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Kielce, dnia 02-11-2018
Znak: PNK.III.431.37.2018

Wójt Gminy Bejsce

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, w  dniu 

7 września 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 564/2018 i 565/2018 z dnia 4 września 

2018 roku wydanych przez Zastępcę 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, art. 44 ust. 2  ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. prawo przedsiębiorców3 w zw. z art. 7 ust. 6 i art. 9b ust. 2 ustawy z dnia  13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach4.

Zakres kontroli: 

1. prowadzenie przez Wójta Gminy Bejsce rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości5, 

1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092
2 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 646
4 t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1545, zwana dalej ustawą u.c.p.g.
5 Zwany dalej rejestrem działalności regulowanej
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2. stosowanie przez Wójta Gminy Bejsce ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania 

/zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 28.08.2018 r.

Ocena działalności jednostki6:

Wykonywanie zadań w zakresie:

1. prowadzenia przez Wójta Gminy Bejsce rejestru działalności regulowanej - oceniam 

pozytywnie z nieprawidłowościami,

2. stosowania przez Wójta Gminy Bejsce ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie 

wydania /zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowością.

Ustalenia kontroli:

I. Prowadzenie przez Wójta Gminy Bejsce rejestru działalności regulowanej, o którym 
mowa w art. 9b ustawy u.c.p.g.

Zgodnie z § 53 pkt 26 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bejsce7, sprawy 

z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz aktach wykonawczych do tej ustawy prowadzi Referat Budownictwa, Inwestycji, 

Drogownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy Bejsce.

Wójt Gminy Bejsce, zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy u.c.p.g., prowadzi rejestr działalności 

regulowanej w postaci bazy danych zapisanej na twardym dysku komputera pracownika 

6 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.
7 Zarządzenie nr 81/2017 Wójta Gminy Bejsce z dnia 29.12.2017 r.
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odpowiedzialnego za jego prowadzenie. Rejestr działalności regulowanej zawiera dane określone 

w art. 9b ust. 4 ustawy u.c.p.g. 

W okresie objętym kontrolą w rejestrze działalności regulowanej wykreślono 3 wpisy 

(wszystkie w 2018 r., jeden na wniosek przedsiębiorcy, dwa z urzędu). Nie wpłynęły wnioski 

o wpis do rejestru ani zmiany danych we wpisach. 

Dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzono akta rejestrowe, zgodnie 

z wymogiem art. 66 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kontroli poddano procedurę dokonania wykreśleń wpisów stwierdzając, że na ich 

potwierdzenie organ wydał 3 decyzje o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej 

(jedną na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku o wykreślenie, jedną z urzędu 

w związku z likwidacją przedsiębiorcy i jedną z urzędu w związku z powzięciem informacji 

o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG). W przypadku wykreślenia wpisu na wniosek Wójt wydał 

dodatkowo, na prośbę przedsiębiorcy, zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności 

regulowanej.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące  n i e p r a w i d ł o w o ś c i:

 nieterminowe załatwienie sprawy znak: BIDR 6233.3.2018. Jak ustalili kontrolujący 

przedsiębiorca został zlikwidowany z dniem 31.12.2017 r.9, zaś decyzję o wykreśleniu 

przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej Wójt Gminy Bejsce wydał w dniu 

26.02.2018 r. 

 nieprzekazanie do CEIDG informacji o wszystkich poddanych badaniu wykreśleniach 

przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej10, informacje o wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru 

8 Ustawa z 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.), zwana 
dalej u.s.d.g. Zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców 
oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650) z dniem 30 kwietnia 2018 r. utraciła moc 
ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. naruszenie ww. przepisu wynika z art. 43 ust. 5 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), zgodnie którym „Dla przedsiębiorcy 
wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę 
wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu."
9 Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29.09.2017 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Stojanowicach.
10 Od 30 kwietnia 2018 r. naruszenie ww. przepisu wynika art. 44 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 
r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 647), zgodnie którymi informacje dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej, zakazu 
wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz wykreślenia z rejestru są przekazywane do CEIDG przez 
odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw 
zezwoleń, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym 
rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy. 
Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4teltwmvzc4mjxg4ytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4teltwmvzc4mjxg4ytg
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działalności regulowanej są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy prowadzące 

rejestry działalności regulowanej niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po 

uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą.

