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P r o t o k ó ł  
kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu 

Świętokrzyskim  

 

 

Kontrolę w dniu 19 listopada 2009 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk - 

inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli  w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik zespołu kontrolnego, Piotr Ferens – 

kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym,  Nadzoru i Kontroli oraz Hanna 

Janiszewska-Karcz - starszy inspektor i Piotr Gołda - inspektor wojewódzki Oddziału 

Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upowaŜnień: Nr 967/2009, 968/2009, 969/2009 i 

970/2009 wystawionych w dniu 10 listopada 2009 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego,  

Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upowaŜnienia 

Wojewody Świętokrzyskiego. 

 

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i 

wniosków, organizacja kontroli wewnętrznej realizowanej przez Starostę, organizacja 

działania organu wykonawczego powiatu (uchwały zarządu powiatu) przestrzeganie przez 

radnych powiatu, członków zarządu powiatu, pracowników samorządowych oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i pracowników wydających decyzje 

administracyjne w imieniu Starosty - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie 

majątkowym, realizacja ustawowych obowiązków podmiotów, którym składane są 

oświadczenia, publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, 

oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Prawnym,  

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

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upowaŜnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego. Kontrolą objęto lata 2008-2009. 

 
Starostą Ostrowieckim jest Pan Waldemar Marek Paluch, natomiast 

Przewodniczącym Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim – Pan Romuald Mrugała . 

Tekst Statutu Powiatu Ostrowieckiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w 

Ostrowcu Świętokrzyskim Nr XIII/93/07 z dnia 12 grudnia 2007 roku. Regulamin 

Organizacyjny Urzędu ustalono uchwałą Rady Powiatu Nr VI/45/07 z dnia 16 lutego 2007 r.  

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzieliła Pani 

Aneta Szloser-Tyczyńska- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 
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W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:  

 

1. Tryb przyjmowania oraz sposób rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

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

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).  

Do zadań komórek organizacyjnych (wydziałów) Urzędu naleŜy przyjmowanie, rozpatrywanie 

i załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami § 19 Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Koordynację 

przyjmowania skarg i wniosków oraz interesantów sprawuje Sekretarz Powiatu 

Ostrowieckiego. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków naleŜy do Wydziału 

Organizacyjnego zgodnie § 20 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego. Osobą 

odpowiedzialną za prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowością 

załatwiania spraw w trybie skargowych jest Pani Ewa Łojek - inspektor w Wydziale 

Organizacyjnym.  

Rejestr skarg i wniosków oznaczony jest sygnaturą OR.I - 0550 – kat. arch. A. Teczki 

aktowe zawierające dokumentację skargową oznaczone są sygnaturą OR.I - 0550. Rejestr 

skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym w tym względzie zasadom i 

prowadzony jest naleŜycie (akta kontroli). Wyjątek stanowi odnotowywanie w rejestrze 

odmiennej daty od tej w której załatwiono w rzeczywistości sprawę, tj. daty wysyłki 

odpowiedzi. Sytuacje takie miały miejsce w sprawach 13/08, 15/08. Ponadto sporządzona 

notatka słuŜbowa (w aktach kontroli) potwierdza kolejne przypadki odnotowywania w 

rejestrze daty pisma – odpowiedzi na skargę, a nie daty wysłania dokumentu. Pani  Aneta 

Szloser-Tyczyńska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego potwierdziła, Ŝe róŜnice w 

zapisach faktycznie występowały i wyjaśniła jednocześnie, Ŝe w 2009 r. nastąpiła wyraźna 

poprawa w zakresie prowadzenia ewidencji skarg i wniosków. 

W okresie objętym kontrolą odnotowano łącznie wpływ 15 skarg i wniosków w 2008 roku i 12 

skarg w 2009 r. – do dnia 19 listopada 2009 r.  

