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Kielce, dnia 04-09-2019
Znak: PNK.III.431.25.2019

Rada Gminy Iwaniska

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska w zakresie 

przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Iwaniska, w dniach 17-18 lipca 

2019 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 521/2019 oraz Nr 522/2019 z dnia 12 lipca 2019 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.

Zakres kontroli: 

Sprawdzenie realizacji przez Radę Gminy Iwaniska ustawowego obowiązku, dotyczącego 

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

postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych.

1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.
2 j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.
3 j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., zwana dalej k.p.a.
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Okres objęty kontrolą: 
11.01.2017 – 08.07.2019 r.

Ocena działalności jednostki4:

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

Radę Gminy Iwaniska - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli:

Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez Radę Gminy 
Iwaniska 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.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 rozporządzenia, przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania 

skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym 

pracownikom. Zgodnie z § 15 pkt 1 ppkt 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

w Iwaniskach6, prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy 

należy do zadań Referatu Organizacyjnego. Ww. zapis nie uwzględnia w swojej treści 

przyjmowania i koordynowania wpływających do Rady Gminy wniosków, co stanowi uchybienie. 

Z ustnych wyjaśnień uzyskanych podczas kontroli od Sekretarza Gminy Iwaniska, przedmiotowy 

zapis w Regulaminie Organizacyjnym zostanie niezwłocznie uzupełniony. 

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 

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 Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach ze zm., zwany dalej Regulaminem Organizacyjnym
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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, w Urzędzie Gminy Iwaniska znajduje się wywieszka 

informacyjna, z której wynika, że Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w ramach 

skarg i wniosków w każdy wtorek miesiąca w godz. od 10-tej do 12-tej. 

Godziny pracy Urzędu zostały wyznaczone od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 

Niedostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Radę Gminy 

Iwaniska (Przewodniczącego Rady Gminy) 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  

nieprawidłowość.

Rejestr skarg i wniosków 

Zarówno prowadzony rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy Iwaniska, jak 

i teczka aktowa zawierająca dokumentację skarg i wniosków były oznaczone prawidłowo 

symbolem 1510 - skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio z kat. archiwalną A. Okazany rejestr 

zawiera rubryki: lp., data poczta; wpływu ustnie do prot.; nazwisko i imię adres nazwa instyt.; 

przedmiot skargi; skier. do załatw. data nazwa organu; sposób załatwienia; zawiadom data kogo; 

data. Przedmiotowy rejestr nieprecyzyjnie wskazuje rubrykę dot. terminu załatwienia 

skargi/wniosku, co stanowi uchybienie.  

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków, zwany dalej rejestrem, zarejestrowano:

 w 2017 r. dwie skargi (jedna przesłana do WSA w Kielcach, druga rozpatrzona bezpośrednio 

przez Radę Gminy),

 w 2018 jeden wniosek (bezpośrednio rozpatrzony przez Radę Gminy),

 w 2019 r. jeden wniosek (bezpośrednio rozpatrywany przez Radę Gminy – w trakcie realizacji).

We wszystkich ww. przypadkach w rejestrze nie uzupełniono rubryki: zawiadom data kogo oraz  

data, co stanowi uchybienie.

Jak ustalono, pierwsza ze skarg zarejestrowana w 2017 r. w rejestrze nie nosiła znamion skargi 

w rozumieniu art. 227 k.p.a.7. Zaewidencjonowanie w rejestrze przedmiotowej skargi w rejestrze 

skarg i wniosków stanowi uchybienie.

7 Sprawa dotyczyła postępowania, które toczyło się przed sądami administracyjnymi (skarga na uchwałę RG)
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Sposób rozpatrzenia skargi i wniosków przez Radę Gminy Iwaniska

1. Skarga zarejestrowana w rejestrze w 2017 r. 

Po zbadaniu przedmiotowej skargi nie stwierdzono uchybień. Skarga została rozpatrzona 

w ustawowym terminie wskazanym w art. 237 § 1 k.p.a. O sposobie załatwienia skargi 

Przewodniczący zawiadomił skarżącego przesyłając w załączeniu podjętą uchwałę. 

Zawiadomienie o sposobie skargi zawierało elementy wskazane w art. 238 § 1 k.p.a.

