
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 20-03-2018

Znak: PNK.III.431.5.2018

Pan
Zygmunt Saracki
Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Działoszycach

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5,             

28-440 Działoszyce w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską 

w Działoszycach, w dniu 31 stycznia 2018 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – 

inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz 

Magdalena Ściwiarska -  inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w  Wydziale Prawnym, Nadzoru 

i  Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) 

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 36/2018 oraz Nr 37/2018 

z dnia 26 stycznia 2018 roku wydanych przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego. 

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 

r. o kontroli w administracji rządowej1, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w  województwie2 oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego3.

1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092
2 j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.
3 j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwana dalej k.p.a.
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Zakres kontroli: 

Sprawdzenie realizacji przez Radę Miejską w Działoszycach ustawowego obowiązku, dotyczącego 

przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych.

Okres objęty kontrolą: 
1.01.2016 – 31.12.2017 r.

Ocena działalności jednostki4:

Wykonywanie zadań w zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez 

Radę Miejską w Działoszycach - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli:

Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez Radę Miejską 
w Działoszycach skarg i wniosków

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII k.p.a. oraz rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 

i wniosków5.

Przedmiotowy zakres reguluje również § 86 ust. 4 Statutu Gminy Działoszyce6, zgodnie 

z którym Komisja Rewizyjna rozpatruje skargi na działalność burmistrza i przedstawia stosowne 

wnioski i opinie radzie miejskiej.

W kontrolowanym organie spełniono wymóg określony w § 3 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie 

z którym „Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się 

wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.” Osobą 

odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pani Agnieszka Iwan 

zatrudniona w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce na stanowisku 

podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej i działalności gospodarczej. W okresie 1.01.2016-

30.06.2016 r., podczas nieobecności wyżej wskazanej, obowiązki w przedmiotowym zakresie 

4 Wojewoda Świętokrzyski  stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z 
uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.
5 Dz. U. Nr 5, poz. 46, zwany dalej rozporządzeniem
6 Uchwała Nr XXIX/128/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Działoszyce ze zm.
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wykonywała osoba zatrudniona na umowę na zastępstwo. 

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 

w Działoszycach7, w zakresie obsługi Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej do zadań Referatu 

Organizacyjnego należy m.in. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków, w tym skarg wnoszonych 

na organy gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, koordynacja zadań w tym 

zakresie, przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi. 

Pani Agnieszka Iwan - podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej udostępniała kontrolującym 

dokumenty oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych 

informacji (art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przepis art. 253 w § 1-4 k.p.a. stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane 

są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach 

i godzinach. Kierownicy organów lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować 

obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Dni i godziny przyjęć 

powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia 

powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach, zaś informacja o dniach i godzinach przyjęć 

powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Jak ustalono podczas kontroli, informacja wizualna dotycząca przyjmowania obywateli 

w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Miejskiej lub wyznaczonego przez 

niego zastępcy nie była wywieszona w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce w dniu kontroli, 

co stanowi n i e p r a w i d ł o w o ś ć. Jak wyjaśniła Pani Agnieszka Iwan, przedmiotowa 

informacja znajdowała się wcześniej w okolicy pokoju Pana Przewodniczącego, ale podczas 

niedawnego remontu została zdjęta i ponownie niewywieszona.  

Równocześnie wskazana powyżej poinformowała kontrolujących, że Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Działoszycach ma wyznaczone godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg 

i wniosków w każdy piątek w godz. 13:00 do 15:15. Godziny pracy Urzędu wyznaczono na godz. 

7:15-15:15. Niedostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez 

Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gąbin do wymogów art. 253 § 3 k.p.a., który stanowi, 

że dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej 

raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy stanowi        

n i e p r a w i d ł o w o ś ć.

7 Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Działoszycach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie 
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach ze zm.
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Rejestr skarg i wniosków 

W kontrolowanej organie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków  zawierający dane pozwalające 

na określenie daty wpływu skargi lub wniosku, a także sposobu i terminów ich załatwiania, zgodnie 

z art. 254 k.p.a.

