
POWRÓT DO STRONY INFORMACYJNEJ

L.p.
Podmiot 
kontrolujący

Okres 
kontroli

Przedmiot 
kontroli Zalecenia i wnioski pokontrolne

1 Najwyższa Izba 
Kontroli

12.08-10.09.2003 Łączenie zatrudnienia 
w wybranych urzędach 
administracji 
publicznej z 
wykonywaniem 
działalności usługowej

1. zaprzestanie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  w 
zakresie geodezji i wyceny nieruchomości przez Kierownika 
Powiatowego  Biura  Geodezji,  Kartografii  i  Katastru  w 
Środzie Śląskiej – zgodnie z postanowieniami art.4 pkt6 w 
związku z art.2 pkt6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
ograniczeniu  działalności  gospodarczej  przez  osoby 
pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679 ze zm.)

2. Przeprowadzanie  okresowych  kontroli  wewnętrznych  w 
zakresie  przestrzegania  zakazu  prowadzenia  przez 
pracowników  Powiatowego  Biura  Geodezji,  Kartografii  i 
Katastru  działalności  gospodarczej  i  wykonywania 
odpłatnych  usług  geodezyjnych  i  kartograficznych,  które 
mogłyby  wywoływać  podejrzenie  o  ich  stronniczości  lub 
interesowności  w  związku  z  faktem  zatrudnienia  w 
Powiatowym  Biurze  Geodezji,  Kartografii  i  Katastru  w 
Środzie Śląskiej.

3. Wyegzekwowanie  od  pracowników  Biura  prowadzących 
odpłatną  działalność  usługową  i  gospodarczą  w  zakresie 
geodezji i kartografii zaprzestania wykonywania przez nich 
zajęć  pozostających  w  sprzeczności  z  ich  obowiązkami 
służbowymi  lub  mogącymi  wywołać  podejrzenie  o 
stronniczość lub interesowność.

2 Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki

22.12.2003 Kontrola doraźna 
oprogramowania 
dotyczącego ewidencji 
nieruchomości Skarbu 
Państwa

3 J. Wojtanowicz – 
Huzalewicz – 
inspektor ZUS

03.03.2005 Zpł. do ubezp. up. 
Rozliczenie składek 
ustal. upraw. do św.

1

http://powiat.sredzki.slaski.sisco.info/?id=308


4 Jan Wołłodźko – st. 
inspektor DUW

31.10.2006
02.11.2006
07.02.2007

Realizacja zadań 
wykonywanych przez 
starostę z zakresu 
prowadzenia EGiB
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