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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.),  
ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 178, poz.1749 tekst jednolity z późn. zmianami), Wojewoda Świętokrzyski 
przeprowadził w dniu 26 marca 2009 r. kontrolę problemową w zakresie 
wykonywania, przez Starostwo Powiatowe w Staszowie, zadań wynikających 
z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 tekst jednolity z późn. zm.). Kontrolą objęto okres 
od 2004 2008 roku. Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości i 
niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Stwierdzono między innymi, że: 

� nie przestrzegano przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów 
powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 z późn. zm.) w zakresie oznaczenia 
i rejestrowania spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów,  

 
� w sprawie znak: G.II-A-7430-06/2005 prowadzono postępowanie 

scaleniowe gruntów wsi Strzelce bez zachowania procedury określonej 
przepisami ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie 
gruntów, 

 



� w trakcie postępowań administracyjnych traktowano małżeństwa jako 
jedną stronę postępowania, 

 
� czynność wznowienia znaków granicznych wyznaczających przebieg 

granicy pomiędzy wsiami Strzelce i Czyżów stanowiącej jednocześnie 
granicę pomiędzy powiatami, przeprowadzona w ramach postępowania 
prowadzonego w sprawie G.II-A-7430-06/2005, została dokonana 
z naruszeniem przepisu art. 39 ust. 3 i art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 
tekst jednolity z późn. zm.),  

 
� w 2008 roku niewłaściwie wykorzystano środki finansowe w kwocie 

6.832,00 zł, pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa w dziale 010 - 
Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe 
na potrzeby rolnictwa, a w 2007 roku wydano niezgodnie 
z przeznaczeniem środki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym w kwocie 9.800,00 zł. 

 
 
W związku z powyższym, działając w trybie § 55 ust.1 i 2 Regulaminu 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 19.10.2007 r. 
zalecam spowodowanie wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości 
poprzez: 
� z dniem 1 maja 2009 r. właściwe rejestrowanie spraw dotyczących scaleń 

i wymian gruntów zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VII 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, 
poz. 1074 z późn. zm.), a w miarę możliwości niezwłoczne 
uporządkowanie spraw prowadzonych dotychczas z tego zakresu pod 
właściwym znakiem zawierającym numer klasyfikacyjny 6017, 

� bezwzględne przestrzeganie procedury określonej przepisami ustawy z dnia 
26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, w odniesieniu do spraw 
prowadzonych z tego zakresu, 

� właściwe ustalanie stron postępowania poprzez traktowanie każdego 
z małżonków jako odrębną stronę postępowania administracyjnego, 

� wznowienie, w odrębnym postępowaniu, znaków granicznych 
wyznaczających przebieg granicy pomiędzy wsiami Strzelce i Czyżów 
stanowiącej jednocześnie granicę pomiędzy powiatami, zgodnie 
z procedurą określoną przepisem  art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 
tekst jednolity z późn. zm.) i sporządzenie dla tej czynności stosownej 
dokumentacji technicznej. 



O podjętych działaniach mających na celu usunięcie wskazanych 
nieprawidłowości proszę powiadomić mnie w terminie 30 dni od daty 
otrzymania niniejszego pisma.  
 

Mając na uwadze, iż treść decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 10 
czerwca 2008 r. znak: G.II-A-7430-06/2005, zatwierdzającej projekt scalenia 
gruntów wsi Strzelce o obszarze 47,5188 ha nie zawiera istotnych uchybień oraz 
biorąc pod uwagę, że decyzja ta stała się ostateczna, odstąpiono od podjęcia 
z urzędu działań zmierzających do jej wzruszenia w związku z istotnymi 
uchybieniami w zakresie procedury postępowania administracyjnego 
zakończonego tą decyzją. Takie stanowisko zostało podyktowane zasadą 
trwałości decyzji ostatecznej i interesem stron biorących udział w tym 
postępowaniu. 

W związku ze stwierdzonym w czasie kontroli niewłaściwym 
wykorzystaniem w roku 2008 środków finansowych w kwocie 6.832,00 zł, 
pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w dziale 010 - Rolnictwo 
i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa, a w roku 2007 wydaniem niezgodnie z przeznaczeniem środków 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 
9.800,00 zł powiadomiono służby Wojewody Świętokrzyskiego właściwe do 
przeprowadzenia kontroli finansowej z prośbą o przeprowadzenie w tym 
zakresie odrębnej kontroli finansowej. Zalecenia pokontrolne w odniesieniu do 
tych nieprawidłowości zostaną wystosowane po przeprowadzeniu kontroli 
finansowej   

 
 
 


