
 1 

 

 

 
P r o t o k ó ł  

kontroli przeprowadzonej w Urz ędzie Gminy w Wa śniowie  

 

Kontrolę w dniu 22 kwietnia 2009 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału 

Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli i Katarzyna Rabajczyk – inspektor w Oddziale Nadzoru 

w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 

podstawie upowaŜnień: Nr 244/2009 oraz Nr 245/2009, wystawionych w dniu  

17 kwietnia 2009 roku przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego. 

 

Przedmiotem kontroli były: 

• organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg  

i wniosków,  

• przestrzeganie przez radnych gminy oraz słuŜby Wójta Gminy - obowiązku 

terminowego składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz 

publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, 

• organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta 

Gminy), 

• realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru  

i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upowaŜnienia Wojewody Świętokrzyskiego. 

Kontrolą objęto lata 2008 i 2009 zarówno w odniesieniu do problematyki dotyczącej 

skarg i wniosków, zarządzeń Wójta Gminy, terminowości składania oświadczeń majątkowych, 

jak i w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wójtem Gminy Waśniów jest Pan Krzysztof Gajewski, natomiast Przewodniczącym 

Rady Gminy w Waśniowie jest Pan Mirosław Chamera. 

Jednolity tekst Statutu Gminy Waśniów został przyjęty uchwałą Rady Gminy Waśniów 

Nr VI/36/03 z dnia 26 marca 2003 r.(z późn. zm.). 

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wyjaśnień udzielała Pani Agnieszka 

Minkina – Sekretarz Gminy Waśniów.  

 

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:  

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego  

i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Waśniowie sprawy rozpatrywania 
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skarg, wniosków obywateli, prowadzone są przez poszczególne referaty Urzędu i kierowników 

tych referatów. 

Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków (obiegu dokumentów) prowadzony 

jest przez Sekretarza Gminy. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Waśniowie, 

przyjętym zarządzeniem nr 4/2002 Wójta Gminy Waśniów z dnia 31 grudnia 2002 r., 

prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli naleŜy do zadań referatu organizacyjnego. 

Rejestr prowadzi Pani Joanna Jabłońska – podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Kadr. 

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej 

problematyki i oznaczony jest sygnaturą Or. 0560, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla 

organów gmin i związków międzygminnych. Skargi i wnioski przechowywane są przy rejestrze 

skarg i wniosków (rozpatrywanie wniosków Or.0562 kat. arch. B3) oraz przy poszczególnych 

referatach Urzędu.  

 W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 5 wniosków w 2008 r.  

• Kancelarii Radcy Prawnego wpływ dnia 23.01.2008 r.; odpowiedzi udzielono pismem z 

dnia 16.04.2009 r. przy czym prowadzono postępowanie administracyjne bez 

zachowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności nie 

zawiadamiano Kancelarii Radcy Prawnego w trybie art. 35, 36 KPA. 

• Sołtysa sołectwa Garbacz wpływ dnia 10.03.2008r., pozostawiony bez odpowiedzi;                

w aktach wyciąg z obrad sesji Rady Gminy z dnia 12 marca 2008 r. na której omawiano 

kwestie podniesione w przedmiotowym wniosku, 

• Pani ElŜbiety P. wpływ dnia 27.03.2008 r. odpowiedź z dnia 02.04.2008 r. 

• Mieszkańców wsi Roztylice wpływ dnia 28.03.2008 r. przekazany według właściwości do 

Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak: TD/7040/19/08                 

z dnia 07.04.2008 r.; z naruszeniem 7-dniowego terminu określonego w art. 231 

Kodeksu postępowania administracyjnego. Jak poinformowała Pani Joanna Jabłońska 

wniosek przekazano listem zwykłym dnia 9 kwietnia 2008 r. (zapis w Pocztowej ksiąŜce 

nadawczej).   

• Pani Wandy N. wpływ 03.09.2008 r., udzielono odpowiedzi pismem znak: 

TG.7432/7/08/09 z dnia 5 stycznia 2009 r. z naruszeniem ustawowego terminu 

załatwiania spraw. Z akt sprawy wynika, Ŝe nie dostarczenie wymaganego przepisami 

prawa wniosku przez ww. powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.                          