Ww. rejestr oznaczono symbolem 1510 z kategorią archiwalną A, zgodnie z jednolitym 

rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących 

te organy i związki, stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia 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 zakładowych8. Również teczki 

aktowe, w których przechowywana jest dokumentacja skargowa są prawidłowo opisane.

  W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków zaewidencjonowano pod 

6 pozycjami 7 skarg9, o których mowa w art. 227 k.p.a. Wszystkie sprawy zostały rozpoznane przez 

organ zgodnie z właściwością określoną w art. 229 pkt 3 k.p.a.

Nie odnotowano wpływu żadnego wniosku, o którym mowa w art. 241 k.p.a.

Badaniem kontrolnym objęto wszystkie ww. skargi. 

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Miejską w Działoszycach

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że skargi wpływające do Rady Miejskiej 

w Działoszycach były kierowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do Komisji Rewizyjnej 

w celu wypracowania stanowiska. Sporządzone projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi 

trafiały pod obrady Rady Miejskiej, która podejmowała stosowne uchwały. O sposobie załatwienia 

skarg Przewodniczący zawiadamiał skarżących przesyłając w załączeniu podjętą uchwałę. 

W wyniku kontroli stwierdzono następujące:

1. n i e p r a w i d ł o w o ś c i:

a)  podjęcie przez Radę Miejską w Działoszycach uchwały w sprawie skargi10 na działalność 

Burmistrza Miasta i Gminy z przekroczeniem terminu przewidzianego w art. 237 § 1 k.p.a.  

W przypadku skargi zaewidencjonowanej w rejestrze skarg i wniosków pod poz. 2/2016 

(druga skarga) pismo informujące, że skarga zostanie rozpatrzona na najbliższej sesji Rady 

Miejskiej, zostało wysłane do skarżącego z przekroczeniem miesięcznego terminu. 

Dodatkowo w korespondencji nie wskazano przyczyn zwłoki oraz nowego terminu (daty 

8 Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm., zwanym dalej  jednolitym rzeczowym wykazem akt
9 Dwie skargi pochodziły od jednego skarżącego i dotyczyły tego samego przedmiotu. Wszystkie skargi wpłynęły do 
organu w 2016 r.
10 skarga zaewidencjonowana w rejestrze skarg i wniosków pod poz. 1/2016
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kalendarzowej) załatwienia sprawy11. Powyższym naruszono art. 237 § 1 i 4 k.p.a. 

w związku z art. 36 k.p.a., zgodnie z którymi organ właściwy do załatwienia skargi 

powinien załatwić ją bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, 

a w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zobowiązany jest zawiadomić 

o powyższym skarżących, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia 

sprawy,

b)  niewłaściwe  rozpatrzenie pierwszej ze skarg zaewidencjonowanych pod poz. 2/2016. Jak 

wynika z dokumentacji, odpowiedzi na pierwszą złożoną skargę udzielił pismem 

Przewodniczący Rady Miejskiej, jednak zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi nie 

było poprzedzone podjęciem przez Radę Miejską stosownej uchwały. Rada będąc organem 

kolegialnym, winna rozpatrzyć skargę poprzez podjęcie uchwały. Kolejna skarga złożona 

przez skarżącego została załatwiona we właściwej formie,

c) w przypadku skargi poz. 6/2016 kontrolujący odnotowali, że skarżący nie został 

powiadomiony o sposobie załatwienia skargi. Jak wynika z okazanej dokumentacji, po 

wpłynięciu skargi, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi 

na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, w której postanowiono, 

że w związku z ponowieniem skargi przez skarżącego na działalność Burmistrza bez 

wskazania nowych okoliczności i dowodów, podtrzymuje rozstrzygnięcie wyrażone 

w uchwale z 2014 r. Jak ustalili kontrolujący, w zawiadomieniu o sposobie załatwienia 

skargi z 2014 r. skierowanym do skarżącego nie zawarto pouczenia o treści art. 239 k.p.a., 

zatem jeżeli skarżący złożył kolejną skargę bez wskazania nowych okoliczności i dowodów, 

