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Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej 

W odpowiedzi na wniosek z 28 stycznia 2021 r. o udzielenie informacji publicznej 
w zakresie:

1) działań podjętych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
w czasie kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Sączu;

2) informacji Starosty Nowosądeckiego o sposobie realizacji zaleceń, o podjętych 
działaniach lub o przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości;

3) czy w związku z zaistnieniem przesłanej naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych przez Starostę Nowosądeckiego Małopolski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego powiadomił Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Krakowie, oraz instytucję finansującą projekt; 

na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a tiret drugie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 
ze zmianami), informuję:

Ad 1. 

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli przeprowadzonej 
w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w przedmiocie 
prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym baz danych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, oraz tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy – map ewidencyjnych i map zasadniczych, 
zgodnie z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst 
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 224) – dalej: ustawa o kontroli, w sprawozdaniu z kontroli z 25 
listopada 2021 r. znak IG-I.431.2.1.2021.WS zawarto zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia 
nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej, zobowiązując 
jednocześnie Starostę do poinformowania Wojewody Małopolskiego o podjętych działaniach 
w tym zakresie i sposobie ich realizacji w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania 
sprawozdania. Sprawozdanie to zostało przesłane do Pana przy piśmie Małopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z 26 listopada 2021 r. 
znak IG-III.1410.23.2021.WS, jako załącznik do odpowiedzi na skargę z 14 lipca 2021 r.
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Korzystając z uprawnienia określonego w art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli, Starosta 
Nowosądecki w piśmie z 30 listopada 2021 r. znak KA.1710.7.2021 skierowanym do 
Wojewody Małopolskiego wyraził swoje zastrzeżenia wobec ustaleń i wniosków zawartych 
w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli, a w szczególności do wyrażonej w nim 
negatywnej oceny. W odpowiedzi z 3 grudnia 2021 r. znak IG-I.431.2.1.2021 udzielono 
wyjaśnień odnośnie do złożonych zastrzeżeń oraz wskazano na konieczność realizacji 
zaleceń pokontrolnych.

Ad 2. 

Pismem z 25 stycznia 2022 r. znak KA.1710.7.2021 Starosta Nowosądecki przekazał 
Wojewodzie Małopolskiemu informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz 
podjętych działaniach w tym zakresie.

Działania Starosty Nowosądeckiego, tak jak wszystkich organów administracji geodezyjnej 
i kartograficznej szczebla powiatowego w Małopolsce, są objęte bieżącym nadzorem 
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 
w ramach realizacji zadań określonych art. 7b ust. 1 oraz art. 40 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021. Poz. 1990 
ze zmianami), natomiast realizacja zaleceń skierowanych w wyniku przeprowadzonej kontroli 
znak IG-I.431.2.1.2021.WS, będzie przedmiotem kontroli sprawdzającej, którą planuje się 
przeprowadzić w 2023 r.

Ad 3.

Na podstawie ustaleń kontroli udokumentowanych w sprawozdaniu z 25 listopada 2021 r. 
znak IG-I.431.2.1.2021.WS Wojewoda Małopolski nie przygotowywał i nie składał 
zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych. Zakres przeprowadzonej kontroli, którą prowadzili pracownicy 
Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, nie przewidywał badania dyscypliny 
finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 289 
ze zmianami), w tym kontroli procesów i rezultatów zamówień publicznych realizowanych 
przez jednostkę kontrolowaną.

W załączeniu przesyłam kopię wyżej wymienionych pism:

1) Zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego z 26 listopada 2021 r. znak IG-III.1410.23.2021.WS o sposobie 
rozpatrzenia skargi.

2) Sprawozdanie Wojewody Małopolskiego z 25 listopada 2021 r. znak IG-I.431.2.1. 
2021.WS z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym 
w Nowym Sączu w przedmiocie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, w tym baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 12 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz tworzenia 
i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 
ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy – map ewidencyjnych i map zasadniczych.

3) Pismo Starosty Nowosądeckiego z 30 listopada 2021 r. znak KA.1710.7.2021.
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4) Pismo Wojewody Małopolskiego z 3 grudnia 2021 r. znak IG-I.431.2.1.2021.

5) Pismo Starosty Nowosądeckiego z 25 stycznia 2022 r. znak KA.1710.7.2021 
zawierające informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz podjętych 
działaniach. 

Małopolski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Marian Dzikowski
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