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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
 

W wyniku przeprowadzonej na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2009r. Nr 31, poz. 206) w dniu 

22 kwietnia 2009 roku przez inspektorów Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kontroli w Urzędzie Gminy  w  Waśniowie stwierdzono 

nieprawidłowości, które zostały opisane w protokole kontroli przekazanym i podpisanym 

przez Wójta Gminy oraz przez Przewodniczącego Rady Gminy Waśniów.  

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami proszę podjąć działania skutkujące ich 

usunięciem i wnoszę o realizację zaleceń i uwag pokontrolnych jak równieŜ wniosków 

zamieszczonych poniŜej. 

Proszę równieŜ o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz o podjętych działaniach albo przyczynach 

niepodjęcia tych działań w terminie – do dnia 2  czerwca 2009 r.  I tak: 

 

 

• w odniesieniu do tematyki skarg i wniosków 

- przestrzegać ustawowego terminu przekazywania skarg według właściwości, 

- udzielać odpowiedzi na kaŜdą skargę, przestrzegać terminów załatwiania spraw i stosować 

w razie zagroŜenia uchybienia terminów art. 36 §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  
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• w odniesieniu do tematyki oświadczeń majątkowych  

-  zastosować się do pisma Archiwum Państwowego w Kielcach z dnia  4 maja br., 

zmieniającego kategorię archiwalna z B-5 na B-6 dla tej dokumentacji. 

 

  

• w odniesieniu do Biuletynu Informacji Publicznej 

- udostępnić w BIP informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub 

rozstrzygania, 

- podać sposób udostępniania  dokumentów nie podlegających publikacji w BIP. 

 

 

 W związku z ujawnieniem w zarządzeniu nr 5/09 z dnia 27 lutego 2009 roku danych 

osobowych Wojewoda Świętokrzyski odrębnym pismem wystąpił do Generalnego Inspektora 

Danych Osobowych. Po uzyskaniu opinii w sprawie zostanie ona przedstawiona Wójtowi 

Gminy Waśniów. 

 

 

 
 

 

       w/z Wojewody Świętokrzyskiego 
                  Piotr śołądek 
       Wicewojewoda Świętokrzyski 


