Warszawa, 24 grudnia 2019 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.23.2018

Pan
Arkadiusz Boruszewski
Starosta Gostyniński

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.725, ze zm.),
art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w
województwie (Dz. U. 2017, poz. 2234 tj.), art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w
administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), z upoważnienia Mazowieckiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy Maria
Gorajewska-Miętek – główny specjalista w Oddziale Nadzoru i Katastru Wydziału Geodezji
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Ewelina Słowikowska – administrator w
Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie przeprowadziły w dniu 6 i 12 grudnia 2019 r. pozaplanową kontrolę w trybie
uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Gostyninie.

I.

TEMAT KONTROLI.
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Realizacja zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków ze
szczególnym uwzględnieniem sposobu rozpatrywania wniosków o wprowadzenie zmian
w ewidencji gruntów i budynków w okresie objętym kontrolą od 1 stycznia 2019 r. do
dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej.

II.

ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia:
1. Dokumentacja formalno-organizacyjna.
2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej, w tym umiejscowienie w strukturze
starostwa oraz zależność służbowa wewnętrznych komórek organizacyjnych realizujących w
imieniu starosty zadania określone w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Spełnienie przez osobę pełniącą funkcję Geodety Powiatowego wymogu określonego w § 4
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim
powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
geodeci powiatowi i geodeci gminni 1.
4. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym
uwzględnieniem zadań dotyczących: sposobu rozpatrywania wniosków o wprowadzenie
zmian w ewidencji gruntów i budynków.
5. Kontrola realizacji przez Starostę Gostynińskiego zaleceń MWINGiK w związku ze stwierdzoną
w postanowieniu nr 82/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. bezczynnością w sprawie wniosku o
ustalenie właściciela, posiadacza samoistnego, określenie stanu prawnego i jego
uregulowanie w formie decyzji administracyjnej działki nr 75 położonej w miejscowości Budy
Lucieńskie w gminie Gostynin.

III.

DOKUMENTACJA KONTROLNA

Szczegółowe ustalenia dokonano w wyniku analizy udostępnionych w trakcie wykonywania
czynności kontrolnych dokumentów wymienionych poniżej:
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1. Uchwała Nr I/3/18 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Starosty Gostynińskiego.
2. Statut Powiatu Gostynińskiego.
3. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gostyninie.
4. Dokumenty dotyczące powołania na stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości Starostwa powiatowego w Gostyninie oraz jednoczesnego
sprawowania funkcji Geodety Powiatowego.
5. Wykaz pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyninie realizujących zadania Starosty z
zakresu geodezji i kartografii w kontrolowanym okresie.
6. Dokumenty dotyczące upoważnień i zakresu obowiązków pracowników wykonujących
zadania z zakresu geodezji i kartografii.

IV.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie
czynności kontrolnych dokumentów, oraz udzielanych informacji przez Pana Grzegorza Orła
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Panią Karolinę Wójcikowską Kierownik Referatu Geodezji i
Katastru, oraz Pana Dariusza Dobosza - Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji
Kartografii, Katastru i Nieruchomości zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Ustalenia formalnoorganizacyjne
1.1.

Kierownik jednostki kontrolowanej

Kierownikiem jednostki kontrolowanej, Starostwa Powiatowego w Gostyninie z siedzibą przy ul.
Dmowskiego 13, w okresie kontrolowanym był Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński,
wybrany Uchwałą Nr I/3/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Starosty Gostynińskiego.
1.2.

Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa Statut i Regulamin
organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.
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Według § 10 Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego w okresie kontrolowanym w Wydziale
Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości znajdują się dwa referaty Referat Geodezji i Katastru
do którego należą sprawy z zakresu geodezji i kartografii i katastru oraz Referat Gospodarki
Nieruchomościami.
Zapis §10 ust.1 lit C. Regulaminu Organizacyjnego wskazuje, że w ramach wydziału działa
Geodeta Powiatowy. Brak jest zakresu zadań przypisanych do realizacji Geodecie
Powiatowemu.
Geodetą Powiatowym jest Pan Dariusz Dobosz zajmujący jednocześnie stanowisko Naczelnika
Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Według wykazu pracowników Starostwa realizujących zadania Starosty z zakresu geodezji i
kartografii w kontrolowanym okresie stan osobowy wraz z Geodetą Powiatowym wynosił 6
osób. Wyższe wykształcenie geodezyjne posiadało 5 osób, natomiast 2 osoby posiadały
uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2. Upoważnienia Starosty wydane pracownikom
realizującym zadania z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej nie posiadały
aktualnej podstawy prawnej ich wydania zgodnej z przepisami art. 6a ust 3a ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
1.3. Spełnienie przez osobę pełniącą funkcję Geodety Powiatowego wymogu określonego w § 4
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim
powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
geodeci powiatowi i geodeci gminni 2.
Pan Dariusz Dobosz pełniący funkcję Geodety Powiatowego spełnia wymogi określone ww.
przepisami.

