
Kielce, dnia 06-07-2018
Znak: PNK.III.430.7.2018

Informuję, że zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości 

z dnia 27 czerwca 2018 r., Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski w dniu 6 lipca 

2018 r. wyraziła zgodę na zmianę Planu Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach na 2018 rok w zakresie kontroli realizowanych przez Wydział Skarbu Państwa 

i Nieruchomości w II połowie 2018 r. polegającą na zmniejszeniu liczby planowanych kontroli oraz 

zmianie ich zakresu.

Lp. Temat Kontroli Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Termin 
kontroli 

(kwartalnie)

Rodzaj 
Kontroli

Uwagi

1 2 3 4 5 6
1 1. Prawidłowość 

gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu 
Państwa w zakresie:
- ewidencjonowania zasobu 
nieruchomości,

- udostępnienia 
nieruchomości z zasobu, 

- wykonywania czynności 
związanych z naliczeniem 
należności za nieruchomości 
udostępnione z zasobu,

- dokonywania aktualizacji 
opłat z tytułu trwałego 
zarządu, 

- zbywania i nabywania 
nieruchomości wchodzących 
w skład zasobu.

2. Prawidłowość 
gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu 
Państwa w zakresie:
- ewidencjonowania 
nieruchomości oddanych w 
użytkowanie wieczyste, -- 
wykonywania czynności 

1. Starostwo 
Pow. w 
Skarżysku-
Kamiennej 

2. Starostwo 
Pow. w 
Pińczowie 

3. Starostwo 
Pow. w 
Staszowie 

4. Starostwo 
Pow. w 
Sandomierz
u 

5. Starostwo 
Pow. w 
Kielcach

II kwartał

III kwartał

III kwartał

IV kwartał

IV kwartał

problemow
a

problemow
a

problemow
a

problemow
a

problemow
a

SPN.VIII

SPN.VIII

SPN.VIII

SPN.VIII

SPN.VIII



związanych z naliczeniem 
należności z tytułu opłat za 
użytkowanie wieczyste 

- dokonywania aktualizacji 
opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego.

3. Podejmowanie czynności w 
postępowaniach sądowych, 
w szczególności w sprawach 
dotyczących własności lub 
innych praw rzeczowych na 
nieruchomości.

      *   Wybór tematów kontroli 
           spośród wymienionych w
           kolumnie 2 będzie wynikał
           z analizy przedkontrolnej
           dla danej jednostki kon-
           trolowanej ujętej w kolu-
           mnie 3.

Podpis
Lech  Hamera
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Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli 
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