola w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Kielcach (str. 179 

- 184 akt kontroli). 

Sprawozdanie z kontroli zawiera informacje wymienione w art. 52 ust. 3 ustawy o kontroli. 

Sprawozdanie z kontroli podpisal WINGiK (ktory dziala w imieniu Wojewody 

Swi^tokrzyskiego) - w naglowku nie wskazano organu zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy Pgik. 

15) Kontrola w trybie zwyklym w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Swi^tokrzyskim 

(str. 244 - 269 akt kontroli). 

Wystqpienie pokontrolne nie zawiera przyczyn i skutkow stwierdzonych nieprawidlowosci, 

CO jest wymagane przepisem art. 46 w zwiqzku z art. 36 ust. 2 ustawy o kontroli, 

Wystqpienie pokontrolne podpisal WINGiK (ktory dziala w imieniu Wojewody 

Swi^tokrzyskiego) - w naglowku nie wskazano organu zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy Pgik. 
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16) Kontroia w trybie zwyklym w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu (str. 270 - 280 

akt kontroii). 

Wystgpienie pokontrolne nie zawiera przyczyn i skutkow stwierdzonych nieprawidlowosci. 

CO jest wymagane przepisem art. 46 w zwi^zku z art. 36 ust. 2 ustawy o kontroii. 

Wyst^pienie pokontrolne podpisal WINGiK (ktory dziala w imieniu Wojewody 

Swi^tokrzyskiego) - w naglowku nie wskazano organu zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy Pgik. 

Analiza dokumentacji, przeprowadzonych przez WINGiK kontroii, wybranych przez 

zespol kontrolerow GGK, wskazuje na niewykonanie zaiecenia pokontroinego z kontroii 

kompleksowej, dotycz^cego zamieszczania w protokolach kontroii wszystkich danych, 

0 ktorych mowa w § 13 ust. 5 rozporzqdzenia w sprawie kontroii oraz adekwatnie 

odpowiednich informacji w sprawozdaniach z kontroii lub wystqpieniach pokontrolnych, 

wymienionych w art. 52 ust. 3 i art. 46, w zwiqzku z art. 36 ust. 2, i art. 47 ustawy o kontroii. 

4. Zalecenie nr 4: „Nalezy przestrzegac terminu zalatwiania skarg, oki'eslonego w art. 237 

Kodeksu postepowania administracyjnego ". 

W pismie z dnia 25 marca 2013 r. znak: IG.VL431.28.2012 Wojewoda Swi^tokrzyski 

poinformowaia GGK. iz „Podj^to dziakmia w celu wyeliminowania przypadkoM' naruszania 

terminow okreslonych przepisami ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zarowno 

11' zakresie przestrzegania zosad okreslonych ir przepisach art. 35 i 36, jak rowniez terminow 

zalatM'iania skarg, okreslonych przepisem art. 237. " (str. 9 akt kontroii). 

Kontroii poddano nast^pujqce postepowania skargowe: 

1. WIG.II.1410.1.2014 Skarga Henryka Kordosa na dzialania Starosty Powiatowego 

w Busku-Zdroju 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW skargi 18.12.2014r. 
I *t ____ . ^r: 

Przekazanie skargi, na podstawie 
art. 231 Kpa, do Rady Gminy w 
Stopnicy zgodnie z wlasciwosciij 

24.12.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
24.12.2014 r. 

W terminie 

[str. 282 - 288 akt kontroii] 
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2. WIG.II.1411.1.2015 Skarga Wandy Ostachowskiej na dzialania Starosty Wloszczowskiego 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW skargi 01.04.2015 r. 
Przekazanie skargi, na podstawie 
art. 234 § 1 Kpa, do Starosty 
Wloszczowskiego 

02.04.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
02.04.2015 r. 

W terminie 

[str. 290 - 294 akt kontroli] 

3. WIG.II.1411.2.2015 Skarga Krystyny Pobochy na dzialania Burmistrza Miasta i Gminy 

Checiny 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW skargi 27.04.2015 r. 
Przekazanie skargi, na podstawie 
art. 229 pkt 3 Kpa, do Rady 
Gminy i Miasta Checiny zgodnie 
z wlasciwosci^ 

30.04.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
30.04.2015 r. 

W terminie 
okreslonym w 
Kpa 

[str. 295 -303 akt kontroli] 

4. W1G.II.1410.1.2015 Skarga Beaty Blanckestein na dzialania Prezydenta Miasta Kielce 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW skargi 12.01.2015 r. 
Pismo WINGiK do Prezydenta 
Miasta Kielce o odniesienie sie do 
zarzutow i przeslanie kopii 
dokumentow 

14.01.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
14.01.2015 r. 