1.4. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym
uwzględnieniem zadań dotyczących: sposobu rozpatrywania wniosków o wprowadzenie
zmian w ewidencji gruntów i budynków w okresie objętym kontrolą od 1 stycznia 2019 roku
do dnia rozpoczęcia kontroli.
Na podstawie wyjaśnień Pani Karoliny Wójcikowskiej na potrzeby prowadzenia bazy ewidencji
gruntów i budynków wykorzystywane są programy EWMAPA-wersja 12.29, EWOPIS –wersja 7.11
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oraz program Ośrodek wersja 8.60 firmy GEOBID. Zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków nie
są wprowadzane jednocześnie: w części opisowej przez innych pracowników niż w części graficznej.
Według zestawienia ilościowego złożonych wniosków w kontrolowanym okresie: wszystkie
wnioski w ilości 451 zostały załatwione w drodze czynności materialnotechnicznej.
W celu zbadania prawidłowości rozpatrywania wniosków wybrano losowo 25 spośród 451
dowodów zmian dotyczących wniosków o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków
rozpoczętych oraz zakończonych w kontrolowanym okresie.

W wyniku analizy wybranych losowo wniosków, zespół kontrolerów dokonał następujących
ustaleń:
1) we wszystkich analizowanych przypadkach zawiadomienia o dokonywaniu zmian, nie zawierały
wyszczególnienia organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało
zawiadomienie (§ 49 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków3;
2) w większości analizowanych przypadków nie zawiadamiano o wprowadzonych zmianach
właściwych podmiotów w odniesieniu do zmian dotyczących: pola powierzchni działki
ewidencyjnej, rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych, głównej funkcji budynku,
numeru działki ewidencyjnej (§ 49 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i
budynków);
3) wnioski w sprawach oznaczonych numerami zmiany w Dz.: 48/2019, 241//2019, 352/2019,
39/2019, 68/2019, 530/2019, 43/2019, 553/2019, 575/2019, 574/2019, nie były wniesione przez
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, pomimo to zostały rozpatrzone w drodze czynności
materialno-technicznej, a nie w drodze decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z zapisami art.
24 ust. 2b pkt 1 lit h oraz art. 24 ust 2b pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) wnioski w sprawach oznaczonych numerami zmiany w Dz.188/2019, 1435/2019, 547/2019,
603/2019 zostały rozpatrzone w drodze czynności materialno-technicznej pomimo braku
dołączenia do wniosków dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania właściciela
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gruntu przez osobę podpisującą wniosek, co jest niezgodne z zapisami art. 33 § 2 i § 3 Kodeksu
postępowania administracyjnego4;
5) zawiadomienia o wprowadzanych zmianach w 12 przypadkach w rubryce „podstawa” posiadają
niepełny numer ewidencyjny pracy geodezyjnej stanowiącej podstawę zmiany, natomiast w
jednej zmianie błędnie wpisano podstawę wpisu (§ 49 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie
ewidencji gruntów i budynków);
6) w zawiadomieniach dotyczących zmian dokonanych na podstawie dokumentacji przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jako datę podstawy wpisu podano datę
sporządzenia dokumentacji przez geodetę, a nie datę przyjęcia dokumentacji do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (§49 ust.2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji
gruntów i budynków);
7) na wnioskach w sprawach oznaczonych numerami zmiany w Dz. nr: 188/2019, 192/2019,
524/2019, 525/2019, 44/2019, 553/2019, 575/2019, 547/2019 brak pieczęci wpływu wniosku do
urzędu (§ 7 pkt 6 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej (…);
8) wniosek znajdujący się pod nr zmian w dz. 575/2019 obejmował zmiany powierzchni zabudowy
budynku mieszkalnego i powierzchni użytków gruntowych. Do akt sprawy załączono jedynie
wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki, wnioskodawca nie został wezwany do
uzupełnienia dokumentacji pozwalającej na wprowadzenie zmian zgodnie z żądaniem strony
(art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego). Wprowadzona zmiana dotyczyła jedynie
części wniosku – zmiana powierzchni użytków gruntowych;
9) rozwiązanie umowy dzierżawy stanowiącej podstawę zmiany oznaczonej nr Dz.68/2019 stanowi
oświadczenie woli 5 z 6 współwłaścicieli nieruchomości i dzierżawcy, o ujawnienie rozwiązania
umowy dzierżawy wniósł jeden ze współwłaścicieli nieruchomości –zmianę wprowadzono
czynnością materialno-techniczną, bez żądania uzupełniana braków formalnych we wniosku
dotyczących złożenia podpisów przez pozostałych właścicieli (art.64 §2 Kpa), bądź wszczęcia
postępowania administracyjnego w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych we wniosku;
10) w kontrolowanych dowodach zmian o nr Dz.: 48/2019, 192/2019, 352/2019, 39/2019, 530/2019,
4735/2019, 575/2019, 603/2019 oraz 881/2019 brak jest informacji o zawiadamianiu właściwej
miejscowo jednostki statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach adresowych
nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków (§ 49 ust.1 pkt 3 rozporządzenia).
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Geodeta Powiatowy Pan Dariusz Dobosz w pisemnych wyjaśnieniach z dnia 12 grudnia 2019 roku
wskazał, iż po wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów i budynków mając na uwadze koszty
korespondencji: organy podatkowe zawiadamiane są w przypadku zmian mających znaczenie dla
wymiaru podatku, a zawiadomienia te są wysyłane zbiorczo co dwa tygodnie, wydział ksiąg
wieczystych zawiadamiany jest w przypadku zmian objętych I działem ksiąg wieczystych, a
zawiadomienia wraz z dokumentami (wypis/wyrys z rejestru gruntów i budynków) przekazywane
są zbiorczo raz w tygodniu do Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie, w przypadku
zmian realizowanych na wniosek podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz §
11 ust. 1 pkt 1 są one informowane w przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wprowadzenia
wnioskowanej zmiany.

