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OR.II.0643.7.2015                                                                                                                                                   Racibórz, dnia 28 lipca 2015 r. 

   

 

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE 

POWIATOWYM W RACIBORZU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU 
 

Lp. Jednostka 

kontrolująca/ 

data kontroli 

Zakres kontroli Kontrolowana komórka Zalecenia pokontrolne Realizacja zaleceń 

1. Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego  

 (15 styczeń 2015 r.)  

Kontrola operacji realizowanych                      

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013                         

pn.  „Scalanie gruntów na terenie obrębów 

Maków i Kornice w gminie Pietrowice 

Wielkie – VIII etap”.   

 Wydział Geodezji Nie stwierdzono uchybień. Nie dotyczy. 

2.  Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego  

 (04 maja 2015 r.) 

Kontrola operacji realizowanych                      

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013                         

pn.  „Scalanie gruntów na terenie obrębów 

Maków i Kornice w gminie Pietrowice 

Wielkie – IX etap”.   

Wydział Geodezji Nie stwierdzono uchybień. Nie dotyczy. 

3.  Urząd Kontroli 

Skarbowej                         

w Katowicach 

(07 maja 2015 r. –  

02 września 2015 r. 

Kontrola dotycząca prawidłowości 

gospodarowania środkami publicznymi 

obejmującymi część oświatową subwencji 

ogólnej, w tym realizacji obowiązków 

związanych z gromadzeniem danych 

stanowiących podstawę jej naliczenia na 

lata 2012-2013. 

 Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu, 

 wybrane jednostki 

oświatowe:  

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu,  

Zespół Szkół Specjalnych                   

w Raciborzu, Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy  

w Rudach. 

Dnia 24 lipca 2015 r. wpłynęły 

wyniki kontroli w związku z 

postępowaniami kontrolnymi 

przeprowadzonymi  w: 

1) Zespole Szkół Specjalnych w 

Raciborzu, 

2) Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Raciborzu. 

W ww. wynikach kontroli nie 

stwierdzono nieprawidłowości.  

Sprawa  w trakcie. 

Do dzisiaj nie otrzymano zaleceń. 
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4.  Śląski Urząd 

Wojewódzki  

w Katowicach 

(12-13 maja 2015 r.,  

18 maja 2015 r.) 

Kontrola w zakresie oceny 

funkcjonowania systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Powiecie 

Raciborskim w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2014 r.  

Referat Spraw Społecznych Dnia 23 czerwca 2015 r. wpłynął 

protokół kontroli.  

Sprawa w trakcie. 

 

 

 

Do dzisiaj nie otrzymano zaleceń. 

5. Śląski Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego 

 i Kartograficznego 

(13-29 maja 2015 r.) 

 

Kontrola dotycząca oceny prawidłowości 

stosowania przez organ klauzul, których 

wzory zostały określone w załącznikach  

nr 3-5 rozporządzenia w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego – tryb uproszczony. 

Wydział Geodezji Dnia 14 lipca 2015 r. wpłynęło 

sprawozdanie z kontroli, które 

przyjęto bez zastrzeżeń.  

Zalecenie: podjęcie niezwłocznie 

działania w celu wyeliminowania 

stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakresie stosowania klauzuli 

stanowiącej załącznik nr 5 do 

rozporządzenia w sprawie organizacji 

i trybu prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, a polegających na 

uwierzytelnianiu dokumentów tj. map 

do celów projektowych, map z 

projektami podziału nieruchomości,  

map inwentaryzacji powykonawczej, 

które zostały sporządzone po dacie 

wpisania operatów technicznych do 

ewidencji materiałów zasobu wbrew 

zapisom §71 ust. 2 pkt 5 

rozporządzenia o standardach.  

Zalecenie zostało niezwłocznie wykonane. 

Dokumenty, o których mowa §71 ust. 2 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia                     

9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego               

(Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) 

uwierzytelniane są datą właściwą tzn. nie 

późniejszą niż data wpływu dokumentacji 

geodezyjnej do Starostwa Powiatowego w 

Raciborzu. 

Sporządziła: Agnieszka Bosianek             

                                    Zatwierdził:                         SEKRETARZ POWIATU 

                                           Beata Bańczyk                                                                                                                                      

Do wiadomości: 
1.TJ 
2. TK 


