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P r o t o k ó ł 

        kontroli przeprowadzonej w Urz ędzie Gminy w Tucz ępach  

 

Kontrolę w dniu 11 lipca 2007 roku przeprowadzili: Hanna Janiszewska-Karcz 

oraz Piotr Gołda – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień:  

Nr 421/2007 oraz Nr 420/2007, wystawionych w dniu 9 lipca 2007 roku przez Dyrektora 

Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach  

z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. 

 

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania 

skarg i wniosków, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy 

(zarządzenia Wójta), przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby wójta  obowiązku 

składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych 

oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale 

Nadzoru i Kontroli  ŚUW i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Objęto nią 

lata 2006-2007. 

Wójtem Gminy Tuczępy jest Pan Leopold Łabęcki, natomiast Przewodniczącym 

Rady Gminy w Tuczępach - Pan Henryk Bławat. 

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wszelkich wyjaśnień udzielał 

Pan  Tadeusz Jewiarz – Zastępca Wójta Gminy Tuczępy. 

 

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje: 

 

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego  

i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  

Sprawy skarg i wniosków w jednostce kontrolowanej prowadzone są przez Sekretarza 

Gminy Panią Stanisławę Stolarską, natomiast nadzór nad realizacją działań 

dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Wójta Gminy. 

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560, zgodnie z jednolitym rzeczowym 

wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.  

Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej 

problematyki.  

 W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg i wniosków.  

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca 
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możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie 

budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka. 

 

 2. Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń 

majątkowych przez radnych, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy. Sprawy oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych w jednostce kontrolowanej prowadzone są przez Sekretarza Gminy 

Panią Stanisławę Stolarską, natomiast nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg 

i wniosków prowadzony jest przez Wójta Gminy. 

 

Radni  

W 2006 roku czternastu radnych złożyło  oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu 

Rady Gminy w Tuczępach w ustawowym terminie. Na dokumentach oświadczeń 

znajdują się potwierdzenia złożenia wraz z datą. Przewodniczący Rady Gminy pismem 

znak: RG 0225-1/06 z dnia 06.03.06r. przypomniał radnym o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych wraz z PIT-em do dnia 30.04.2006r. Okazana dokumentacja 

zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i kopie zeznań podatkowych. Oświadczenia 

majątkowe przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych. W trakcie kontroli 

odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych 

przekazano do Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju pismem znak: RG-0225-2/06 z dnia 

12 maja 2006 roku. 

Stwierdzono również w przypadku 4 osób brak kopi PIT (dot. Mariana Góry, Jana 

Krzystka, Henryka Ptaka i Andrzeja Stachurskiego). 

Ponadto odnotowano złożenie przez trzech radnych: Edwarda Koźmińskiego, 

Stanisława Sierugę i Mieczysława Pawłowskiego oświadczeń o zawarciu umów 

cywilnoprawnych przez małżonka z Wójtem Gminy Tuczępy.  

 

Na zakończenie kadencji wszyscy radni złożyli kolejne oświadczenia majątkowe  

z zachowaniem ustawowego terminu, co zostało potwierdzone pieczęciami z datą.  

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych 

każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju pismem znak: 

RG-0225-4/06 z dnia 24 sierpnia 2006 roku. 

 

  Na rozpoczęcie nowej kadencji samorządu gminnego 14 radnych złożyło 

Przewodniczącemu Rady Gminy Tuczępy oświadczenia majątkowe w ustawowym 

terminie. Na dokumentach znajduje się data złożenia oświadczenia wraz z podpisem 

osoby przyjmującej dokumenty. Oświadczenia te zostały poddane analizie przez 

Przewodniczącego Rady, co zostało potwierdzone stosowną adnotacją.  Ponadto 

odnotowano złożenie przez trzech radnych oświadczeń o zawarciu umów 

cywilnoprawnych przez małżonka z Wójtem Gminy Tuczępy (dot. radnego Edwarda 
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Koźmińskiego, Stanisława Sierugę i Piotra Pietrzyka). 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju 

pismem znak: RG-0225-4/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku po jednym egzemplarzu 

oświadczeń majątkowych każdego z radnych wraz z kopią PIT. 