O powyŜszym poinformowano wnioskodawcę pismem z dnia 27 stycznia 2009 r. 

Zapisy w rejestrze skarg i wniosków odpowiadają stanowi faktycznemu stwierdzonemu w trakcie 

kontroli. 

W większości spraw - przy wnioskach - brak potwierdzenia wysyłki korespondencji. 

 W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe informacja graficzna dotycząca moŜliwości 

składania skarg i wniosków przez interesantów jest niewystarczająca i poinformowano 

Sekretarza Gminy o obowiązku uzupełnienia informacji o przyjęciach obywateli w ramach skarg  

i wniosków przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. Obowiązek precyzyjnego 

poinformowania zainteresowanych o dniach i godzinach przyjęć wynika z art. 253 § 4 Kodeksu 
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postępowania administracyjnego. 

 

2. Dokonano przegl ądu dokumentacji zwi ązanej ze składaniem o świadcze ń majątkowych 

przez radnych, urz ędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych g miny.  

Radni. 

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Mirosław Chamera – 

Przewodniczący Rady Gminy w Waśniowie, natomiast dokumentację przechowuje Pani Joanna 

Jabłońska – podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Kadr. 

Oświadczenia majątkowe są uporządkowane, przechowywane są w oznakowanych teczkach 

aktowych Or.Rg. 0042/08 Kat. archiwalna B6 . Do oświadczeń dołączony jest wykaz radnych 

zobowiązanych do złoŜenia dokumentów Przewodniczącemu Rady Gminy zawierający m.in. 

datę złoŜenia oświadczeń. 

  W 2008 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złoŜyło oświadczenia majątkowe według 

stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Przewodniczący Rady Gminy złoŜył oświadczenia majątkowe 

Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odcisk pieczęci 

Urzędu Gminy wraz z wpisaną odręcznie datą wpływu oraz podpis osoby przyjmującej 

oświadczenie. Do oryginałów oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu w 2007 r. (PIT).  W przypadku 3 radnych do oświadczeń majątkowych 

dołączone jest oświadczenie, Ŝe nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym. 

 Analiza dokumentów wykazała, Ŝe wszyscy radni złoŜyli Przewodniczącemu Rady Gminy                 

w Waśniowie oświadczenia majątkowe za 2007 r. w ustawowym terminie. Na oświadczeniach 

znajduje się pieczątka wraz z datą i podpisem informująca o dokonaniu analizy. Do 

dokumentacji dołączona jest równieŜ pisemna informacja z dnia 24 kwietnia 2008 roku                      

o przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady Gminy 

Waśniów. 

 Na podstawie okazanej dokumentacji stwierdzono ponadto, Ŝe 15 radnych złoŜyło 

oświadczenia majątkowe za 2008 r.  

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy w Waśniowie przekazał pismem z dnia 29 kwietnia 2008 

roku oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Gminy Waśniów do Urzędu Skarbowego               

w Ostrowcu Świętokrzyskim, czym wypełnił obowiązek nałoŜony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia                

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

  Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

wynika obowiązek przedstawienia radzie gminy przez wójta gminy i przewodniczącego rady 

gminy w terminie do dnia 30 października kaŜdego roku -  informacji po przeprowadzeniu analizy 

oświadczeń majątkowych. Ustalono, Ŝe informacje takie zostały przedstawione Radzie Gminy 

Waśniów na sesji w dniu 8 sierpnia 2008 r.  

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. 

Analizując przedłoŜoną dokumentację stwierdzono, Ŝe oświadczenia majątkowe w 

ustawowym terminie - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku – złoŜyli:  

- 5 pracowników Urzędu Gminy, 
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- Wójt Gminy Waśniów, 

- 10 kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz 

- Pani Agnieszka Minkina - Sekretarz Gminy w dniu 4 lipca 2008 r. (powołana 24 czerwca 

2008 r.). 