W terminie 
okreslonym w 
Kpa (art. 237) 

Zawiadomienie, na podstawie art. 
36 Kpa, 0 nowyin terminie 
zalatwienia skargi do dnia 
10.03.2015 r. 

10.02.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej — 
10.02.2015 r. 

W terminie 
okreslonym w 
Kpa (art. 237) 

Wplyw do SUW pisma 
Prezydenta Miasta Kielce 
dotycz^cego skargi 

13.02.2015 r. 

Zawiadomienie, na podstawie art. 
36 Kpa, 0 nowym terminie 
zalatwienia skargi do dnia 
10.04.2015 r. 

09.03.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
09.03.2015 r. 

W terminie (do 
dnia 10.03.2015 
r.) 

Wplyw do SUW kolejnego pisma 
Prezydenta Miasta Kielce 
dotycz^cego skargi 

11.03.2015 r. 

Zawiadomienie o sposobie 
zalatwienia skargi 

23.03.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
23.03.2015 r. 

W terminie (do 
dnia 10.04.2015 
r.) 

Wplyw do SUW kolejnej skargi 25.05.2015 r. 
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Odpowiedz WINGiK do GGK na 29.05.2015 r., data nadania W terminie 
skarg^ dotycz^Ct} dziatan w placowce nadawczej — 
WINGiK 29.05.2015 r. 

[str. 305 - 352 aktkontroli] 

5. WIG.Il.1410.2.2015 Skarga Grzegorza Bematka na dzialania Starosty Skarzyskiego 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wpiyw do SUW skargi 22.04.2015 r. 
Zawiadomienie o sposobie 
zalatwienia skargi 

15.05.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
15.05.2015 r. 

W terminie 
okresionym w 
Kpa 

[str. 353 - 368 akt kontroli] 

6. WIG.l.1410.1.2015 Skarga Piotra Krawieckiego na dzialania Starosty Staszowskiego 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW skargi 12.10.2015 r. 
Pismo WINGiK do Starosty 
Staszowskiego o odniesienie si? 
do zarzutow i przeslanie kopii 
dokumentow 

21.10.2015 r. 

Wplyw do SUW pisma Starosty 
Staszowskiego dotycz^cego 
skargi 

02.11.2015 r. 

Zawiadomienie o sposobie 
zalatwienia skargi 

10.11.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej — 
10.11.2015 r. 

W terminie 
okresionym w 
Kpa 

[str."369 - 382 akt kontroli] 

Analiza post^powari skargowych, prowadzonych przez WINGiK w okresie obj^tym 

kontrolq sprawdzajqcq GGK, wybranych przez zespol kontrolerow GGK, wskazuje na 

wykonanie zalecenia pokontrolnego z kontroli kompleksowej, w zakresie przestrzegania 

terminu zalatwiania skarg, okresionego w art. 237 Kodeksu post^powania administracyjnego. 

5. Zalecenie nr 5: „Nalet\> ustalic dni i godzhiy, M' ktdrych Wojewddzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego, jciko organ pienvszej instcmcji i wyzszego s(opnki, 

w stosiinku do organow administracji geodezyjnej i kartograficznej, \v rozumieniu 

Kodeksu posl^powwiia adminislntcyjnego (art. 7b ust. 2 usiawy - Frawo geodezyjne 

i kartograficzne), przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wnioskow". 
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W pismie z dnia 25 marca 2013 r. znak: IG.VL431.28.2012 Wojewoda Swi^tokrzyski 

poinformowala GGK. iz , j r zwiqzkii z zarzutem braku wstulenia dm i godzin, w kforych 

Wojewddzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje obywateli 

w sprawach skarg i wnioskoM' wyjasniam, ze informticje z (akimi danymi wywieszone sq przed 

drzwiami sekretariatu Swi^tokrzyskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego''. 

W pisemnym oswiadczeniu z dnia 16 listopada 2015 r. (str. 383 akt kontroli) 

dotycz^cym zalecenia Wystqpienia Fokonlrolnego punkt 5, WINGiK poinformowal zespoi 

kontrolerow GGK, iz: ,,Zgodnie z zaleceniem, przed sekretariatem Wojewddzkiej Inspekcji 

geodezyjnej i Kartograjicznej Swi^tokrzyskiego Urz^du Wojewddzkiego w Kielcach zostala 

M'}'\vieszona informacja, iz Swi^tokrzyski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Geodez}jnego 

i Kartograficznego przyjmuje interesantow w kazdy poniedzialek od 7:30 do 15:30". Na 

dowod WINGiK zataczyl slosowiie zdj^cia fotograficzne, obrazujjjce ww. wyjasnienia (str. 

384-386 akt kontroli). 

