
Wykaz kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Staszowie w 2012 roku. 

 

 

 
Jednostka 

kontrolująca 
Jednostka 

kontrolowana 
Termin 

przeprowadzania 
kontroli 

Zakres kontroli Stwierdzone nieprawidłowości. 
Miejsce przechowywania oryginałów dokumentów z 

kontroli. 
1 2 3 4 5 

Najwyższa Izba 
Kontroli 

Delegatura w 
Kielcach 

Starostwo 
Powiatowe                    
w Staszowie 

02.12.2011 do  
31.01.2012 

Przedmiotem kontroli było wyłączenie gruntów z 
produkcji rolniczej i jego skutki dla ewidencji 
podatkowej w gminach w latach 2007-2011 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym 
zakresie. 
Pozytywną ocenę uzasadnia: 
- usprawnienie działalności dotyczącej procesu 
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz 
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, 
- poprawa współpracy z gminami w zakresie 
aktualizacji ewidencji podatkowej, 
- sporządzanie decyzji zezwalających na wyłączenie 
gruntów z produkcji rolnej zawierające wszystkie 
elementy określone w art. 107 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego i wydawanie ich bez zbędnej 
zwłoki, 
- prawidłowe naliczanie w decyzjach zezwalających na 
wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej należności i 
opłat rocznych, 
- wyeliminowanie przypadków, w których 
powierzchnia gruntów rolnych faktycznie 
wyłączonych była większa od powierzchni, dla której 
wydana została decyzja zezwalająca na ich 
wyłączenie, 
- przekazywanie gminom bez zbędnej zwłoki 
informacji o zmianach w ewidencji gruntów. 
Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w 
Staszowie pok. 27 akta sprawy: Or.1710.2.2012 

Świętokrzyski 
Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru 

Starostwo 
Powiatowe                    
w Staszowie 

27.12.2011 do 
30.12.2011  
oraz  

W sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i 
przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów 

dotyczących geodezji i kartografii 

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości. 
Zalecenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego: 



Geodezyjnego i 
Kartograficznego 

18.01.2012 do 
24.01.2012 

1. Wnikliwą kontrolę operatów technicznych z 
zakresu podziały nieruchomości oraz sporządzanie 
dokumentacji do celów prawnych w której 
zamieszczane są protokoły graniczne. Zwrócenie 
szczególnej uwagi na udział stron w czynnościach 
ustalenia granicy zgodnie z §36,37 i 38 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Gospodarczego i 
Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków oraz w czynnościach przyjęcia granic na 
podstawie ewidencji gruntów i budynków zgodnie z 
§6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 7 
grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości. 
2. Nie dokonywać modyfikacji operatów 
technicznych, szczególnie nie dołączać wypisów z 
ewidencji gruntów i budynków z datą późniejszą niż 
data włączenia operatu do zasobu. Jeżeli w trakcie 
wykonywania podziału nieruchomości zachodzi 
potrzeba uporządkowania danych w ewidencji 
gruntów i budynków wstrzymać czynności 
podziałowe do czasu przeprowadzenia postępowania 
w zakresie uporządkowania danych w ewidencji 
gruntów i budynków zgodnie z art. 7d pkt 1 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
3. Umieszczanie pieczątki osoby dokonującej kontroli 
opracowań przed ich przyjęciem do zasobu 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej.  
 Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w 
Staszowie pok. 27 akta sprawy: Or.1710.3.2012  

Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki 

w Kielcach  
Wydział 

Infrastruktury i 
Geodezji 

Starostwo 
Powiatowe                    
w Staszowie   

 

