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WÓJT GMINY DWIKOZY 

 

 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
 

W wyniku przeprowadzonej na podstawie art. 15 pkt 2 i art. 25 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz.872 

ze zm.) w dniu 28 czerwca 2007 roku przez inspektorów Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kontroli w Urzędzie Gminy w 

Dwikozach stwierdzono nieprawidłowości, które szczegółowo zostały opisane w protokole 

kontroli przekazanym i podpisanym z upoważnienia Wójta Gminy przez Sekretarza Gminy 

Dwikozy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dwikozy.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam podjąć działania 

skutkujące ich usunięciem i wnoszę o realizację zaleceń i uwag pokontrolnych jak również 

wniosków zamieszczonych poniżej. 

Proszę również o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków lub zaleceń oraz o podjętych działaniach albo 

przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie – do dnia 31 sierpnia 2007 r.  I tak: 

 

• w odniesieniu do tematyki oświadczeń majątkowych  

-  oznaczyć zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami) teczki aktowe zawierające oświadczenia 

majątkowe pracowników urzędu gminy przy zastosowaniu sygnatury 102 (Ewidencja 

osobowa), rozszerzając zarządzeniem Wójta Gminy o pozycję 1028, w kolumnie IV stopnia 

podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla 

organów gmin i związków międzygminnych oraz o pozycję 1029 w przypadku oświadczeń 

majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy,  
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-  oznaczyć zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych 

teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe radnych przy zastosowaniu sygnatury 

004 (Organy samorządu terytorialnego), rozszerzając zarządzeniem Wójta Gminy o pozycję 

0042 w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego 

rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.  

W obu przypadkach należy wystąpić do Archiwum Państwowego w Kielcach o wyrażenie 

zgody na rozszerzenie o podane pozycje. 

 

- przestrzegać obowiązku potwierdzania w formie odcisku pieczęci na dokumentach (wraz z 

datą i podpisem) daty złożenia oświadczenia majątkowego przez pracowników Urzędu 

Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz radnych Gminy, 

 

- wyjaśnić kwestię terminu złożenia oświadczenia majątkowego przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Gierlachowie w dniu 2 maja 2006 r., podczas gdy z art. 24h ust. 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, że oświadczenia winno składać się 

Wójtowi Gminy co roku do dnia 30 kwietnia,   

 
•   w odniesieniu do tematyki Biuletynu Informacji Publicznej  

- opublikować oświadczenie złożone przez radnego A. Szlachcickiego w trybie art. 24j 

ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ oświadczenia tego rodzaju również podlegają 

upublicznieniu, w oparciu o art. 24j ust. 6 cyt. ustawy, 

•   w odniesieniu do tematyki zarządzeń Wójta Gminy 

- oznaczyć rejestr zarządzeń Wójta Gminy zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów 

gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami), 

- dołożyć należytej staranności w celu zapobieżenia w przyszłości przypadkom 

wprowadzania w zarządzeniach Wójta Gminy niewłaściwej numeracji (zarządzenie nr 

116a/06) oraz nadawania dwóm różnym zarządzeniom tego samego numeru, jak miało to 

miejsce w przypadku zarządzenia Wójta Gminy nr 6/07.  

(Pieczątka i podpis Wojewody Świętokrzyskiego) 
 