Analiza przedstawionej przez WINGiK dokumentacji wskazuje na wykonanie 

zalecenia pokontrolnego z kontroli kompleksowej, uj^tego w pkt 5 Wystqpienia 

pokontrolnego GGK. 

6. Zalecenie nr 6: .,NaIezy przestrzegac zasad okreslonych w przepisach art. 35 i 36 

Kodeksu post^powania administracyjnego, dotyczqcych terminow zalativiania spraw oraz 

powiadamiania stron ". 

W pismie z dnia 25 marca 2013 r. znak: IG.Vl.431.28.2012 Wojewoda Swi^tokrzyski 

poinformowala GGK, iz ,,Podjqto dzialania w celu wyeliminowania przypadkow naruszania 

terminow okreslonych przepisami iistawy Kodeks post^powania administracyjnego zorowno 

w zakresie przestrzegania zasad okreslonych w przepisach art. 35 i 36, jak rowniez terminow 

zalatwiania skarg, okreslonychprzepisem art. 237." (str. akt kontroli). 

W celu zbadania prawidlowosci prowadzonych post^powan administracyjnych, 

poddano analizie 16 akt post^powan administracyjnych, wybranych losowo przez zespol 

kontrolerow GGK. 
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Liczba spraw (w tym) 
administracyjnych 

prowadzonych przez 
WINGiK 

Liczba skontrolowanych akt 
post^powaii administracyjnych 

zakonczonych decyzj^ lub 
postanowieniem w 2014 roku 

% skontrolowanych akt 
post^powan administracyjnych, 

w stosunku do ogolnej liczby 
spraw 

337 16 ok. 5 % 

Kontroii poddano zakonczone, nast^pujqce post^powania administracyjne: 

l.WIG.Il.7221.64.2015 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wpiyw do SUW odwolania od 
decyzji Starosty Kieleckiego z 
dnia 30.04.2015 r. 

03.06.2015 r. 

Pismo do Starosty Kieleckiego o 
uzupelnienie przeslanych akt 
sprawy 

11.06.2015 r., data nadania 
w plac6wce nadawczej -
11.06.2014 r. 

W terminie okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa 

Zawiadomienie na podstawie art. 
10 Kpa, 0 mozliwosci 
wypowiedzenia si? co do 
zebranych dowodow, 
poinformowanie o tresci art. 41 § 
1 i 2 Kpa oraz wskazanie, na 
podstawie art. 36 Kpa, nowego 
terminu zalatwienia sprawy do 
dnia 15.07.2015 r. 

24.06.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
24..06.2015r. 

W terminie okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa. 

Decyzja o uchyleniu zaskarzonej 
decyzji w calosci i przekazaniu 
sprawy do ponownego 
rozpatrzenia przez organ I 
instancii 

10.07.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej --
10.07.2015 r. 

W terminie do dnia 
15.07.2015 r. 

[str. 415-429 akt kontroii] 

2. WIGK.II.7221.78.2014 

Czynnosci w sprawie Temiin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW odwolania od 
decyzji Starosty Kieleckiego z 
dnia 16.05.2014 r. 

11.06.2014 r. 

Wplyw do SUW pisma strony z 
dnia 10.06.2014 r. o „wycofaniu 
odwolania" 

11.06.2014 r. 

Zawiadomienie na podstawie art. 
10 § 1 Kpa, 0 mozliwosci 
wypowiedzenia si? co do 
zebranych dowodow, 

16.06.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej — 
16.06.2014 r. 

W terminie okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa 



poinformowanie o tresci art. 41 § 
1 i 2 Kpa 
Decyzja o umorzeniu 
post^powania odwotawczego 

03.07.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
03.07.2014 r. 

W terminie okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa 

Wptyw do SUW pisma Starosty 
Kieleckiego z dnia 19.09.2014 r. 
o przekazanie informacji, czy 
decyzja podlega wykonaniu 

22.09.2014 r. 

Odpowiedz WINGiK na pismo 
Starosty Kieleckiego 

23.09.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
23.09.2014 r. 

W terminie okreslonym w 
art. 35 Kpa 

[str. 430-445 akt kontroH] 

3. WIG.n.7513.1.2014 

Czynnosci w sprawie Term in czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW wniosku o 
stwierdzenie niewaznosci decyzji 
Starosty Koneckiego z dnia 
24.11.1999 r. 

19.05.2014 r. 

Pismo WINGiK do Starosty 
Koneckiego o przeslanie 
dodatkowych dokumentow 

21.05.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
21.05.2014 r. 

W terminie okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa 

Wplyw do SUW pisma Starosty 
Koneckiego z dnia 27.05.2014 r. 
przekazuj^cego dokumenty 

29.05.2014 r. 