 

W wyniku zbadania przedłoŜonej dokumentacji skarg i wniosków rozpatrywanych przez 

Starostę ustalono, Ŝe skargi były załatwiane w ustawowych terminach, często  bezzwłocznie, 

z wyjątkiem sprawy: 

• Nr 6/08 - w dniu 30 maja 2008 r. Rodzice dzieci autystycznych w Ostrowcu 

Świętokrzyskim wnieśli do Starostwa Powiatowego skargę dotyczącą poziomu porad 

uzyskiwanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu 
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Świętokrzyskim. Zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

„organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niŜ w ciągu miesiąca”.  Wymogi jakie winno zawierać 

zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi wskazane zostały w art. 238 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Z dokumentów wynika, Ŝe Rodzice dzieci 

autystycznych nie uzyskali pisemnej odpowiedzi na przedmiotową skargę. Ze 

złoŜonych wyjaśnień Pana Macieja Kuszewskiego - Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego (wyjaśnienia w aktach 

kontroli) wynika, Ŝe od wpływu skargi prowadzono konsultacje z Gminą Ostrowiec, 

oczekiwano na decyzję Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwestii prawa refundacji 

kosztów dojazdu dzieci, dokonywano rozeznania skali problemu, odbywano 

spotkania z rodzicami w dniach 28.07.2008 r. i 21.08.2008 r. i ostatecznie 

pozytywnie załatwiono sprawę, lecz faktycznie nie udzielono odpowiedzi na skargę, 

w trybie cyt. przepisu.  

 

  W Starostwie Powiatowym funkcjonuje odrębny rejestr skarg i wniosków 

rozpatrywanych i załatwianych przez Radę Powiatu Ostrowieckiego. W rejestrze odnotowano 

w 2008 r. – 7 spraw oraz 10 w 2009 r. Kopie rejestrów w aktach kontroli. 

Ustalono, iŜ Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego, po otrzymaniu skargi 

adresowanej do Rady Powiatu przekazuje ją do Komisji Rewizyjnej. Na okoliczność sposobu 

i trybu rozpatrywania skarg Pan Romuald Mrugała – Przewodniczący Rady Powiatu 

Ostrowieckiego złoŜył wyjaśnienie: „kierowanie skarg do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

(Komisja) następuje na podstawie § 11, § 17 ust. 1 pkt 4), § 28 ust. 1 pkt 4) i 6) Statutu Powiatu 

Ostrowieckiego. Po wpływie skargi na osobę wymienioną w przepisie art. 229 pkt 4) Kodeksu 

postępowania administracyjnego Przewodniczący Rady na podstawie cyt. przepisów 

przedstawia skargę i stosowne dokumenty przed Komisję. Po przeanalizowaniu sprawy, Komisja 

opracowuje wstępny projekt uchwały, która wraz z dokumentami jest do dyspozycji wszystkich 

radnych. Bezpośrednie zawiadomienie wszystkich radnych następuje wraz z zawiadomieniem o 

terminie posiedzenia Rady i doręczeniem materiałów. NaleŜy więc stwierdzić, Ŝe radni powiatu 

mają moŜliwość gruntownego i szczegółowego zapoznania się z przedmiotem sprawy”.  

Kontrola wykazała, Ŝe nie wszystkie skargi załatwiane są przez Radę Powiatu w 

terminie 1 miesiąca stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

I tak, stwierdzamy, iŜ sprawy w 2009 r. odnotowane w rejestrze skarg i wniosków pod 

poz. numer: 2/09, 4/09, 5/09, 7/09, 8/09, 9/09 i 10/09 zostały załatwione z naruszeniem 

art. 237 § 1 KPA (dokumentacja skarg w aktach kontroli). W wyszczególnionych 

powyŜej sprawach Przewodniczący Rady Powiatu nie stosował równieŜ moŜliwości 

wynikającej z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym: „O 

kaŜdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ 
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administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i 

wskazując nowy termin załatwienia sprawy”.  Na tę okoliczność Pan Przewodniczący 

złoŜył następujące wyjaśnienie: „kwestia zawiadomienia skarŜącego o braku moŜliwości 

rozstrzygnięcia skargi w terminie jednego miesiąca, niejednokrotnie wynika z braku moŜliwości 

przewidzenia terminu do którego Komisja Rewizyjna przeanalizuje i rozpatrzy przedmiotową 

skargę. WaŜny jest równieŜ termin mogącej się odbyć sesji Rady Powiatu, której uchwała 

dopiero stanowi rozstrzygnięcie konkretnej skargi. Biorąc jednak pod uwagę oczywisty 

obowiązek podjęte będą działania zmierzające do bardziej wnikliwej sygnalizacji, która będzie 

skutkować wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów art. 36-38 Kodeksu 

postępowania administracyjnego”.  
 