31.05.2012 W zakresie zarządzania ruchem na drogach 
powiatowych i gminnych 

Wynik kontroli ocenia się pozytywnie                                                     
z nieprawidłowościami: 
- brak przeprowadzonej kontroli, co jest niezgodne z 
zapisami § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru – organ 
zarządzający ruchem przeprowadza co najmniej raz 
na 6 miesięcy kontrole prawidłowości zastosowania, 



wykonywania, funkcjonowania i utrzymania 
wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji 
świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu umieszczonych na 
drogach jemu podległych, 
-w wyniku weryfikacji stwierdzono, iż rzeczywisty 
termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej 
organizacji ruchu nie jest określany.  Ponadto brak 
określenia terminu, w którym powinna zostać 
wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu, w 
okresie objętym kontrolą Starosta nie informował 
zarządu drogi o utracie ważności zatwierdzonej 
organizacji ruchu. 
Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w 
Staszowie pok. 27 akta sprawy: Or.1710.7.2012 

Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki 

w Kielcach  
Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i 
Kartograficznego 

Starostwo 
Powiatowe                    
w Staszowie 

10.09.2012  
do 

12.09.2012 

W zakresie zgodności baz danych ewidencji gruntów i 
budynków z wymogami zał. Nr 4 do Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków 

W trakcie kontroli stwierdzono istnienie błędów 
rzutujących na stan bazy ewidencji gruntów                                 
i budynków. 
Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w 
Staszowie pok. 27 akta sprawy: Or.1710.9.2012 

Oddział 
Świętokrzyski 
Państwowego 

Funduszu 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Starostwo 
Powiatowe                     
w Staszowie 

oraz  
Powiatowe 

Centrum 
Pomocy 
Rodzinie                          

w Staszowie 

22.06.2012 
do 

29.06.2012 

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków 
PFRON przekazanych starostwu według algorytmu w 

okresie od 01.01.2011r do 31.12.2012r. 

Dokumentacja dot. przyznawania środków na 
podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej albo 
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest 
prowadzona bardzo rzetelnie, przejrzyście i zgodnie z 
zapisami ustawy o rehabilitacji i Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 
października 2007r. 
Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w 
Staszowie pok. 27 akta sprawy: Or.1710.10.2012 

Świętokrzyski 
Urząd  

Wojewódzki 
w Kielcach 

Starostwo 
Powiatowe                         
w Staszowie 

 
 

05.09.2012 
do  

13.09.2012 

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji 
celowych przekazanych w 2011 roku z budżetu 

państwa na realizację zadań zleconych i własnych z 
zakresu administracji rządowej oraz sposobu 

gromadzenia i odprowadzania dochodów 
budżetowych uzyskanych w związku z realizacją tych 

zadań. 

Pozytywnie ocenia się wykorzystanie dotacji celowych 
przez Starostwo Powiatowe w Staszowie oraz 
terminowość odprowadzania dochodów należnych 
Skarbowi Państwa 
Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w 
Staszowie pok. 27 akta sprawy: Or.1710.11.2012 

 



 

Najwyższa Izba 
Kontroli 

Starostwo 
Powiatowe                           
w Staszowie 

 

 W zakresie prawidłowej realizacji zadań, dotyczących 
ogłaszania aktów prawnych w postaci elektronicznej 

oraz w zakresie realizacji przez Starostę zadań 
związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów 
prawnych w postaci dokumentów elektronicznych 

Wynik kontroli ocenia się pozytywnie, mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, działalności 
kontrolowanej jednostki. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
- nieprzestrzegania uregulowań wewnętrznych w 
zakresie wykonywania i przechowywania kopii 
zapasowych aktów prawa miejscowego w systemie 
informatycznym Starostwa, 
- niewyznaczanie  w siedzibie Starostwa miejsca 
przeznaczonego do udostępniania do powszechnego 
wglądu i pobrania, w postaci elektronicznej lub 
wydruku, aktów prawnych z Dziennika Ustaw, 
Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa 
miejscowego. 
Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w 
Staszowie pok. 27 akta sprawy: Or.1710.12.2012 
 

Świętokrzyski 
Urząd  

Wojewódzki 
w Kielcach 

Starostwo 
Powiatowe                           
w Staszowie 

 

05.12.2012 
 oraz   

07.12.2012 

W zakresie gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa na terenie Powiatu Staszowskiego. 

Wynik kontroli ocenia się pozytywnie. 
Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Wydziale 
Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w 
Staszowie pok. 27 akta sprawy: Or.1710.13.2012 
 

 