Zawiadomienie na podstawie art. 
10 § 1 Kpa, 0 mozliwosci 
wypowiedzenia si? co do 
zebranych dowodow, 
poinformowanie o tresci art. 41 § 
I i 2 Kpa 

30.05.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
30.05.2014 r. 

W terminie okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa 

Wplyw do SUW kolejnego pisma 
strony dotycz^cego prowadzonej 
sprawy 

10.06.2014 r. 

Pismo WINGiK do Sqdu 
Okr^gowego w Kielcach z prosb^ 
0 udost^pnienie ksi^gi wieczystej 

10.06.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
10.06.2014 r. 

W terminie okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa. Strona 
otrzymala pismo do 
wiadomosci. 

Zawiadomienie, na podstawie art. 
36 Kpa, 0 nowym terminie 
zalatwienia sprawy do dnia 
18.07.2014 r. 

18.06.2014r., data nadania 
w placowce nadawczej ~ 
18.06.2014 r. 

W terminie okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa 

Pismo WINGiK do Starosty 
Koneckiego o przeslanie 
dodatkowych dokumentow 

23.06.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
24.06.2014 r. 

W terminie do dnia 
18.07.2014 r. 
Strona otrzymala pismo do 
wiadomosci. 
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Pismo WINGiK do S^du 
Okr^gowego w Kielcach z prosb^ 
0 przeslanie uwierzytelnionych 
kopii dokumentow 

23.06.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej ~ 
24.06.2014 r. 

W terminie do dnia 
18.07.2014 r. 
Strona otrzymala pismo do 
wiadomosci. 

Wplyw do SUW kolejnego pisma 
strony dotyczqcego prowadzonej 
sprawy 

25.06.2014 r. 

1...... i — — — — 

Wplyw do SUW pisma Starosty 
Koneckiego z dnia 03.07.2014 r. 
przekazuj^cego dokumenty 

07.07.2014 r. 

Wpiyw do SUW pisma Starosty 
Koneckiego z dnia 09.07.2014 r. 
przekazujqcego dokumenty 

11.07.2014 r. 

Zawiadomienie na podstawie art. 
10 Kpa, 0 mozliwosci 
wypowiedzenia si? co do 
zebranych dowodow, 
poinformowanie o tresci art. 41 § 
1 i 2 Kpa oraz wskazanie, na 
podstawie art. 36 Kpa, nowego 
terminu zalatwienia sprawy do 
dnia 31.07.2014 r. 

14.07.2014 r., data nadania 
w plac6wce nadawczej — 
14.07.2014 r. 

W terminie do dnia 
18.07.2014 r. 

Decyzja odmawiajcjca 
stwierdzenia niewaznosci decyzji 
Starosty Koneckiego z dnia 
24.11.1999 r. 

25.07.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
18.07.2014 r. 

W terminie do dnia 
31.07.2014 r. 

[str. 446 - 480 akt kontroii] 

4. WIG.n.7221.34.2014 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW odwolania od 
decyzji Starosty Ostrowieckiego z 
dnia 30.01.2014 r. 

26.02.2014 r. 

Wplyw do SUW pisma Starosty 
Ostrowieckiego z dnia 28.02.2014 
r. do sprawy 

04.03.2014 r. 

Pismo WINGiK do Starosty 
Ostrowieckiego o uzupelnienie 
akt sprawy 

07.03.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
07.03.2014 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa. 

Wplyw do SUW pisma Starosty 
Ostrowieckiego z dnia 28.02.2014 
r. przekazuiacego dokumenty 

19.03.2014 r. 

Zawiadomienie na podstawie art. 
10 Kpa, 0 mozUwosci 
wypowiedzenia si? co do 
zebranych dowodow 

21.03.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej — 
21.03.2014 r. 

W tenninie, okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa. 
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Zawiadomienie, na podstawie art. 
36 Kpa, 0 nowym terminie 
zalatwienia sprawy do dnia 
10.04.2014 r. 

26.03.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
27.03.2014 r. 

1 dzieri po terminie (do 
dnia 26.03.2014 r.) 

Wplyw do SUW pisma strony 27.03.2014 r. 
Decyzja o uchyleniu zaskarzonej 
decyzji w catosci i przekazaniu 
sprawy do ponownego 
rozpatrzenia przez organ I 
instancji 

08.04.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
09.04.2014 r. 

W terminie (do dnia 
10.04.2014 r.) 

[str. 481 - 500 akt kontroli] 

5. WIG.II.7221.9.2014 

Czynnosci vv sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW pisma strony 
dotyczqcego ,,wydania decyzji 
/art. 104 kpa/..." 

21.01.2014 r. 

