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                                 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie przepisu art.36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w dniu 14 września 

2009 roku inspektorzy Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy w Smykowie 

w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, organizacji  

i zakresie działania organu wykonawczego gminy, przestrzegania przez radnych gminy oraz 

pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy obowiązku 

składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, publikacji przedmiotowych oświadczeń  

w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępu do informacji publicznej oraz organizacji kontroli 

wewnętrznej realizowanej przez Wójta Gminy.  

 Protokół kontroli sporządzony i podpisany przez kontrolujących, przez Pana Wójta 

oraz Przewodniczącego Rady Gminy podpisany został w dniu 7 października 2009 roku.  

W związku z powyŜszym w oparciu o przepis art.46 cyt. ustawy - przekazuję 

wystąpienie pokontrolne. 

Odnosz ąc si ę do obszarów obj ętych badaniami pozytywnie oceniam ich realizacj ę.  

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowo ści, które podaj ę poni Ŝej:  

- w odniesieniu do skarg przekazanych Radzie Gminy Smyków według właściwości do 

rozpatrzenia – brak realizacji przepisu art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - 
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Kodeks postępowania administracyjnego tj. rozpatrywanie skarg przez Radę Gminy. Do pism 

skierowanych do skarŜącej Przewodniczący Rady Gminy Smyków załączył jedynie 

wyjaśnienia przedłoŜone w przedmiotowych sprawach przez Wójta Gminy Smyków, 

- w odniesieniu do oświadczeń majątkowych w 2008 i 2009 roku załączenie przez jednego  

z radnych do oświadczenia kopii PIT-11, który nie jest wystarczający w świetle przepisu 

art. 24h ust.3 ustawy o samorządzie gminnym oraz nie załączenie w 2009 roku przez 

jednego z radnych do swojego oświadczenia majątkowego kopii rocznego zeznania 

podatkowego.  

 

Dodaję równieŜ, iŜ stwierdzone w trakcie kontroli podmiotowej strony BIP Gminy Smyków 

braki w zakresie udostępnienia dokumentacji kontroli z zakresu realizacji zadań obrony 

cywilnej przeprowadzonej w UG Smyków przez Starostę Koneckiego (dot.2008r.) oraz 

dokumentacji kontroli z zakresu gospodarki finansowej gminy Smyków za 2008 rok 

przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach (dot.2009r.), zostały 

uzupełnione w dniu 25 września 2009 roku poprzez zamieszczenie stosownych 

dokumentów.  

 

W związku z powy Ŝszym zalecam:  

- przestrzeganie przez Radę Gminy w Smykowie przepisu art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, 

poz.1071 ze zm.),  

- egzekwowanie przez Przewodniczącego Rady Gminy Smyków od radnych gminy 

obowiązku wynikającego z przepisu art. 24h ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).   

Jednocześnie na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie proszę o poinformowanie Wojewody 

Świętokrzyskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz o podjętych 

działaniach albo przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wystąpienia pokontrolnego. 

 
(pieczątka i podpis Wicewojewody Świętokrzyskiego w zastępstwie 
Wojewody Świętokrzyskiego) 