Ponadto kontrolujący ustalili, że wykreśleń wpisów z rejestru działalności regulowanej dokonano -  

na podstawie art. 9i ustawy u.c.p.g w zw. z art. 73 u.s.d.g. oraz w ostatnim przypadku na podstawie 

art. 9cb ustawy u.c.p.g. - w formie decyzji administracyjnych.

Podkreślić należy, że ani art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (który stracił moc 

30.04.2018 r.) stanowiący, że „Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis 

przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy 

lub po uzyskaniu informacji z CEIDG albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu 

przedsiębiorcy”, ani aktualnie obowiązujący art. 9cb ustawy u.c.p.g. w brzmieniu „Wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu 

informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy” – 

nie wskazują formy, w jakiej należy dokonać przedmiotowej czynności, jednakże załatwienie 

sprawy przez wydanie decyzji, odnosi się tylko do sytuacji, gdy z mocy przepisów prawa 

materialnego lub innych załatwienie sprawy powinno nastąpić w tej formie prawnej11. Przykładowo 

artykuł 9j ust. 3 ustawy u.c.p.g. wskazuje w jakich przypadkach wykreślenie z rejestru następuje 

w drodze decyzji.12 

Brak podstawy prawnej do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji powoduje, że wykreślenie 

wpisu z rejestru działalności regulowanej w ww. przypadkach powinno nastąpić poprzez czynność 

materialno-techniczną z jednoczesnym powiadomieniem zainteresowanego.

Opracowany w kontrolowanej jednostce wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej 

w treści załącznika stanowiącego oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 ustawy u.c.p.g. 

zawiera formułę „ (…) świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

dla którego art. 233 § 1 kodeksu karnego (…) przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, 

oświadczam, że  (…)”, co stanowi u c h y b i e n i e. Wprowadzenie w oświadczeniu o spełnieniu 

warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

przekazują informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej 
wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu ich otrzymania.
11 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 1985 r., sygn. akt III S.A. 988/85.
12 Gdy stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy 
objętej wpisem oraz gdy stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub 
odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
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komunalnych od właścicieli nieruchomości zapisu o odpowiedzialności karnej jest niezgodne 

z prawem, ponieważ ustawa u.c.p.g. nie przewiduje takiego rygoru przy wniosku o wpis do rejestru 

działalności regulowanej. W myśl art. 233 kodeksu karnego13 sprawca odpowiada za podanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy w zeznaniu (oświadczeniu), które ma służyć za dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jeżeli przyjmujący oświadczenie, działając 

w zakresie swoich uprawnień nadanych przez tę ustawę, uprzedził oświadczającego 

o odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie. Z unormowania tego wynika, 

że przestępstwem jest złożenie fałszywego oświadczenia, na przykład w kwestionariuszach lub 

formularzach. Warunkiem jednak odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia jest, 

by przepis ustawy, na podstawie, której oświadczenie jest składane, przewidywał możliwość 

odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeżeli ustawodawca zamierza 

nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez zainteresowane podmioty rygor 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań), to rygor 

ten wprowadza wprost do ustawy (np. art. 8 ust. 1b ustawy u.c.p.g.). 

II. Stosowanie przez Wójta Gminy Bejsce ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie 
wydania /zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Bejsce nie udzielił, nie odmówił i nie cofnął 

żadnego zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych, zgodnie z prowadzoną ewidencją (art. 7 ust. 

6b ustawy u.c.p.g.), na terenie Gminy Bejsce obowiązywały 4 zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. Nie odnotowano zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk 

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Artykuł 7 ust. 3 i 3a ustawy u.c.p.g. nakłada na radę gminy obowiązek określenia w drodze 

uchwał wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń, 

o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4 ww. artykułu. 

13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600)
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Jak ustalono w trakcie kontroli Rada Gminy Bejsce  podjęła uchwałę Nr XXX/185/2009 

z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Równocześnie odnotowano, że Rada Gminy nie podjęła uchwały określającej wymagania, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Do podjęcia 

takiej uchwały radę gminy obliguje art. 7 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy u.c.p.g. Brak 

przyjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy stanowi n i e p r a w i d ł o w o ś ć .