Odpowiedz WINGiK 03.02.2014 r.,brak 
zwrotnego poswiadczenia 
odbioru - wyjasnienia 
WINGiK-str . akt 
kontroli 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 Kpa 

[str. 501 -505 akt kontroli] 

6. WIG.II.7221.37.2014 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW pisma strony 
dotyczqcego wprowadzenia zmian 
w egib 

04.03.2014 r. 

Pismo do Starosty 
J?drzejowskiego o 
ustosunkowanie si^ do zarzutow i 
przeslanie dokumentow 

10.03.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej ~ 
11.03.2014 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 Kpa. 
Strona otrzymala pismo do 
wiadomosci 

Wplyw do SUW pisma Starosty 
J^drzejowskiego przekazujqcego 
wyjasnieniami i dokumentacj? 

24.03.2014 r. 

Odpowiedz WINGiK do strony 02.04.2014 r. , data 
nadania 
w placowce nadawczej -
03.04.2014 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 Kpa 

[str. 506-515 akt kontroli] 
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7. WIG.UU.75i3.7.2014 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 
t , — — — ~ ~ 

Wplyw do SUW odwolania od 
decyzji Starosty Buskiego z dnia 
06.11.2014r. 

06.11.2014r. 

Zawiadomienie na podstawie art. 
10 Kpa, 0 mozliwosci 
wypowiedzenia si? co do 
zebranych dowodow, 
poinformowanie o tresci art. 41 § 
1 i 2 Kpa 

17.11.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
17.11.2014r. 

W terminie, okresionym w 
art. 35§ 3 Kpa 

Decyzja o uchyleniu zaskarzonej 
decyzji w calosci i przekazaniu 
sprawy do ponownego 
rozpatrzenia przez organ I 
instancii 

05.12.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
05.12.2014 r. 

W terminie, okresionym w 
art.35§ 3 Kpa 

[str. 516-528 akt kontroli] 

8. WiG.II.7221.87.2015 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wpiyw do SUW odwolania od 
decyzji Starosty Kieleckiego z 
dnia 16.06.2015 r. 

17.07.2015 r. 

Wplyw do SUW pisma strony o 
„wycofaniu odwolania" 

23.07.2015 r. 

Zawiadomienie na podstawie art. 
10 Kpa, 0 mozliwosci 
wypowiedzenia si? co do 
zebranych dowodow, 
poinformowanie o tresci art. 41 § 
1 i 2 Kpa 

24.07.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
24.07.2015 r. 

W terminie, okresionym w 
art. 35§ 3 Kpa. 

Wplyw do SUW, do wiadomosci, 
pisma z Ministerstwa Gospodarki 
przekazujqcego zgodnie z 
wlasciwosci^ pismo strony 
dotycz^ce decyzji Starosty 
Kieleckiego z dnia 16.06.2015 r. 

23.07.2015 r. 

Wplyw do SUW pisma Starosty 
Kieleckiego przesylaj^cego pismo 
z Ministerstwa Gospodarki 

05.08.2015 r. 

Decyzja o umorzeniu 
post?powania odwolawczego 

05.08.2015 r., data nadania 
w plac6wce nadawczej -
05.08.2015 r. 

W terminie, okresionym w 
art. 35§ 3 Kpa. 

[str. 529- 539 akt kontroli] 
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9. W1G.IL7221.22.2014 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW zazaienia na 
bezczynnosc Starosty 
S taracho wi cki ego 

05.02.2014 r. 

Pismo WINGiK do Starosty 
Staraehowickiego o 
ustosunkowanie si? do zarzutow i 
przeslanie akt sprawy 

11.02.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej — 
11.02.2014 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 Kpa. 

Wplyw pisma Starosty 
Staraehowickiego przekazuj^cego 
wyjasnienia oraz akta sprawy 

03.03.2014 r. 

Postanowienie wydane na 
podstawie art. 37 § 1 i 2 Kpa o 
uznaniu zazaienia za uzasadnione 

06.03.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
07.03.2014 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 Kpa. 

[str. 540 - 553 akt kontroli] 

10. WIG.IL722I.49.2015 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW zazaienia na 
bezczynnosc Starosty 
J^drzejowskiego 

21.04.2015 r. 

Pismo WINGiK do Starosty 
J^drzejowskiego o 
ustosunkowanie si? do zarzutow 
podniesionych w zazaleniu oraz 
przeslania akt sprawy 

27.04.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
27.04.2015 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 Kpa 

Wplyw do SUW pisma Starosty 
J?drzejowskiego przekazuj^cego 
wyjasnienia oraz akta sprawy 

07.05.2015 r. 

Postanowienie o uznaniu 
zazaienia za uzasadnione 

20.05.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
20.05.2015 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 Kpa 

[str. 554 - 564 akt kontroli] 

11. WIG.II.7221.26.2015 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW odwolania od 
decyzji Starosty 
Wloszczowskiego z dnia 
29.01.2015 r. 