 

W 2007 roku wszyscy radni (tj. 14 osób) złożyli oświadczenia majątkowe 

Przewodniczącemu Rady Gminy w Tuczępach według stanu na dzień 31.12.2006r.  

w ustawowym terminie. Przewodniczący Rady Gminy pismem znak: RG 0225-3/07  

z dnia 23.01.07r. przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych 

wraz z PIT-em do dnia 30.04.2007r. Na dokumentach znajduje się odcisk pieczęci Rady 

Gminy wraz z datą wpływu oświadczenia oraz podpisem osoby przyjmującej 

dokumenty. Ponadto na oświadczeniach znajduje się pieczęć dokonano analizy wraz  

z datą i podpisem Przewodniczącego Rady Gminy. W trakcie kontroli stwierdzono brak, 

odnośnie 6 osób, kopi zeznania podatkowego za 2006r. (dot. radnych: Tadeusza 

Palisia, Andrzeja Stachurskiego, Stanisława Zgrzywy, Bogdana  Gozdek, Mariana Góry i 

Piotra Molendowskiego). Oświadczenia majątkowe przechowywane są w 

nieoznaczonych teczkach aktowych, co jest niezgodne z prawem. Jeden z egzemplarzy 

oświadczeń majątkowych każdego z radnych wraz z kopią PIT Przewodniczący Rady 

Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju pismem znak: RG 0225-4/07  

z dnia 22 maja 2007 roku. 

  

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy  

w terminie do dnia 30 października każdego roku -  informacji radzie gminy po 

przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych.  

Przewodniczący Rady Gminy w Tuczępach wypełnił obowiązek nałożony na podmioty 

analizujące, określony art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym i przedstawił 

podczas sesji Radzie Gminy informację podczas sesji w dniu 26 października 2006 

roku. 

 

Urzędnicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.  

Spośród 10 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi 

Gminy Tuczępy w 2006 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, wszystkie osoby 

złożyły je w ustawowym terminie. Wójt Gminy pismem znak: Or-0225-1/2006 z dnia 

7.03.06r. przypomniał osobom zobowiązanym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych do dnia 30.04.2006r. 

 W Urzędzie Gminy prowadzony jest rejestr osób zobowiązanych do złożenia 

Wójtowi Gminy odpowiednich dokumentów oznaczony sygnaturą – 0225, kat. B5 

niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków 

międzygminnych. Oświadczenia majątkowe urzędników przechowywane są  
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w segregatorze nie posiadającym żadnego oznaczenia. Odcisk pieczęci wraz z datą 

potwierdzającą wpływ do Urzędu Gminy oraz podpisem osoby przyjmującej dokument 

widoczny jest na oświadczeniach majątkowych. Na oświadczeniach znajduje się 

również adnotacja „dokonano analizy” wraz z datą i podpisem Sekretarza Gminy. 

Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i kopie zeznań podatkowych, 

z wyjątkiem dwóch przypadków gdzie całe oświadczenie majątkowe włącznie  

z podpisem osoby zobligowanej do złożenia oświadczenia majątkowego stanowi ksero.  

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych podległych służb, 

Wójt Gminy Tuczępy przekazał do Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju pismem znak:  

Or  0225-2/2006 z dnia 9 maja 2006 r.  Ponadto w dniu 30.09.2006r. Wójt Gminy 

pismem znak: Or. 0025-3/2006 przedstawił informację, w której stwierdza, iż osoby 

zobowiązane złożyły oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie i nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości. 

 

  Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy w terminie do dnia 

30 października każdego roku -  informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy 

oświadczeń majątkowych. Zastępca Wójta Gminy Tuczępy wypełnił obowiązek 

określony w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym i przedstawił Radzie Gminy 

informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych podczas sesji 

w dniu 26 października 2006 roku. 

 

Również wszystkie osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych 

Wójtowi Gminy Tuczępy w 2007 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku złożyły je 

w ustawowym terminie (10 osób). Wójt Gminy pismem znak: Or.0225-1/07 z dnia 

24.01.2007r. przypomniał osobom zobowiązanym o ciążącym na nich obowiązku 

złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30.04.2007r. 

Na oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczęć wraz z datą wpływu oraz 

podpisem osoby przyjmującej oświadczenie. W przypadku dwóch osób: Dyrektora 

Gimnazjum w Jarosławicach oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia odnotowano 

brak podpisu osoby przyjmującej oświadczenie. Dokumentacja zawiera oryginały 

oświadczeń majątkowych i kopie zeznań podatkowych.  