Wójt Gminy Bejsce częściowo zrealizował obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 ustawy 

u.c.p.g. i udostępnił w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Bejsce wzór 

wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy u.c.p.g. Jak ustalili 

kontrolujący, do dnia kontroli nie został opracowany i umieszczony na stronie internetowej Urzędu 

wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a  także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, co stanowi u c h y b i e n i e.

Analizując opracowany w kontrolowanej jednostce wzór wniosku o udzielenie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych kontrolujący odnotowali, że wniosek, oprócz elementów wymaganych art. 8 

ust. 1, 1a  i 2a ustawy u.c.p.g. zawiera wymóg załączenia przez przedsiębiorcę dokumentów, 

których przedłożenie nie jest wymagane przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, co stanowi u c h y b i e n i e. 

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem jako załącznik należy dołączyć: dokument potwierdzający 

prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi 

będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych; dokument 

potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę 

transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie którego będą garażowane 

pojazdy asenizacyjne oraz kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający 

aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane doprowadzenia 

działalności objętej wnioskiem. Ustawodawca w art. 8 ust. 1 ustawy u.c.p.g. określił wymagania 
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formalne wniosku o udzielenie zezwolenia, a w art. 8 ust. 1a i 2a niniejszej ustawy ustanowił 

katalog załączników, które przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć. W związku z powyższym, 

organ sporządzając wzór wniosku o udzielenie zezwolenia nie może określać w nim wymagań 

nieprzewidzianych przez ustawę u.c.p.g.14 Jednocześnie należy zauważyć, że w razie zaistnienia 

takiej potrzeby, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ może, zgodnie 

z art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy u.c.p.g., „(…) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we 

wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki 

wykonywania działalności objętej zezwoleniem (…)”.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 4/2018.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1) w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej:

a) terminowe dokonywanie wykreśleń przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej,

b) przekazywanie do CEIDG informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności 

regulowanej, zgodnie z wymogiem określonym w art. 44 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 4 ustawy 

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy,

c) weryfikację wzoru oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w taki sposób, aby odpowiadał wymaganiom wskazanym w art. 9c ust. 4 ustawy u.c.p.g.,

2) w zakresie stosowania ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmiany oraz 

cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń 

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części:

a) weryfikację wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w taki sposób, 

aby odpowiadał treści art. 8 ust. 1, 1a  i 2a ustawy u.c.p.g.  – odstąpienie od wymogu 

załączania przez przedsiębiorcę dokumentów, których przedłożenie nie jest wymagane 

przepisami prawa,

b) przekazanie informacji o podjęciu przez Radę Gminy Bejsce  uchwał/y w sprawie wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2013 r. , sygn. akt II SA/Gl 
1536/12

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4teltwmvzc4mjxg4ytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4teltwmvzc4mjxg4ytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4teltwmvzc4mjxg4ytg
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na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części,

c) opracowanie wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a  także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

i zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy, zgodnie z treścią art. 8 ust. 5 

ustawy  u.c.p.g.

Ponadto, zwracam uwagę na zasadność dokonywania wykreśleń przedsiębiorców z rejestru 

działalności regulowanej – gdy istnieje podstawa prawna – w drodze decyzji, w pozostałych 

przypadkach w drodze czynności materialno-technicznej z jednoczesnym powiadomieniem 

zainteresowanego.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę Pana Wójta 

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

o przekazanie do dnia 30 listopada 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



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 1038947.2552249.2725408

Nazwa dokumentu Bejsce - wystąpienie pokontrolne.pdf

Tytuł dokumentu Bejsce - wystąpienie pokontrolne

Sygnatura dokumentu PNK.III.431.37.2018

Data dokumentu 2018-11-02

Skrót dokumentu 97ED5032C4A04ECE1C445E361A461DE934BEFDC3

Wersja dokumentu 1.3

Data podpisu 2018-11-02 15:43:59

Podpisane przez Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
EZD 3.71.456.456.3664

Data wydruku: 2018-11-05
Autor wydruku: Sekretariat WPNiK w zastępstwie za Furmańska Dorota  (Inspektor - Izabela Antoszewska)


		2018-11-02T14:43:59+0000
	Agata Katarzyna Wojtyszek