Rada Miejska powinna była rozpatrzyć skargę i wysłać do skarżącego zawiadomienie 

o sposobie rozpatrzenia skargi. Przepis art. 239 k.p.a. można stosować w sytuacji, gdy 

w uprzednim zawiadomieniu zawarto pouczenie o jego treści,

d) niewskazanie w pięciu zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skarg12 pouczenia 

o treści art. 239 k.p.a. Zaniechaniem takim naruszono wymóg art. 238 § 1 kpa, zgodnie 

z którym „(…) Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać (…) 

pouczenie o treści art. 239 kpa”,

e) niewskazanie w jednym zawiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi13 uzasadnienia 

faktycznego oraz w pięciu zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skarg14 uzasadnienia 

11 Wyznaczony termin winien być konkretny - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2009 r., II SAB/Go 28/08, Lex 478540
12 Skargi: poz. 1/2016, poz. 2/2016, poz. 3/2016, poz. 4/2016 i poz. 5/2016
13 Skarga poz. 1/2016 
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prawnego. Zaniechaniem takim naruszono wymóg art. 238 § 1 kpa, zgodnie z którym „(…) 

zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać (…) uzasadnienie 

faktyczne i prawne (…)”. Uzasadnienie faktyczne powinno w szczególności zawierać 

wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz 

przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, 

zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem 

przepisów prawa,

2. u c h y b i e n i a:

a) w postępowaniu skargowym poz. 2/2016 w piśmie znak: Or.I.0004.20.2016 z dnia 

26 sierpnia 2016 r. informującym, że skarga zostanie rozpatrzona na najbliższej sesji Rady 

Miejskiej odnotowano brak wskazania podstawy prawnej przedłużenia terminu 

na rozpatrzenie skargi tj. art. 36 k.p.a.,

b) wszystkie zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi oznaczono błędnym symbolem 

„0004”, podczas gdy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, skargi załatwiane 

bezpośrednio oznacza się symbolem „1510”, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt 

danej sprawy.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2018.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. wyznaczenie godzin przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w taki sposób, 

aby zachowana została dyspozycja art. 253 § 3 k.p.a., zgodnie z którą dni i godziny przyjęć 

powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu 

przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. Informację o ustalonym 

dniu i godzinach przyjęć proszę przekazać Wojewodzie Świętokrzyskiemu,

2. zamieszczenie na widocznym miejscu w siedzibie Rady Miejskiej w Działoszycach 

ww. informacji o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków, zgodnie 

z art. 253 § 4 k.p.a.,

3. w każdym przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w art. 237 § 1 k.p.a. stosowanie 

sygnalizacji wskazującej przyczyny zwłoki oraz nowy termin (datę kalendarzową) załatwienia 

sprawy w myśl art. 237 § 4 k.p.a. w zw. z art. 36 k.p.a.,

4. każdorazowe rozpatrywanie skarg należących do właściwości Rady Miejskiej w Działoszycach 

w formie uchwały,

14 Skargi: poz. 1/2016, poz. 2/2016, poz. 3/2016, poz. 4/2016 i poz. 5/2016
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5. informowanie skarżących o sposobie rozpatrzenia złożonej skargi, zgodnie z obowiązkiem 

określonym w art. 237 § 3 kpa, z uwzględnieniem treści art. 238 § 1 i 239 k.p.a.,

6. zawiadamianie o sposobie załatwienia skargi, zgodnie z art. 238 § 1 k.p.a., pamiętając 

by zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało pouczenie o treści art. 239 k.p.a.,

7. zawiadamianie o sposobie załatwienia skargi, zgodnie z art. 238 § 1 k.p.a., pamiętając 

by zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi każdorazowo zawierało uzasadnienie 

faktyczne i prawne,

8. w przypadkach stosowania instytucji przedłużenia terminu na załatwienie skargi, w myśl 

art. 237 § 4 k.p.a. w zw. z art. 36 k.p.a., wskazywanie podstawy prawnej zawiadomienia 

o niezałatwieniu sprawy w terminie,

9. stosowanie w odniesieniu do dokumentacji skarg i wniosków rozpatrywanych bezpośrednio 

właściwego symbolu klasyfikacyjnego „1510” wynikającego z jednolitego rzeczowego wykazu 

akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy 

i związki.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań 

mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, a także o przekazanie 

do dnia 16 kwietnia 2018 roku - za pośrednictwem platformy e-PUAP - informacji o sposobie 

wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a  także o podjętych działaniach 

lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej 

od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski
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