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych podległych służb 

Sekretarz Gminy Tuczępy przekazał do Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju pismem 

znak: Or.0225-4/07 z dnia 23 maja 2007 r. (8 osób) oraz do Urzędu Skarbowego  

w Staszowie pismem znak: Or.0225-3/07 z dnia 23 maja 2007 r. (2 osoby). 

 

 Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tuczępach 

pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.  

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe z 2006 roku za rok 2005 oraz z 2007 roku za 
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rok 2006: Wójta Gminy, 15 radnych, w tym również Przewodniczącego Rady Gminy, 

zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika Gminy oraz 7 kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy opublikowano w BIP. 

Opublikowano również oświadczenia majątkowe złożone przez Wójta Gminy oraz  

15 radnych w związku z wyborem na kolejną kadencję w latach 2006-2010.  

Nie opublikowano natomiast oświadczenia złożonego w trybie art. 24j ustawy  

o samorządzie gminnym przez radnych: Edwarda Koźmińskiego, Stanisława Sierugę  

i Mieczysława Pawłowskiego  złożonych w 2006r. oraz radnych: Edwarda 

Koźmińskiego, Stanisława Sierugę i Piotra Pietrzyka złożonych na rozpoczęcie nowej 

kadencji samorządu gminnego Oświadczenia takie również podlegają ujawnieniu, co 

wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym.  

 

 

3.  Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Tuczępy oraz teczek aktowych 

zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Rejestr zarządzeń oznaczono zgodnie  

z jednolitym rzeczowym wykazem akt  dla organów gmin i związków międzygminnych 

sygnaturą - 0151, natomiast teczki aktowe zawierające zarządzenia sygnaturą - 0152. 

W 2006 roku Wójt Gminy Tuczępy wydał 46 zarządzeń, natomiast  

w 2007 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie  

15 zarządzeń. W trakcie kontroli odnotowano brak wpisu w rejestrze zarządzeń oraz  

brak w teczce aktowej z zarządzeniami  z 2006 roku, zarządzeń Nr 16/06, 33/06, 36/06.  

W trakcie kontroli uzyskano od Zastępcy Wójta Gminy Tuczępy wyjaśnienie, iż  

w rzeczywistości wskazane powyżej zarządzenia nie zostały wydane, a powstałe luki 

wynikają z przedwczesnego zarezerwowania numerów zarządzeń przez pracowników 

poszczególnych referatów.  

Ponadto, stwierdzono również niewłaściwe oznaczenie zarządzenia poprzez dodanie 

do numeru oznaczenia literowego tj. 29a/06. Kserokopie dokumentów potwierdzające 

powyższy stan pozostają w dokumentacji kontrolnej Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.  

Pozostałe zarządzenia z 2006 oraz 2007 roku wraz z wymaganymi załącznikami 

odpowiednio opisane i opieczętowane przechowywane są w teczkach aktowych. 

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Tuczępy w/w okresie dotyczyła 

między innymi: projektu budżetu gminy, powoływania komisji ds. odbioru robót 

inwestycyjnych, powołania komisji przekazującej nieruchomość gminną zabudowaną  

w najem dla celów opiekuńczo – leczniczych, powołania komisji przetargowej na zbycie 

nieruchomości gminnej, przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 

podstawowej, powołania komisji ds. wyceny wybrakowanego sprzętu biurowego  

i urządzeń sanitarnych, zmian w budżecie gminy, powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wyborów 

sołtysa i rad sołeckich oraz powołania gminnej komisji ds. szacowania strat powstałych 
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w gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków. 

 

Wójtowi Gminy Tuczępy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Tuczępach lub 

osobom posiadającym ich pisemne upoważnienia, przed podpisaniem protokołu kontroli 

przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – 

umotywowanych zastrzeżeń na piśmie w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, 

uwag i wniosków zawartych w niniejszym protokole, oraz prawo odmowy podpisania 

protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego 

wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 

 Wójt Gminy Tuczępy  oraz Przewodniczący Rady Gminy w Tuczępach  lub osoby 

przez nich upoważnione mogą złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, 

pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół. 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z czego jeden otrzymuje Wójt Gminy Tuczępy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

Tuczępy, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest 

parafowanie wszystkich stron protokołu.  

Na tym protokół zakończono. 

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2007. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy:                            Kontrolujący:  

 

 

 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej:      

 

 

 

 

 

 

 

Kielce 2007-07-18 

 
 


