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Pan
Robert Kieruzal
Starosta Kępiński
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz.1464) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 224) kontroler: Filip Korbas – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadził
w dniach: 20-22 stycznia 2019 r. kontrolę w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym
w Kępnie.
Przedmiot kontroli obejmował: Prawidłowość realizacji zadań określonych ustawą
Prawo geologiczne i górnicze.
Zakres kontroli:
1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
2. odmowa udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
3. wydawanie decyzji zmieniającej koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż;
4. wydawanie decyzji o przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż na rzecz
innego podmiotu;
5. wydawanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin
ze złóż;
6. cofnięcie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
7. wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych oraz dodatku
do projektu robót geologicznych;
8. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych;
9. wydawanie

decyzji

zatwierdzającej
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geologiczną,
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dodatek

do dokumentacji, decyzji o odmowie zatwierdzenia dokumentacji oraz przyjmowania
dokumentacji geologicznej i przesyłania jej właściwym organom administracji
geologicznej.
Kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Postępowania
wymienione w wyżej wskazanym zakresie kontroli prowadzone były w Wydziale Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W okresie objętym kontrolą stwierdzono jedno
uchybienie.
Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym przedmiotem kontroli
oceniam pozytywnie z uchybieniem.

Ustalenia dokonane w toku kontroli.
Ilość spraw (wszczętych z dniem 1.01.2019 r. i zakończonych do dnia 31.12.2019 r.)
zarejestrowanych wg jednolitego rzeczowego wykazu akt (rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych - Dz.U. Nr 14 poz. 67 ze zm.) wynosiła:
- jrwa 6522 Przyznawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
pospolitych - 17,
- jrwa 6528 Przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin - 10,
- jrwa 6530 Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych - 7,
- jrwa 6531 Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznej - 5,
- jrwa 6540 Zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich - 3,
- jrwa 6541 Przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - 3,
- jrwa 655 Inne prace geologiczne - 11.
Kontrolą objęto postępowania, w których wydano: decyzję o udzieleniu koncesji,
decyzję zmieniającą koncesję, decyzję stwierdzającą wygaśnięcie koncesji, decyzje
zatwierdzające projekt robót geologicznych, decyzje zatwierdzające dokumentację
geologiczną złoża kopalina, decyzje zatwierdzające dokumentację hydrogeologiczną,
decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczno-inżynierską oraz sprawy dotyczące
zgłoszenia projektu robót geologicznych. Doboru próby dokonano z ww. ilości spraw
metodą statystyczną – dobór losowy prosty, z pominięciem spraw niezakończonych oraz
spraw nieobjętych zakresem kontroli. Skontrolowano 21 postępowań.
Wykaz skontrolowanych spraw [Zał.1].

Należy stwierdzić, iż poza poniższym uchybieniem, sprawy załatwiane były terminowo,
bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
i ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Opłata skarbowa za wydanie decyzji była pobierana
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o opłacie skarbowej i w należnej wysokości.
W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie w sprawach znak: OŚ.6528.5.2019,
OŚ.6528.7.2019, OŚ.6528.9.2019, OŚ.6531.1.2019, OŚ.6531.3.2019, OŚ.6531.5.2019,
OŚ.6541.1.2019, OŚ.6541.3.2019 – organ nie przesłał kopii decyzji zatwierdzających
dokumentację geologiczną złoża kopaliny, kopii decyzji zatwierdzających dokumentację
hydrogeologiczną oraz kopii decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczno-inżynierską
właściwemu miejscowo organowi nadzoru górniczego, co stanowi wymóg art. 94
ust. 1 pkt 6 pgig.

Zalecenia pokontrolne.
Biorąc pod uwagę oceny zawarte w wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:
1. Przesłanie kopii decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczna złoża kopaliny
znak:

OŚ.6528.5.2018,

zatwierdzających

OŚ.6528.7.2018,

dokumentację

OŚ.6528.9.2019,

hydrogeologiczną

znak:

kopii

decyzji

OŚ.6531.1.2019,

OŚ.6531.3.2019, OŚ.6531.5.2019 oraz kopii decyzji zatwierdzających dokumentacje
geologiczno-inżynierską

znak:

OŚ.6541.1.2019,

OŚ.6541.3.2019

właściwemu

miejscowo organowi nadzoru górniczego, co stanowi wymóg art. 94 ust. 1 pkt 6 pgig.
2. Przesyłanie kopi decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne właściwemu
organowi nadzoru górniczego, co stanowi wymóg art. 94 ust.1 pkt 6 pgig.
Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych
działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego
wystąpienia pokontrolnego.
Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk

