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Sprawozdanie z realizacji 

Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok       

 

 Działając na podstawie § 37 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie  

z planem kontroli przyjętym Uchwałą nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Siedlcach  

z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok  

zostały zaplanowane cztery kontrole: 

1. Kontrola w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Siedlcach. 

2. Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

3. Kontrola w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach. 

4. Kontrola w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

 

W związku z wprowadzeniem w marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii oraz obostrzeń i ograniczeń związanych z przemieszczaniem się  

i organizowaniem zgromadzeń, w 2020 roku odbyła się 1 zaplanowana kontrola  

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz kontrola zlecona przez Radę 

Powiatu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach-

Żmichach. 

 

Kontroli w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach dokonano w dniu 23 września 2020 roku. 

 

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie: 

 Radny Sławomir Piotrowski - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, 

 Radny Wojciech Biarda – Członek Zespołu, 

 Radny Jan Osiej – Członek Zespołu. 

 

Zakres kontroli: 

1. Zlecanie wykonania zakładania, aktualizacji i modernizacji osnów geodezyjnych, 

mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów  

i budynków. 

2. Prowadzenie spraw z wniosku właścicieli budynków znajdujących się na działkach 

gruntowych wchodzących w skład gospodarstw rolnych przekazanych Państwu  

na podstawie przepisów obowiązujących przed 1983 r. o ich zwrot. 

3. Opracowywanie projektów decyzji dotyczących nieruchomości wspólnot gruntowych. 

 

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Teresa Wasiluk – Kierownik Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami. 

W toku kontroli stwierdzono, co następuje: 

 

Ad.1  

W bieżącym roku zlecono wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 
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obrębu Brzozów i obrębu Wola Suchożebrska gminy Suchożebry oraz wykonanie 

modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy dla powiatu siedleckiego –  

2 etap.  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wskazała przepisy  

i omówiła procedurę postępowania obowiązującą przy wykonaniu modernizacji. 

Odnośnie osnowy geodezyjnej, to w związku z obowiązującymi przepisami i koniecznością 

wdrożenia nowego  układu wysokościowego na obszarze całego powiatu, wykonywany jest 

przez firmę wyłonioną w przetargu nieograniczonym, kolejny etap modernizacji szczegółowej 

osnowy wysokościowej, której prace winny zostać sfinalizowane w bieżącym roku.  

W toku kontroli ustalono, że wszystkie sprawy prowadzone są terminowo. 

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono. 

 

Ad.2  

W 2020 roku prowadzone były 2 sprawy o zwrot działek gruntów. W jednej z tych spraw 

zostało wysłane kolejne pismo i sprawa jest procedowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, natomiast drugą ze spraw ze względu na braki formalne pozostawiono bez 

rozpoznania. 

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono. 

 

Ad.3 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o z zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, 

ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe, ustalenie wykazu 

uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw 

rolnych następuje na wniosek, który należało złożyć do końca 2016 r. Do tut. Starostwa nie 

zostały złożone zgodne z w/w przepisami wnioski, a  Starosta nie prowadzi takich 

postępowań z urzędu. 

Uwag i wniosków do kontrolowanego zagadnienia nie wniesiono. 

 

 

Kontrola zlecona Komisji Rewizyjnej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 

Dom nad Licem w Kisielanach-Żmichach odbyła się w dniu 3 lipca 2020 roku zgodnie  

z  Uchwałą nr XV/101/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2020 roku  

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli. 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli  zostało przedstawione Radzie Powiatu na 

XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 29 lipca 2020 roku. 

       

    

 

   PRZEWODNICZĄCY 

 KOMISJI REWIZYJNEJ 

           

                            /-/  Sławomir Piotrowski 