2. Wniosek zarejestrowany  w rejestrze w 2018 r. (rozpatrzony w 2019 r.)  

Po zbadaniu dokumentacji złożonego wniosku stwierdzono następujące:

a) nieprawidłowości:

 odpowiedź na wniosek (pismo z dnia 15.07.2019 r.) została podpisana zarówno przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska, jak i przez Wójta Gminy Iwaniska. Jak ustalono 

podczas kontroli wniosek o takiej samej treści został złożony również do Wójta Gminy 

Iwaniska, jednakże z uwagi, że zgodnie z art. 11a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym8, rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta) to dwa oddzielne 

organy j.s.t., każdy z tych organów powinien w swoim zakresie prowadzić postępowanie 

wnioskowe (zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 3 Wnioski Działu VIII k.p.a.) lub, 

jeżeli uzna się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku, przekazać go organowi 

właściwemu, zgodnie z art. 243 k.p.a. 

 rozpatrzenie przez Radę Gminy wniosku nie przybrało odpowiedniej formy. Stosownie do 

art. 20 u.s.g., rada gminy obraduje na sesjach, czyli wspólnych posiedzeniach ogółu radnych 

danej rady, poświęconych przeprowadzeniu obrad nad określonymi zagadnieniami 

(wskazanymi w porządku obrad) i podjęciu w tych sprawach wiążących rozstrzygnięć - 

uchwał. Oznacza to, że formą, w jakiej organ kolegialny - rada gminy - wyraża swoją wolę, 

jest uchwała. Dodatkowo, wniosek nie został załatwiony w ustawowym terminie 

wskazanym w art. 244 § 1 i art. 245 k.p.a.  Jak ustalono, wniosek wpłynął do Rady Gminy 

w dniu 28.11.2018 r. W zawiadomieniu z dnia 27.12.2018 r. podpisanym zarówno przez 

Przewodniczącego Rady Gminy, jak i przez Wójta Gminy poinformowano 

zainteresowanego, że termin załatwienia sprawy przedłuża się do 28.01.2019 r., zaś 

odpowiedź na wniosek podpisana przez oba organy została wysłana do wnioskodawcy 

w dniu 16.07.2019 r. (pismo z dnia 15.07.2019 r.)

8 j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, zwana dalej u.s.g.
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b) uchybienia:

 zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie wniosku (pismo z dnia 27.12.2018 r.) 

przytacza niewłaściwą podstawę prawną tj. art. 36 § 1 k.p.a., zamiast art. 245 k.p.a. zgodnie 

z którym, w razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 

właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach 

podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia 

wniosku,

 nadanie części dokumentacji wnioskowej symbolu klasyfikacyjnego 7040, za wyjątkiem 

pisma z dnia 12.04.2019 r. i 15.07.2019 r., zamiast symbolu 1510 - skargi i wnioski 

załatwiane bezpośrednio (w tym ich rejestr), wynikającego z jednolitego rzeczowego 

wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących 

te organy i związki, stanowiącego 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 zakładowych9. Zgodnie z § 5 ust. 2 załącznika Nr 1 przedmiotowego 

rozporządzenia, znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.

3. Wniosek zarejestrowany w rejestrze w 2019 r. 

Wniosek wpłynął do Rady Gminy w dniu 26.06.2019 r. Termin na jego rozparzenie, do dnia 

prowadzenia kontroli, jeszcze nie upłynął. Jak ustalono skarga została przedstawiona w dniu  

11.07.2019 r. na posiedzeniu Komisji Planu, Budżetu; Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Gospodarczego Gminy oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 6 w 2019 r.

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,

2. powierzenie – zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku 

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – przyjmowania 

9 (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3doltqmfyc4nbvgy2tcmzvgu
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i koordynowania rozpatrywania wniosków wpływających do Rady Gminy wyodrębnionej 

komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom,

3. przestrzeganie właściwości organów rozpatrujących skargi i wnioski,

4. prawidłowe kwalifikowanie spraw jako skarga lub wniosek w rozumieniu Działu VIII k.p.a.,

5. rozpatrywanie wniosków złożonych w trybie Działu VIII k.p.a. w formie uchwały Rady Gminy, 

w terminie wskazanym w art. 244 § 1 i art. 245 k.p.a.,

6. przywoływanie w pismach właściwej podstawy prawnej w przypadku przedłużania terminu na 

załatwienie skargi (art. 36 k.p.a.) i wniosku (art. 245 k.p.a.), 

7. zmianę wyglądu (nazw rubryk) prowadzonego rejestru skarg i wniosków w taki sposób, aby 

spełniał wymogi art. 254 k.p.a. zgodnie z którym, skargi i wnioski składane i przekazywane do 

(…) organów samorządu terytorialnego (…) oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty 

rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania 

poszczególnych skarg i wniosków,

8. stosowanie w odniesieniu do dokumentacji 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 20 września 2019 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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