W 2009 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. – oświadczenia majątkowe złoŜyły osoby 

do tego zobowiązane. W dniu kontroli w aktach znajdowały się oświadczenia majątkowe 5 

pracowników Urzędu Gminy, Wójta Gminy Waśniów, 5 kierowników jednostek organizacyjnych. 

 Sprawy oświadczeń majątkowych prowadzi Sekretarz Gminy, na podstawie pisemnego 

upowaŜnienia Wójta Gminy z dnia 5 stycznia 2009 r.  W aktach znajdują sie rejestry (wykazy) 

złoŜonych oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy za 2007 i 2008 r. zawierające imię                           

i nazwisko pracownika UG, kierownika jednostki organizacyjnej i datę złoŜenia oświadczenia 

majątkowego oraz znak sprawy. Oświadczenia majątkowe wraz z zeznaniami podatkowymi PIT 

przechowywane są w oznakowanych teczkach aktowych, i tak: 

- oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy - Or. 1028 (kat. arch. B-5), 

- oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych – Or. 1029 (kat. arch. B-5). 

Wójt Gminy Waśniów wydał zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie 

rozszerzenia stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych w jednolitym wykazie akt. Zarządzenie 

zostało wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii Archiwum Państwowego w Kielcach z dnia 25 

lutego 2008 r. Kategoria archiwalna B-5 nie jest zgodna z art. 244 ust. ustawy o samorządzie 

gminnym, który stanowi o 6 - letnim terminie przechowywania oświadczeń majątkowych. 

Na oświadczeniach majątkowych znajdują się pieczątki potwierdzające złoŜenie ich                  

w ustawowym terminie (odcisk pieczęci urzędowej oraz data i podpis osoby przyjmującej). 

Dokonanie analizy złoŜonych oświadczeń zostało potwierdzone na oświadczeniach (odcisk 

pieczęć „dokonano analizy” i podpis Wójta Gminy z datą) oraz w formie protokołów podpisanych 

przez Wójta Gminy. Odnotowano równieŜ, Ŝe do oryginałów oświadczeń majątkowych w/w osób 

dołączono zeznania podatkowe (PIT). 

  Po jednym ze złoŜonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych Wójt Gminy Waśniów 

przekazał do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak: Or.O 1028-1/02 z 

dnia 28 kwietnia 2008 r. Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Gałka – Skarbnika Gminy Waśniów 

dostarczono do Urzędu Skarbowego w Kielcach. W 2009 r. – do dnia kontroli - nie 

przekazywano oświadczeń do Urzędów Skarbowych. Wójt Gminy Waśniów sporządził 

informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2007 r., którą w dniu  8 

sierpnia 2008r. przedstawił radnym w trybie stosownych przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym.  
 

3. Dost ęp do informacji publicznej.   

 Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Waśniowie pod kątem 

dostępu do treści złoŜonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do pozostałych informacji 

publicznych.  

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia  
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6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze 

zm.) Zgodnie z ustawą, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze  

i organy władzy publicznej wykonujące zadania publiczne. Udostępnianie informacji publicznych 

następuje w drodze: 

• ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie 

Informacji Publicznej, a takŜe w drodze wyłoŜenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie 

dostępnych. 

• udostępniania na wniosek.. 

 Stwierdzono, Ŝe opublikowano wszystkie oświadczenia radnych oraz oświadczenia 

majątkowe Wójta Gminy złoŜone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządu. Biuletyn 

Informacji Publicznej zawiera takŜe oświadczenia majątkowe radnych oraz Wójta Gminy według 

stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2007 r.   

        Oświadczenia majątkowe urzędników, pracowników Urzędu Gminy, jak równieŜ wszystkich 

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Waśniów za lata 2003 - 2007 - zostały 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Opublikowano w BIP zarządzenia Wójta Gminy Waśniów z lat 2003 – 2009, uchwały Rady 

Gminy z lat 2002 – 2009 oraz protokoły z sesji Rady Gminy z lat 2008-2009.  