1.5. Kontrola realizacji przez Starostę Gostynińskiego zaleceń MWINGiK w związku ze stwierdzoną
w postanowieniu nr 82/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. bezczynnością w sprawie wniosku o
ustalenie właściciela, posiadacza samoistnego, określenie stanu prawnego i jego uregulowanie
w formie decyzji administracyjnej działki nr 75 położonej w miejscowości Budy Lucieńskie w
gminie Gostynin.
Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego Pana Dariusza Dobosza oraz udostępnionej
dokumentacji ustalono, że Starosta Gostyniński w związku z postanowieniem MWINGiK w dniu 27
czerwca 2019 r. wszczął postępowanie z wniosku Pana Stanisława Daneckiego w sprawie ustalenia
właściciela posiadacza samoistnego, określenia stanu prawnego i jego uregulowania dla działki 75
położonej w obrębie Budy Lucieńskie w gminie Gostynin. W piśmie z dnia 9 lipca 2019 r.
zawiadomiono wnioskodawcę o nowym terminie rozpatrzenia sprawy do dnia 31 lipca 2019 r. W
piśmie z dnia 15 lica 2019 r. Michał Danecki poinformował o zgonie w dniu 12 lipca 2019r.
wnioskodawcy Pana Stanisława Daneckiego i jako spadkobierca i nabywca nieruchomości po swoim
ojcu Stanisławie Daneckim podtrzymał w całości wniosek z dnia 27 lutego 2019 r. W piśmie z dnia 31
lipca 2019 r.

skierowanym do Michała Daneckiego Starosta Gostyniński poinformował o

konieczności dostarczenia stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wprowadzenia zmian
w ewidencji gruntów i budynków oraz wskazał nowy termin załatwienia sprawy do 30 września 2019
r. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego dniu 6 września 2019 r. przeprowadzono
rozprawę administracyjną na gruncie z udziałem zawiadomionych zainteresowanych stron i
dokonano niezbędnych ustaleń. Do zainteresowanych stron Starosta skierował pismo z dnia 25
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września 2019 r. informujące o niedotrzymaniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na konieczność
sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i wskazał nowy termin do dnia 29 listopada 2019 r. W
kolejnym piśmie z dnia 21 listopada 2019 r. w związku z trwającymi pracami dotyczącymi
sporządzania dokumentacji geodezyjnej Starosta poinformował o niedotrzymaniu ww. terminu i
wskazał nowy termin załatwienia sprawy do dnia 29 stycznia 2020 r. W złożonych wyjaśnieniach w
dniu 12 grudnia 2019 Geodeta Powiatowy poinformował, że dokumentacja geodezyjna została
przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz, że po zapoznaniu się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym przewidywane jest wydanie decyzji administracyjnej o
wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków do dnia 29 stycznia 2019 r.
W zakresie wyjaśnienia przyczyn, ustalenia winnych bezczynności, a także podjęcia środków
zapobiegających bezczynności w przyszłości Geodeta Powiatowy poinformował, że w porozumieniu
ze Starosta Gostynińskim mając na uwadze nienaganny przebieg pracy, pracownik odpowiedzialny
za prowadzenie sprawy został pouczony o konieczności zachowania szczególnej staranności w
zakresie analizy treści złożonego wniosku skutkującego m.in. prawidłowym określeniem właściwości
miejscowej i rzeczowej organu, a także zachowania szczególnej staranności w zakresie terminowości
załatwiania spraw .

