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Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Ożarowie w  dniu 31 lipca 2019 r. 

przeprowadziły: Magdalena Ściwiarska - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale 

Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik 

zespołu kontrolnego) oraz Robert Jawor – kierownik Oddziału Kontroli w  Wydziale Prawnym, 

Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu 

kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 541/2019 

i 542/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. 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, art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

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

Przedsiębiorcy.3

1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092
2 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.
3 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4te


Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 

przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Ożarowa wniosków przedsiębiorców 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 30.04.2018 r. – 

17.06.2019 r.

Ocena działalności jednostki 4:

Wykonywanie zadań w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Burmistrza 

Ożarowa wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej - oceniam pozytywnie.

Ustalenia kontroli:

Zgodnie z § 45 ust.4 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ożarowie5, 

zadania z zakresu działalności gospodarczej należą do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska 

do spraw działalności gospodarczej, kultury i rozwiązywania problemów uzależnień. Zadanie 

to w kontrolowanym okresie realizowała: Pani Anna Karaś lub w jej zastępstwie Pan Sławomir 

Zapalski.

Wskazane powyżej osoby posiadają uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy 

na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem elektronicznym i przesyłania 

go do CEIDG. Burmistrz Ożarowa przekazał do Ministerstwa Gospodarki dane upoważnionych 

pracowników Urzędu wyznaczonych na administratorów Systemu Automatyzacji Gminnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie danych ewidencyjnych Urzędu. 

Odnotowano, że w Urzędzie Miejskim w Ożarowie w okresie objętym kontrolą przyjęto, 

przekształcono, a następnie przesłano do CEIDG: w 2018 r. – 183 wnioski, a w 2019 r. – 123 

wnioski. 

W toku kontroli zbadano 25 % wniosków z 2018 r. oraz  20 % wniosków z 2019 r. – razem 71 

wniosków złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.

Na wszystkich wnioskach CEIDG-1 umieszczono zgodnie z instrukcją kancelaryjną, odcisk 

pieczęci określającej datę wpływu dokumentu do Urzędu.

Pracownik Urzędu Miejskiego w Ożarowie każdorazowo potwierdzał tożsamość 

wnioskodawcy, oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, co jest zgodne z art. 8 ust. 3 ustawy 

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 Zarządzenie nr Or.I 14/2011 Burmistrza Ożarowa z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Ożarowie



z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy. 

Na podstawie zbadanych wniosków stwierdzono, że ich przekształcenie i przesłanie do CEIDG 

nastąpiło z zachowaniem terminu wskazanego w art. 8 ust. 4 ustawy o Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. 

Do wszystkich sprawdzonych wniosków dołączone były do akt sprawy wygenerowane przez 

system CEIDG potwierdzenia dokonania wpisu.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 12/2019.

Mając na uwadze powyższą ocenę odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych. 

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

od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski
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