Brak jest danych na temat dokumentów nie udostępnionych w BIP. Ponadto ustalono, Ŝe w BIP 

znajduje się wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 

Stwierdzono opublikowanie w BIP jednostki informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw                        

w Urzędzie wraz z formularzami wniosków. Stwierdzono brak moŜliwości uzyskania informacji              

o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania poprzez wpisanie       

w określonym miejscu znaku sprawy, numeru sprawy, nazwiska lub innych danych 

identyfikujących. W trakcie kontroli ustalono, Ŝe na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Waśniów znajduje się dokumentacja przebiegu kontroli przeprowadzonych                   

w Urzędzie Gminy Waśniów w latach 2008-2009.  

Brak jest informacji o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Waśniów. 

  W trakcie kontroli uzyskano informację od Pani Agnieszki Minkina, Ŝe w okresie objętym 

kontrolą nie wpływały do Urzędu Gminy w Waśniowie wnioski w trybie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. 

4. Zarządzenia Wójta Gminy .  

Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Wójta Gminy w Waśniowie oraz teczek aktowych 

zawierających zarządzenia za lata 2008-2009. Teczki wraz z rejestrem oznaczone są sygnaturą 

Or- O.0151 kat. archiwalna A. Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia 

prowadzone są przez Panią Joannę Jabłońską – podinspektora w Referacie Organizacyjnym                  

i Kadr, zaś osobą nadzorującą sprawy jest Sekretarz Gminy. 

W 2008 roku Wójt Gminy Waśniów wydał 49 zarządzeń, natomiast w 2009 roku, do dnia 

kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 13 zarządzeń. Numeracja 
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zarządzeń w teczkach prowadzona jest dla kaŜdego roku oddzielnie. 

 Stwierdzono, Ŝe zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i 

podpisane przez Wójta Gminy Waśniów. Kontrolujący zwrócili uwagę na fakt, iŜ zarządzenie nr 

5/09  z dnia 27 lutego 2009 r. Wójta Gminy Waśniów zawiera jawne dane osobowe osoby 

wymienionej w zarządzeniu, serię i numer dowodu osobistego, a takŜe numer PESEL. Tematyka 

zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Waśniów w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian 

w budŜecie gminy, powołania komisji konkursowej oraz zmian zarządzeń Wójta. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione Pani Agnieszce Minkina – Sekretarzowi Gminy 

podczas spotkania zamykającego, w trakcie którego nie omawiano spraw dotyczących Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Waśniów.  

 

Wójtowi Gminy Wa śniów oraz Przewodnicz ącemu Rady Gminy w Wa śniowie lub 

osobom posiadaj ącym ich pisemne upowa Ŝnienia, przed podpisaniem protokołu kontroli 

przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – 

umotywowanych zastrze Ŝeń na pi śmie w sprawie stanu faktycznego, prawnego, ocen, 

uwag i wniosków zawartych w niniejszym protokole, o raz prawo odmowy podpisania 

protokołu kontroli i zło Ŝenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisem nego 

wyja śnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 

 Wójt Gminy Wa śniów oraz Przewodnicz ący Rady Gminy w Wa śniowie lub osoby 

przez nich upowa Ŝnione mog ą złoŜyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, 

pisemne wyja śnienie co do ustale ń w nim zawartych i jednocze śnie podpisa ć protokół. 

 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z czego jeden otrzymuje Wójt Gminy Waśniów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

w Waśniowie, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest 

parafowanie wszystkich stron protokołu.  

Na tym protokół zakończono. 

Dokonano wpisu do ksiąŜki kontroli jednostki pod pozycją 3/2009. 

 

Przewodniczący Rady Gminy:                            Kontrolujący:  

Mirosław Chamera                                                                                      Piotr Ferens 

                                                                                                                    Katarzyna Rabajczyk 

Kierownik jednostki kontrolowanej:      

   

Wójt Gminy Waśniów 

Krzysztof Gajewski 

 

Miejsce i data podpisania                         Miejsce i data podpisania  

przez kontrolowanych                                 przez kontrolujących 

Waśniów, 2009-04 - 29                                      Kielce 2009-04-27 