Ponadto ustalono, iŜ Przewodniczący Rady Powiatu przekazał Staroście Ostrowieckiemu – 

według właściwości – w trybie art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego – 1 skargę 

nr 5/09 z naruszeniem ustawowego terminu. Cyt. przepis stanowi bowiem: „JeŜeli organ, 

który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, 

nie później jednak niŜ w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, 

zawiadamiając równocześnie o tym skarŜącego, albo wskazać mu właściwy organ”. 

Przedmiotowa skarga wpłynęła do Przewodniczącego Rady Powiatu dnia 22.04.2009 r. i 

został przekazana Staroście pismem z dnia 15 czerwca 2009 r. Pan Przewodniczący 

oświadczył, co następuje: „odnośnie zarzutu powstałego na podstawie braku realizacji terminu 

wskazanego w przepisie art. 231 kodeksu postępowania administracyjnego, to pragnę 

stwierdzić, iŜ zaniedbanie to było jednostkowym przypadkiem i po sprawdzeniu okazało się, Ŝe 

pod nieobecność pracownika obsługującego sesję Rady Powiatu nastąpił brak koniecznej 

komunikacji i terminowo nie przekazano skargi w stosownym trybie do dalszej realizacji. Zostały 

podjęte działania zmierzające do usunięcia zaistniałego problemu”.  

Wszystkie wyjaśnienia Pana Przewodniczącego w aktach kontroli. 

 

  Zgodnie z § 32 ust. 5 załącznika do wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów  z dnia 18 grudnia 1998 r. instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 

160, poz. 1074) „Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania”. Kontrola wykazała, Ŝe 

odnotowywane daty załatwienia w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków Rady Powiatu 

są datami pism i są róŜne od faktycznej wysyłki korespondencji, i tak: 

- skarga nr 1/09 w rejestrze 25.05.2009 wysyłka 26.05.2009 r. oraz 06.06.2009 r. – wysyłka 

09.06.2009r.; 

- skarga nr 2/09, w rejestrze 16.04.2009 r. faktycznie wysłano 17.04.2009 r.; 

- skarga nr 4/09, odnotowano 24.04.2009r., odpowiedź wysłano dnia 29.04.2009 r.; 

- skarga nr 5/09 w rejestrze 09.06.2009 r., odpowiedź wysłano 17.06.2009 r. 

- skarga nr 8/09 odnotowano 10.09., w rzeczywistości odpowiedź wysłano 14.09.2009 r.  
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Skargi wpływające do Urzędu są właściwie ewidencjonowane, znajdują się na nich odcisk 

pieczęci wraz z datą wpływu oraz stosowne dekretacje Starosty i Przewodniczącego Rady 

Powiatu wyraŜające polecenie załatwienia sprawy. Wszystkie odpowiedzi na skargi 

podpisane są przez Starostę, Wicestarostę Ostrowieckiego lub Sekretarza Powiatu, a takŜe 

Przewodniczącego Rady Powiatu i wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.   

  

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe informacja graficzna dotycząca moŜliwości 

składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym 

mieści się kontrolowana jednostka. Spełniony zatem został obowiązek wynikający z art. 253 

§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

 

2. Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych 

przez radnych, członków Zarządu Powiatu, pracowników samorządowych oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu i pracowników wydających decyzje administracyjne w 

imieniu Starosty.  

 

2.1. Oświadczenia majątkowe radnych. 

 Art. 25c. ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001, 

Nr 142, poz.1592 ze zm.) zobowiązuje radnych do złoŜenia oświadczenia o swoim stanie 

majątkowym co roku, do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego. 

