Załącznik nr 1

PROJEKT OKRESOWEGO PLANU KONTROLI
ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NA 2020 ROK (po zmianie).
Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Przewidywany termin
kontroli

1.

2.

4.

1.

Urząd Miejski w Gliwicach

3.03-30.04.2020 r.
(zrealizowana)

Tematy kontroli
5.
1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania
procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
i automatyzacja jego funkcjonowania:

2.

Urząd Miejski w Żorach

3.03-30.04.2020 r.
(zrealizowana)

3.

Starostwo Powiatowe w Żywcu

23.06-31.08.2020 r.

4.

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

23.06-31.08.2020 r.

5.

Urząd Miejski w CzechowicachDziedzicach

3.11-23.12.2020 r.

a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów (§32
ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego – dalej rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art.24 ust.3
pkt.4. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne),
b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3
pkt.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§7 ust. 2 pkt. 3 i §19 ust. 2
pkt. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne),
e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§7 ust. 2
pkt. 7 i §19 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie zasobu),
f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust.1. rozporządzenia w sprawie zasobu).
3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych
z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012.
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Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Przewidywany termin
kontroli

1.

2.

4.

6.

Urząd Miejski w Sosnowcu

3.11-23.12.2020 r.

Tematy kontroli
5.
1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania
procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
i automatyzacja jego funkcjonowania:

7.

Urząd Miejski w Cieszynie

1.09-30.10.2020 r.

8.

Urząd Miejski w Zawierciu

1.09-30.10.2020 r.

9.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

1.10-30.11.2020 r.

10.

Urząd Miejski w Piekarach Śląskich

1.10-30.11.2020 r.

a)
stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów
(§32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013
r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego – dalej rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art.24 ust.3
pkt.4. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne),
b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3
pkt.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§7 ust. 2 pkt. 3 i §19 ust. 2
pkt. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne),
e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§7 ust. 2
pkt. 7 i §19 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie zasobu),
f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust.1. rozporządzenia w sprawie zasobu).
3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych
z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012.
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Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Przewidywany termin
kontroli

1.

2.

4.

Tematy kontroli
5.
Realizacja zaleceń pokontrolnych:

11.

12.

Starostwo Powiatowe w Rybniku

Starostwo Powiatowe w Będzinie

8.01-28.02.2020 r.
(zrealizowana)

8.01-28.02.2020 r.
(zrealizowana)

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania
procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
i automatyzacja jego funkcjonowania:
a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów (§32
ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w
sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego – dalej rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art.24 ust.3
pkt.4. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne),
b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3
pkt.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§7 ust. 2 pkt. 3 i §19 ust. 2
pkt. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne),
e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§7 ust. 2 pkt.
7 i §19 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie zasobu),
f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust.1. rozporządzenia w sprawie zasobu).

Katowice, dnia 26 maja 2020 r.
Przygotował: Jacek Wieczorek
Podpisano elektronicznie: Mirosław Puzia
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