V.OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ
Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, w zakresie objętym kontrolą należy
stwierdzić, że:
1. Umiejscowienie w strukturze organizacyjna jednostki kontrolowanej, w tym umiejscowienie w
strukturze starostwa oraz zależność służbowa wewnętrznej komórki organizacyjnej Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizującej w imieniu starosty zadania określone w
art. 7d z wymogami zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest prawidłowe,
niemniej jednak brak jest w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa zapisów w zakresie zadań
przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu, w związku z powyższym przedmiotowe
zagadnienie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
2. Upoważnienia

Starosty

wydane

pracownikom

Wydziału

Geodezji

i

Gospodarki

Nieruchomościami do załatwiania spraw w jego imieniu lub z jego upoważnienia zawierają
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nieaktualną podstawę prawną ich wydania (art.6a ust.3a ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne), w związku z powyższym przedmiotowe zagadnienie oceniono negatywnie,

3. Spełnienie przez osobę pełniącą funkcję Geodety Powiatowego wymogu określonego w §4
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim
powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
geodeci powiatowi i geodeci gminni oceniono pozytywnie,
4. Realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym
uwzględnieniem zadań dotyczących: sposobu rozpatrywania wniosków o wprowadzenie zmian
w ewidencji gruntów i budynków z uwagi na nieprawidłowości dotyczące:
• braku zawiadamiania o wprowadzonej w trybie czynności materialnotechnicznej zmianie
właściwych podmiotów zgodnie z art. §49 ust.1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji
gruntów i budynków,
• dokonywanie zmian danych ewidencyjnych w trybie czynności materialnotechnicznych w
przypadku braku spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne;
• błędne wpisy oraz brak wymaganej treści w zawiadomieniach o dokonanych zmianach w
danych ewidencyjnych niezgodnie z § 49 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów
i budynków oceniono negatywnie,
5. realizację przez Starostę zaleceń MWINGiK w związku ze stwierdzoną w postanowieniu nr
82/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. bezczynnością w sprawie wniosku o ustalenie właściciela,
posiadacza samoistnego, określenie stanu prawnego i jego uregulowanie w formie decyzji
administracyjnej działki nr 75 położonej w miejscowości Budy Lucieńskie w gminie Gostynin
oceniono pozytywnie.

VI.

PODSUMOWANIE

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości realizację
zadań objętych kontrolą oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
VII.

ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań mających na
celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości poprzez:
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1. Zaktualizowania zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w zakresie zadań
przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu zgodnie z zapisami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
2. Zaktualizowania upoważnień Starosty do działania z jego upoważnienia w zakresie
podstawy prawnej ich wydania w oparciu o przepisy art. 6a ust.3a ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne .
3. Podjęcie bezwzględnie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości polegających na
aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w trybie czynności
materialno-technicznych na wniosek podmiotów niespełniających warunków zawartych
w art. 24 ust.2b pkt 1 lit. h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. Każdorazowo zawiadamiania podmiotów o dokonanych zmianach w danych
ewidencyjnych podmiotów, o których mowa w § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji
gruntów i budynków;
5. Przestrzegania art. 24 ust.2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku, gdy
nie zachodzi możliwość wprowadzenia wnioskowanej zmiany.
6. Przestrzegania, aby zawartość treści zawiadomienia o dokonanych zmianach danych
ewidencyjnych była zgodna z zapisami § 49 ust.2 rozporządzenia w sprawie ewidencji
gruntów i budynków.
7. Przestrzegania przepisów § 47 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
w zakresie ujawniania zmian danych ewidencyjnych podmiotowych i przedmiotowych
zgodnie z dostępnymi dla organu dokumentami stanowiącymi podstawę wprowadzenia
zmian jak również w zakresie terminowości aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
Nawiązując do powyższych zaleceń zowbowiazuję Pana Starostę do przekazania w terminie
30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, pisemnej informacji o sposobie
wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowosci.
Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o
kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to
realizacji ustaleń kontroli.
Z up. Wojewody Mazowieckiego
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Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
(pismo podpisane elektronicznie)
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