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Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu  

w II półroczu 2013 r.  
 

Lp. Jednostka 
kontroluj ąca/data 

kontroli 

Zakres kontroli Kontrolowana 
kom. 

Zalecenia pokontrolne 

1.  Śląski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego                     
i Kartograficznego 
(04 – 20.09.2013 r.) 

Kontrola sprawdzająca w zakresie: 
1) stanu modernizacji ewidencji gruntów i budynków                 
na terenach wiejskich; 
2) prowadzenia egip w zakresie terminowości rozpatrywania 
wniosków i wprowadzania zmian do bazy danych 
ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej 
podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania                        
o dokonanych zmianach; 
3) stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych 
aktualnie obowiązującego państwowego systemu odniesień 
przestrzennych; 
4) spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przez osoby 
zatrudnione na stanowiskach, na których jest wymagane 
posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji              
i kartografii. 
 

SG Wydano następujące zalecenia pokontrolne: 
 
1) zakończyć w jak najkrótszym okresie czasu modernizację 
ewidencji gruntów i budynków zapewniającą założenie 
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,                
a która powinna nastąpić w terminie  zgodnym   z § 80 ust. 1 
pkt 3 ww. rozporządzenia; 
 
2) podjąć działania w celu uzupełnienia bazy danych 
ewidencyjnych  o granice rejonów statystycznych i ich 
oznaczenia (§ 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 60 ust. 1 pkt 10 
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków) oraz 
doprowadzić numerację działek ewidencyjnych do zgodności       
z wymogami § 9 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia. Stworzyć 
harmonogram działań w przedmiotowym zakresie; 
 
3) przeprowadzić weryfikację danych ewidencyjnych, o której 
mowa w § 54 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów                
i budynków w zakresie obrębów ewidencyjnych, na których 
proces modernizacji w całości lub poszczególnych jego etapów 
został zakończony. Dla obrębów ewidencyjnych, na których 
przedmiotowy proces został zakończony sporządzić 
harmonogram działań, uwzględniający charakter, zakres                     
i termin przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych określony 
przepisami § 54 ww. rozporządzenia; 
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4) wprowadzać zmiany w bazie danych ewidencyjnych bez 
zbędnej zwłoki, zgodnie  z § 47 ust.1 rozporządzenia w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków. Natomiast zgodnie z § 47 ust. 3 
ww. rozporządzenia, w przypadku gdy aktualizacja operatu 
ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub 
uzyskania dodatkowych dowodów, przeprowadzać w sprawie 
tej aktualizacji postępowanie administracyjne lub stosować art. 
22 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

2. Śląski Urząd 
Wojewódzki 

Wydział 
Bezpieczeństwa                    
i Zarządzania 
Kryzysowego 
(19.09.2013 r.) 

Kontrola dotycząca przygotowania, organizacji i 
prowadzenia ćwiczeń obronnych, realizacji wybranych 
zadań operacyjnych, przygotowanie podmiotów leczniczych 
na potrzeby obronne państwa. 

TC Protokół pokontrolny „zastrzeżony”. 
Ww. protokół na podstawie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie podlega 
publikacji. 

3.  Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego 

Wydział Terenów 
Wiejskich  

Referat kontroli 
PROW 

(26.09.2013 r.) 
 

Kontrola operacji realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013                     
pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Maków                  
i Kornice w Gminie Pietrowice Wielkie”. 

SG Nie stwierdzono uchybień. 
 
 
 
 
 
 

4.  Wojewoda Śląski 
Śląski Urząd 
Wojewódzki 

Wydział 
Bezpieczeństwa         
i Zarządzania 
Kryzysowego 
(30.10.2013 r.) 

Kontrola w zakresie przygotowania oraz stopnia realizacji 
zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych                   
i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w Starostwie 
Powiatowym w Raciborzu. 

TC Wydano następujące zalecenia pokontrolne: 
 
1) w zakresie budowli ochronnych: 
a) przeprowadzać kontrole dotyczące budownictwa ochronnego 
w sposób zgodny z zapisami Zarządzenia Wojewody – szefa 
Obrony Cywilnej województwa nr 285/03 z 5 września 2003 r. 
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z zasobami 
budownictwa ochronnego w województwie śląskim”, 
b) na bieżąco przeprowadzać nadzór nad gminami, które 
posiadają zasoby budownictwa ochronnego, 
 c) sporządzać protokoły z przeprowadzonych kontroli                          
z uwzględnieniem wszystkich uwag, wniosków i zaleceń, 
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d) na każdą istniejącą budowlę założyć „Kartę budowli”. 
 
2) w zakresie urządzeń specjalnych: 
a) ustalić sposób zabezpieczenia potrzeb powiatu raciborskiego 
w zakresie przeprowadzania zabiegów specjalnych, 
b) w gminach, które posiadają punkty zabiegów specjalnych, 
zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony 
Cywilnej w sprawie organizacji i prowadzenia przez Obronę 
Cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz 
specjalnych z 2007 r., kontrolą objąć realizację zadań 
związanych z ewidencją i utrzymaniem urządzeń specjalnych  
na terenie powiatu, 
c) zakończyć opracowanie „Planu zabezpieczenia w środki               
do likwidacji skażeń”.  

5. Urząd Miasta 
w Raciborzu 

Wydział Spraw 
Społecznych 

(18.11.2013 r.) 

Kontrola w zakresie wydatkowania środków przyznanych            
w formie dotacji celowej w 2012 r. Powiatowi 
Raciborskiemu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy 
Społecznej w Raciborzu przy Placu Jagiełły 3,                           
na dofinansowanie wymiany okien w obiekcie.  

ZS Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 


