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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 

7 października 2009 roku przez inspektorów Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kontroli sprawdzającej w Urzędzie 

Gminy w Rytwianach stwierdzono, iŜ zalecenia  wskazane w wystąpieniu pokontrolnym 

Wojewody Świętokrzyskiego znak: NK.III-0932-2/07 z dnia 9 maja 2007r.zostały wykonane. 

Odnosząc się do obszarów objętych kontrolą sprawdzającą pozytywnie oceniam realizację 

zaleceń dotyczących: 

• rozszerzenia zarządzeniem Wójta Gminy Rytwiany (zgodnie z ustaleniami z 

Archiwum Państwowym w Kielcach) haseł jednolitego rzeczowego wykazu 

akt dla potrzeb Urzędu Gminy w Rytwianach  i odpowiedniego oznaczenia 

teczek aktowych, 

• sposobu załatwiania skarg i wniosków, 

• wskazywania podstawy prawnej w wydawanych przez Wójta zarządzeniach, 

• publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminny Rytwiany oświadczeń 

majątkowych radnych. 
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  W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały opisane w protokole 

kontroli przekazanym i podpisanym przez Wójta Gminy Rytwiany oraz przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany. Uchybienie stanowi brak podania kategorii 

archiwalnej dla teczek zawierających zarządzenia Wójta Gminy Rytwiany, co jest niegodne z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.1999, Nr 112, poz. 

1319).  

Uchybienie stanowi stosowanie sygnatury 0717 dla korespondencji związanej z 

przekazywaniem do Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych Radnych Gminy 

Rytwiany. Zgodnie z sygnaturą dla dokumentacji dotyczącej oświadczeń majątkowych, 

pisma powinny być oznaczone 0042.  

 Negatywnie oceniam realizację zadań związanych z przestrzeganiem przepisu art. 24h 

ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z którego wynika obowiązek 

przedstawienia radzie gminy przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy w terminie 

do dnia 30 października kaŜdego roku analizy oświadczeń majątkowych. Informacje takie 

zostały przez Wójta Gminy Rytwiany oraz Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany  

przedstawione Radzie Gminy na sesji w dniu 7 listopada 2008r.- czyli z przekroczeniem 

ustawowego terminu.        

.                     

 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 14 dni od daty otrzymania protokołu . I tak: 

 

• w odniesieniu do zarządzeń Wójta Gminy Rytwiany 

- oznaczyć teczki, w których przechowywane są dokumenty kategorią archiwalną A 

 

• w odniesieniu do tematyki oświadczeń majątkowych  

- stosować właściwą sygnaturę dla pism przekazujących oświadczenia majątkowe Radnych 

Gminy Rytwiany do Urzędu Skarbowego 



   
 

WYRÓśNIENIE ZA „ZAANGA śOWANIE W DOSKONALENIE"  
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZ ĄDZANIA JAKO ŚCIĄ 

NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY  
URZĄD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 r. 

KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZ ĘDZIEM  
PRACY I DIALOGU”  

- przestrzegać przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, z którego wynika obowiązek przedstawienia radzie gminy przez wójta gminy i 

przewodniczącego rady gminy w terminie do dnia 30 października kaŜdego roku analizy 

oświadczeń majątkowych 

 

 

  

        w/z Wojewody Świętokrzyskiego 

         Piotr śołądek 

        Wicewojewoda Świętokrzyski 

 

 
        