02.03.2015 r. 

Zawiadomienie na podstawie art. 
10 Kpa, 0 mozliwosci 
wypowiedzenia si? co do 
zebranych dowodow, 

18.03.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
18.03.2015 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35§3Kpa. 
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poinformowanie o tresci art. 41 § 
1 i 2 Kpa oraz wskazanie, na 
podstawie art. 36 Kpa, nowego 
terminu zalatwienia sprawy do 
dnia 30.04.2015 r. 
Wplyw do SUW kolejnego pisma 
strony 

30.03.2015 r. 

Decyzja o uchyleniu zaskarzonej 
decyzji w calosci i przekazaniu 
sprawy do ponownego 
rozpatrzenia przez organ 1 
instancji 

28.04.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
28.04.2015 r. 

W terminie do dnia 
30.04.2015 r. 

[str. 565 - 591 akt kontroii] 

13. WIG.II.7221.59.2014 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW odwolania od 
decyzji Starosty J?drzejowskiego 
zdnia 14.03.2014 r. 

16.04.2014 r. 

Zawiadomienie na podstawie art. 
10 Kpa, 0 mozUwosci 
wypowiedzenia si? co do 
zebranych dowodow, 
poinformowanie o tresci art. 41 § 
1 i 2 Kpa 

23.04.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
23.04.2014 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa 

Decyzja o uchyleniu zaskarzonej 
decyzji w calosci i przekazaniu 
sprawy do ponownego 
rozpatrzenia przez organ I 
instancji 

15.05.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
16.04.2014 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35§ 3 Kpa 

[str. 592 -608 akt kontroii] 

14. WIG.UU.7221.55.2014 

Czynnosci vv sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW zazalenia na 
przewlekle prowadzenie 
post?powania i niezalalwienie 
sprawy w terminie przez Starost? 
J?drzejowskiego 

14.04.2014 r. 

Pismo WINGiK do Starosty 
Wlociawskiego o odniesienie si? 
do zarzutow i przeslanie 
dokumentow 

17.04.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
17.04.2014 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 Kpa 

Wplyw do SUW pisma Starosty 
J?drzejowskiego 

29.04.2014 r. 

Postanowienie o uznaniu 13.05.2014 r., data nadania W lerminie, okreslonym w 
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zazalenia za uzasadnione w placowce nadawczej -
13.05.2014 r. 

art. 35 Kpa 

[str. 609-621 akt kontroli] 

15. WIG.II.7221.10.2015 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 
Wplyw do SUW pisma 
zawierajqcego zarzuty na 
dzialania Starosty Buskiego 

26.01.2015 r. 

Pismo WINGiK do Starosty 
Buskiego o odniesie si^ do 
zarzutowi przeslanie 
dokumentow 

29.01.2015 r. W terminie, okreslonym w 
art. 35 Kpa. 

Wplyw do SUW pisma Starosty 
Buskiego 

11.02.2015 r. 

Odpowiedz WINGiK do stron 20.02.2015 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
20.02.2015 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 Kpa. 

[str. 622 -632 akt kontroli] 

16. WIG.I.7220.62.2.2014 

Czynnosci w sprawie Termin czynnosci Uwagi/skutki 

Wplyw do SUW odwolania od 
decyzji Starosty Koneckiego z 
dnia 04.08.2014 r. 

13.08.2014 r. 

Pismo WINGiK do Starosty 
Koneckiego o przeslanie 
dokumentow - operatow 
technicznych 

19.08.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej ~ 
19.08.2014 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 § 3 Kpa. 

Wplyw do SUW pisma Starosty 
Koneckiego 

25.08.2014 r. 

Zawiadomienie na podstawie art. 
10 Kpa, 0 mozliwosci 
wypowiedzenia si^ co do 
zebranych dowodow 

26.08.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
27.08.2015 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 § 3 Kpa 

Decyzja o uchyleniu zaskarzonej 
decyzji w calosci i przekazaniu 
sprawy do ponownego 
rozpatrzenia przez organ I 
instancji 

12.09.2014 r., data nadania 
w placowce nadawczej -
15.09.2014 r. 

W terminie, okreslonym w 
art. 35 § 3 Kpa (do dnia 
15.09.2014 r. 

[str. 633 - 653 akt kontroli] 

Ustalenia dotyczace terminowosci: 

Zespol kontrolerow GGK stwierdzil w 16 badanych sprawach: 
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• Wyslanie 1 postanowienia, na podstawie art. 36 § 2 Kpa, o nowym terminie 

zalatwienia sprawy z przekroczeniem ustawowego terminu zalatwienia sprawy 

o 1 dzien, co zostalo uznane, jako uchybienie. 

