PLAN KONTROLI zewnętrznych
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W OPOLU na rok 2016
w zakresie działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego szczebla powiatowego
(łącznie 5 kontroli, w tym 1 kontrola organów aab i 4 kontrole organów nb)

L.p.

Podmiot
kontrolowany

Rodzaj kontroli

Tryb kontroli

Przedmiot kontroli

Termin
kontroli

organy administracji architektoniczno – budowlanej

1.

Starosta Opolski

problemowa

zwykły

Prowadzenie wybranych ewidencji /w ramach kompetencji
określonych dla organu aab I instancji/ oraz podejmowanie
działań, w tym współpracy z organami nb, w szczególności
w zakresie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

marzec

organy nadzoru budowlanego
(4 kontrole)

2.

PINB w powiecie
opolskim

problemowa

zwykły

Prowadzenie wybranych ewidencji /w ramach
kompetencji określonych dla Powiatowego Inspektora
jako organu I instancji/ oraz podejmowanie działań,
w tym współpracy z organami aab w szczególności
w zakresie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

luty

3.

PINB w Opolu

problemowa

kwiecień

zwykły

4.

PINB w powiecie
nyskim

problemowa

zwykły

5.

PINB w powiecie
głubczyckim

problemowa

zwykły

Zatwierdzone przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Opolu:

Prowadzenie wybranych ewidencji /w ramach
kompetencji określonych dla Powiatowego Inspektora
jako organu I instancji/ oraz podejmowanie działań,
w tym współpracy z organami aab w szczególności
w zakresie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

maj/czerwiec

Październik/
listopad

Krystian
Walkowiak

UZASADNIENIE:

1)
2)

1)
2)

3)
4)

Niniejszy plan kontroli został sporządzony w oparciu o wytyczne wynikające z dokumentów strategicznych zarządzania Państwem.
Przy planowaniu działalności kontrolnej wzięto zatem pod uwagę takie aspekty jak:
cel i priorytet rozwojowy przyjęty w Strategii Rozwoju Kraju 2020, zatwierdzonej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012r., odnoszący
się do działania organów administracji publicznej – rządowej powołanych do realizowania zadań w imieniu i na rachunek państwa.
cele strategiczne wyznaczone w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030, zatwierdzonej uchwałą Rady Ministrów z dnia
5 lutego 2013r., oraz wynikających ze Strategii Sprawne Państwo 2020, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013r., do których
należą: przejrzystość (np. procedur i procesu decyzyjnego), efektywność (np. sprawna komunikacja i wymiana dokumentów), czy zaangażowanie
i uczestnictwo obywateli w procesie podejmowania decyzji przez administrację publiczną.
Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli instytucjonalnej w administracji rządowej przy sporządzaniu niniejszego planu
kontroli zastosowano pkt IV.1.1. – IV.1.4. Standardów kontroli w administracji rządowej z 10 lutego 2012 roku, zatwierdzonych z upoważnienia
Prezesa Rady Ministrów przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Plan kontroli na 2016 rok uwzględnia zatem oczekiwania i potrzeby
informacyjne zarządzających kontrole oraz został opracowany w oparciu o analizę ryzyka, w tym określenie czynników mających negatywny
wpływ na działalność jednostek kontrolowanych (przy wykorzystaniu „Ewidencji ryzyka dla organów aab i nb woj. opolskiego”). Przy analizie
planowania skorzystano zatem ze źródeł wewnętrznych jednostki i zewnętrznych, uwzględniając w szczególności:
wyniki wcześniejszych kontroli przeprowadzonych przez tut. organ,
wyniki kontroli przeprowadzonych przez GINB oraz NIK zawartych w: „pn. „Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w 2010 i 2011r.
kontroli problemowych organów aab i nb stopnia podstawowego dotyczących prowadzenia wybranych rejestrów i ewidencji ora współpracy
pomiędzy organami, w szczególności w zakresie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę” (Warszawa, grudzień 2012r.), „Informacji
o wynikach kontroli problemowych 10 terenowych organów NB szczebla wojewódzkiego w zakresie planowania i realizacji działalności
inspekcyjno-kontrolnej”, jak również wyników Najwyższej Izby Kontroli wynikających z raportu pn. „Realizacja zadań przez organy nadzoru
budowlanego”, (sygn. KIN-4101-05/2012 Nr ewid. 193/2012/P/12/079/KIN z dn. 05.04.2013r.)
informacje uzyskane z Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego tut. Inspektoratu dotyczące obszaru działalności podległych instancyjnie
organów nadzoru budowlanego szczebla powiatowego,
informacje uzyskane z Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące obszarze działalności podległych
instancyjnie organów administracji architektoniczno-budowlanej szczebla powiatowego.
(…)