Zarówno w 2008 roku, jak i w 2009 roku wszyscy radni wywiązali się z obowiązku 

terminowego złoŜenia  Przewodniczącemu Rady Powiatu dwóch egzemplarzy oświadczeń o 

swoim stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (do 30 

kwietnia) wraz z ze swoim zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

podatkowym (PIT) za rok poprzedni.  

Zgodnie z art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym przewodniczący rady 

powiatu zobligowany jest do przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych radnych. 

Oświadczenia radnych za 2007 i 2008 r. zostały poddane analizie przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu. Na wszystkich oświadczeniach znajduje się odcisk 

pieczęci Wydziału Organizacyjnego starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

oraz data wpływu oświadczenia, a takŜe podpis osoby przyjmującej. Na wszystkich 

dokumentach znajdują się adnotacje (odcisk pieczęci) Przewodniczącego Rady Powiatu o 

dokonanej przez niego analizie złoŜonych oświadczeń majątkowych wraz z datą dokonania 

czynności i podpisem. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z 

zeznaniami podatkowymi. 



6 
 

 Oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w oznakowanych teczkach 

aktowych OR.I-0049 Kat. arch. B6. Sygnaturę tę zastosowano zgodnie z zarządzeniem Nr 

72/09 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie rozszerzenia 

jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu dotyczących oświadczeń 

majątkowych. Zarządzenie zostało wydane zgodnie z decyzją Archiwum Państwowego w 

Kielcach. 

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie oświadczeń majątkowych Radnych 

Powiatu Ostrowieckiego na podstawie upowaŜnień wydanych przez Starostę Ostrowieckiego 

są: Pani Jadwiga Chrzęszczyk- Inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Pani Dorota Kieloch 

– Inspektor w Wydziale Organizacyjnym oraz Pani Ewa Łojek – Inspektor w Wydziale 

Organizacyjnym.  

 
2.2. Członkowie Zarządu Powiatu, pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek 

organizacyjnych powiatu 

 Wywiązywanie się przez pracowników samorządowych, kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz członków zarządu powiatu z obowiązku terminowego złoŜenia 

oświadczenia majątkowego. 

Art. 25c ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym zobowiązuje 

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki 

organizacyjnej powiatu oraz osobę wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty do 

złoŜenia kolejnego oświadczenia majątkowego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

W okresie objętym kontrolą zobowiązanymi do złoŜenia do dnia 30 kwietnia danego roku 

swoich oświadczeń majątkowych było:  

− w 2008 roku: 25 pracowników samorządowych, 29 kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz 5 członków zarządu powiatu, 

− w 2009 roku: 23 pracowników samorządowych, 29 kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz 5 członków zarządu powiatu. 

Wszystkie ww. osoby złoŜyły swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Do 

oświadczeń majątkowych dołączone są odpowiednie zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. 

Na okazanych oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczęć starostwa powiatowego z 

datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej dokumenty.  

Analizę złoŜonych Staroście Ostrowieckiemu oświadczeń majątkowych, mającą 

potwierdzenie w postaci stosowej adnotacji na oświadczeniach wraz z datą jej dokonania i 

podpisem przeprowadził Pan Piotr Składanowski – Sekretarz Powiatu, posiadający 

upowaŜnienie Starosty – pismo Nr. Or. I.0114/16/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. - do 
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dokonywania tych czynności. Ponadto, w teczkach aktowych znajduje się protokół z analizy 

oświadczeń majątkowych podpisany przez Sekretarza Powiatu. 

Oświadczenia majątkowe 3 członków zarządu powiatu, którzy równocześnie są radnymi  

znajdują się w teczce z oświadczeniami majątkowymi radnych,  oświadczenie Wicestarosty 

znajduje się w teczce z oświadczeniami majątkowymi pracowników samorządowych, zaś 

oświadczenie Starosty zostało przesłane do Wojewody Świętokrzyskiego.  

WyŜej wymienione oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych 

oznaczonych sygnaturą: 

− 1025 z kat. archiw. B-6 – Pracownicy Starostwa Powiatowego 

− 1026 z kat. archiw. B-6 – Kierownicy jednostek podległych. 