Analiza post?powan administracyjnych prowadzonych przez WINGiK w okresie 

obj?tym kontroli^ sprawdzaĵ cE^ GGK, wybranych przez zespol kontrolerow GGK. wskazuje 

na wykonanie zalecenia pokontrolnego z kontroli kompleksowej, w zakresie przestrzegania 

zasad okreslonych w przepisach art. 35 i 36 Kodeksu post?powania administracyjnego, 

dotycz^cych terminow zalatwiania spraw oraz powiadamiania stron. 

7. Zalecenie nr 7: ,Malezy wydz'ielic miejsce do przechowyw'ania kopii zabezpieczajqcych 

bazy danych pamtwowego zasobii geodezyjnego i kartograficznego w pomieszczeniu nie 

\\ykorzyst}'\vanym do biezqcej pracy przezpracowmkow Urz^duy 

W pismie z dnia 25 marca 2013 r. znak: IG.V1.431.28.2012 Wojewoda Svvi?tokrzyski 

poinformowal GGK, iz .JV kwestii wydzielenia pomieszczenia do przechowywania kopii 

zabezpieczajqcych bazy danych panstwowego zasohii geodezyjnego i kartograficznego 

informiij^, ze b^dzie wziqte ono pod iiwag^ po przeprowadzeniu planowanej 

termomodernizacji budynkii Vrz^du. W chwUi obecnej Urzqd nie gospodanije wobmni 

pomieszczeniami biurowymi'" (str. 9 akt kontroli). 

W pisemnym osvviadczeniu z dnia 16 listopada 2015 r. (str. 654 akt kontroli) 

dotycz^cym zalecenia Wystqpienia Pokontrolnego (punkt 7), WINGiK poinformowal zespol 

kontrolerow GGK. iz; ..Zgodnie z zaleceniem, wydzielono osobne pomieszczenie pokoj m' 

443 do przechowywania kopii zabezpieczajqcych bazy danych panstwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, ktore nie jest wykorzystywane do biez^cej pracy przez 

pracownikow urz?du". Do ww. oswiadczenia WINGiK zalqczyl zdj?cia fotograficzne, na 

potwierdzenie swoich wyjasnieh. 

Zespol kontrolerow GGK dokonal ogl?dzin ww. pokoju nr 443 i stwierdzil wykonanie 

zalecenia pokontrolnego z kontroli kompleksowej. dotyczacego wydzielenia miejsca do 

przechowywania kopii zabezpieczajqcych bazy danych panstwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, Jako osobnego pokoju. nieuzywanego przez pracownikow do biezqcej 

pracy. 

8. Zalecenie nr 8: ,JValezy ustalic formcdnc layteria rozdziahi srodkow biidzetowych, 

zaiezne od stami panst^\'o^\•ego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub innych 
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uwanmkowan prawno-technicznych prowadzenia pamtwowego zasohu geodezyjnego 

i kartograjicznego, wyst^pujqcych w powiatacb wojewodzlwa s\vipokrzyskiego'\ 

W pismie z dnia 25 marca 2013 r. znak: IG.VI.431.28.2012 Wojewoda Swi?tokrzyski 

poinformowala GGK, iz ,. Zostaly podj^le prace zmierzajqce do ustalenia byteriow rozdziahi 

srodkow budzetowych. Kryteria te zostcmq opmcowane w 2013 r. i h^dq stosowam od roku 

budzetowego 2014" (str. 9 akt kontroli). 

W pisemnym oswiadczeniu z dnia 16 listopada 2015 r. (str. 656 akt kontroli) 

dotyczi^cym zalecenia Wystqpienia Pokontrolnego (punkt 8), WINGiK poinformowal zespol 

kontroler6w GGK, iz: ,,Na naradzie \v dniu 03.06.2014 r. w siedzibie Wojewodzkiej Inspekcji 

Geodezyjnej i KwlogrqfjcziwJ Swi^tokrzyskiego Urz^du Wojewddzkiego w Kielcach przyj^to 

nast^pifjqce kiyteiia podziahi srodkow budzetowych na prowadzenie pamtwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w powiatach wojew6dzt\va swi^tokrzyskiego, ktore b^dzie 

stosowane w latach nastqpnych.'' 