Sygnaturę tę zastosowano zgodnie z zarządzeniem Nr 72/09 Starosty Ostrowieckiego z dnia 

30 października 2009r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla 

organów powiatu dotyczących oświadczeń majątkowych. Zarządzenie zostało wydane po 

uzgodnieniu z  Archiwum Państwowym w Kielcach. 

Sprawami oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych, kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz członków zarządu powiatu zajmują się: 

- w zakresie przyjmowania oświadczeń – z upowaŜnienia Starosty – Pani Ewa Łojek – 

inspektor w Wydziale Organizacyjnym oraz Pani Marzena Jemielniak – podinspektor w 

Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

- w zakresie analizy oświadczeń – z upowaŜnienia Starosty - Pan Piotr Składanowski – 

Sekretarz Powiatu. 

 

2.3. Wywiązywanie się przez Starostę oraz Przewodniczącego Rady Powiatu z obowiązku 

przekazania oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych. 

Zgodnie z art. 25 c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym, osoby którym złoŜono 

oświadczenia majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu 

ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. 

W trakcie kontroli odnotowano, iŜ jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych (złoŜonych 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. i 31 grudnia 2008r.) radnych powiatu, członków zarządu 

powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz 

osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty, Starosta Ostrowiecki przekazał 

Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak: 

Or.I.0718/21/08 w dniu 29 maja 2008 roku oraz pismem znak:Or.I.0718/22/09 w dniu 30 

czerwca 2009r.  
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2.4. Wywiązywanie się przez Starostę oraz Przewodniczącego Rady Powiatu z obowiązku 

przedstawienia radnym informacji o wynikach analizy przedłoŜonych im oświadczeń 

majątkowych. 

Zgodnie z art. 25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, 

podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października 

kaŜdego roku przedstawia radzie powiatu informację o: 

1)  osobach, które nie złoŜyły oświadczenia majątkowego lub złoŜyły je po terminie, 

2)  nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych    

wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złoŜyły nieprawidłowe oświadczenia, 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

W trakcie kontroli ustalono, iŜ informację taką Starosta Ostrowiecki oraz Przewodniczący 

Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawili na XXIV sesji Rady Powiatu 

Ostrowieckiego odbytej w dniu 5 listopada 2008r. RównieŜ w 2009 roku przedmiotowa 

informacja została złoŜona na sesji w dniu 5 listopada. Kopia protokołu z sesji odbytej w dniu 

5.11.2008r. oraz oświadczenie Sekretarza Powiatu, iŜ w 2009 r. analiza została 

przedstawiona na sesji odbytej w dniu 5.11.2009r. dołączone zostały do akt kontroli. 

 
 
3. Dostęp do informacji publicznej. 

3.1. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ostrowieckiego pod kątem 

dostępu do treści złoŜonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji 

publicznych.  

Koordynację działań związanych z przygotowaniem i zamieszczaniem informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu Ostrowieckiego realizuje Pani Marzena Jamielniak – Inspektor 

w Wydziale Organizacyjnym. 

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Powiatu Ostrowieckiego oświadczenia 

majątkowe za rok 2007 złoŜone w 2008 roku przez Starostę Ostrowieckiego, Sekretarza 

Powiatu, Skarbnika Powiatu, Wicestarostę Ostrowieckiego, naczelników wszystkich 

wydziałów Starostwa Powiatowego, pracowników Wydziału Komunikacji (wydający decyzje 

administracyjne w imieniu starosty), 23 radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego, w tym 

członków zarządu powiatu). Nie odnotowano natomiast publikacji oświadczeń majątkowych 

za rok 2008 złoŜonych przez w/w osoby w 2009 roku. Obowiązek publikacji oświadczeń 

majątkowych wynika z art. 25d ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) Odnotowano równieŜ brak w BIP 

wykazu rejestrów i ewidencji prowadzonych w Starostwie. Obowiązek zamieszczania w BIP 

danych, o których mowa powyŜej wynika z art. 6 ust.1 pkt.3 f ustawy z dnia 6.09.2001 roku  
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o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) 

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki informacji na temat statusu prawnego jednostki, 

organizacji tj. treść Statutu Powiatu Ostrowieckiego i treść Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, informację o strukturze organizacyjnej 

Starostwa Powiatowego oraz informację o organach i osobach sprawujących w nich funkcje.   