WINGiK przedstawil zespolowi kontrolerow GGK Notatkq shizbowq (str. 657 - 658 

akt kontroli), ktora przedstawia przyj?te przez WINGiK kryteria do podzialu srodkow 

budzetowych w dziale 710, rozdzial 710013 i w dziale 010 rozdzial 01005: 

Przy podziale srodkow w dziale 010 rozdziale 01005 bedzie uwzsledmac sie 

nasteviiiace hyteria: 

- ilosc obsadzonych etatow w ODGiK - ze wspolczynnikiem -40% 

- M'plywy z iidost^pniaiiia - ze wspolczynnikiem - 20 % 

- ilosc zgloszonych prac i wnioskow - ze wspolczynnikiem - 20 % 

- powierzchnia - ze wspolczynnikiem ~ 10 % 

- ocena wyposazenia technicznego informatyzacja- ze wspolczynnikiem -10 % 

Przy podziale srodkow w dziale 710 rozdziale 71013 bedzie tiwzshdniac sie 

nasfepuiqce kryteria: 

- ilosc obrt^bow w powiecie - ze wspolczynnikiem -10% 

- ilosc obr^bow pozostalych do zmodernizowania - ze wspolczynnikiem - 50 %j 

- ilosc obr^bow, dla ktdrych nie mozna wygenerowac numerycznej mapy zasadniczej - ze 

wspolczymnikiem - 20 %> 

- ilosc obr^bow, dla ktdiych utworzono GESUT - ze wspolczymnikiem - 20 % 

Podzial dotacji w Dziale 010 „Rolnictwo i lowieclwo" nastqpi zgodnie zprzedlozonymiplanami 

prac urzqdzeniowo-rolnych, po M ' e i y f i k a c j i wielkosci zapotrzebowania do prz)'znanych srodkow 
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budzetowych. Weiyfikacji dokomije pracownik impekcji w powzifmiemu z WINGiK. Scalenia 

w ramach PROW realizowcine sq zgodnie z decyzjami Marszalka Wojewddzhva Swigtoh'zyskiego. 

Jednoczesnie, jak wynika z ww. Notatki sliizhowej, WINGiK moze zmienic powyzsze 

wartosci ze wzgl?du na zgloszone przez jednostki samorzqdu terytoriahiego zapotrzebowanie 

lub ze wzgl?du na zadania okreslone przez jednostki nadrz?dne. 

Anaiiza przedstawionej przez WINGiK dokumentacji wskazuje na wykonanie zalecenia 

pokontrolnego z kontroii kompleksowej, uj?tego w pkt 8 Wystijpienia pokontrolnego GGK. 

Wnioski i ocena 

W oparciu o przedstawione powyzej ustalenia oceniono pozytywnie 

z nieprawidlowosciami skontrolowane dzialania WINGiK w zakresie realizacji zaleceh 

z kontroii kompleksowej, przeprowadzonej przez GGK w 2012 r., maj^c na uwadze stan 

prawny obowic^zujqcy w okresie obj?tym kontrolq. 

Przedstawiona powyzej ocena jest wynikiem ustaleh, dokonanych podczas kontroii, 

stanowi^cych podstaw? oceny sposobu wykonania zalecen pokontrolnych skierowanych do 

Wojewody Swi?tokrzyskiego, w wyniku kontroii kompleksowej, przeprowadzonej przez 

GGK w 2012 r. 

• Pozytywnie oceniono realizacj? zalecenia nr 1 ~ 2, 

• Jako nieprawidlowosc oceniono niewykonanie zalecenia nr 3 z kontroii kompleksowej: 

„Nalezy zamieszczac it' protokolach kontroii wszystkie dam, o ktdrych mowa w § 13 list. 

5 WW. rozporzqdzenia z dnia 28 sierpnia 2011 r.", poprzez niezaraieszczanie 

w wyst£|pieniach pokontrolnych wszystkich danych, wymienionych w art. 46, w zwi^zku 

z art. 36 ust. 2 i art. 47 ustaMy a kontroii, t j . dotyczqcych przyczyn i skutkow 

stwierdzonych nieprawidlowosci - jako danych adekwatnych do odpowiednich danych 

wymienionych w rozporzqdzeniu w sprawie kontroii, 

• Pozytywnie oceniono realizacj? zalecenia nr 4 — 8. 

Majcjc na uwadze ujawnione nieprawidlowosci, na podstawie ustaleri wskazujcjcych na 

spos6b realizacji zalecen pokontrolnych, przekazanych Wojewodzie Swi?tokrzyskiemu w 

wyniku kontroii kompleksowej przeprowadzonej w roku 2012, GGK zaleca wskazywanie 

w wyst(}pieniach pokontrolnych, przyczyn i skutkow stwierdzonych nieprawidlowosci. 
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K Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysiuguje prawo przedstawienia stanowiska 

do Sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, co nie wstrzymuje 

realizacji ustaleti kontroli, zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rzqdowej. 

Niniejsze Sprawozdanie sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach. 

Kierownik je dno^kijkontrolujqcej: Kontrolujqcy: 

2. .tw!̂ -;;̂ ...y/M!?̂  

Warszawa, dnia 
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