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki uchwał Rady Powiatu Ostrowieckiego  

z 2008 roku (do uchwały Nr XXVII/174/08 z 19.12.2008r.) Nie opublikowano natomiast 

uchwał Rady Powiatu z 2009 roku. Obowiązek zamieszczania w BIP danych, o których 

mowa powyŜej wynika z art. 6 ust.1 pkt.4 a ustawy z dnia 6.09.2001 roku o dostępie do 

informacji publicznej. 

Stwierdzono, Ŝe opublikowane w BIP zostały uchwały Zarządu Powiatu Ostrowieckiego  

z 2008 roku (do uchwały Nr 186/08 z 30.12.2008r.) oraz część uchwał z 2009 roku (do 

uchwały Nr 37/09 z 11.03.2009r.). Opis do uchwał Zarządu Powiatu z 2009 roku 

zamieszczony na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawiera 

błędy dot. daty uchwał. Opis wskazuje, iŜ są to uchwały z 2008 roku.  

W odniesieniu do kontroli przeprowadzanych w Starostwie opublikowano w BIP protokoły 

kontroli z lat 2003-2005, a z lat 2006-2007 jedynie zestawienia kontroli z opisem dot. zaleceń 

i wystąpień pokontrolnych. Nie opublikowano natomiast dokumentacji przebiegu i efektów 

tych kontroli w postaci protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych oraz dokumentacji 

kontrolnej z lat 2008-2009, co wymagane jest art. 6 ust.1 pkt.4 a ustawy o dostępie do 

informacji publicznej.  

 

3.2. Wnioski o udzielenie informacji publicznej 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U 2001, Nr 112, poz. 1198 ze zm.), udostępnianie informacji publicznej na 

wniosek następuje w terminie nie później niŜ 14 dni od dnia złoŜenia wniosku. 

 W kontrolowanym okresie do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

wpłynęły 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej, na które odpowiedzi udzielono w 

ustawowym terminie. Brak jest prowadzonego rejestru i teczki aktowej dla wniosków o 

udzielenie informacji publicznej. 

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

są: Pani Sylwia KałuŜna- pracownik kancelarii w Starostwie Powiatowym, oraz Pani 

Agnieszka Gajowik – pracownik sekretariatu. 

 
4. Dokonano przeglądu rejestru uchwał Zarządu Powiatu Ostrowieckiego oraz teczek 

aktowych zawierających uchwały za lata 2008 i 2009.  

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu oznaczono symbolem 0064 kat. arch. A, natomiast  
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teczki aktowe, w których przechowywane są uchwały oznaczono symbolem 0063  

kat. arch. A. zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu. 

Numeracja uchwał prowadzona jest oddzielnie dla kaŜdego roku. W 2008 roku Zarząd 

Powiatu Ostrowieckiego podjął 186 uchwał, natomiast w 2009 roku, do dnia kontroli 

stwierdzono podjęcie 171 uchwał.  

Stwierdzono, iŜ wszystkie uchwały posiadają podstawę prawną, podpisane są przez 

członków Zarządu Powiatu i parafowane przez opiniujących je radców prawnych. 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru oraz teczek aktowych z uchwałami 

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego jest Pani Marzena Jamielniak –inspektor w Wydziale 

Organizacyjnym.  

 

5. Dokonano przeglądu dokumentacji dotyczącej kontroli wewnętrznej prowadzonej przez 

Starostę Ostrowieckiego. 

Procedura kontroli wewnętrznej w jednostce uregulowana została zarządzeniem Nr 9/04 

Starosty Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2004 roku w/s wprowadzenia procedury kontroli 

finansowej w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.   

Kontrolę wewnętrzną finansową w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Starostę 

Ostrowieckiego na podstawie § 1 pkt. 6 c  zarządzenia Nr 49/08 Starosty Ostrowieckiego  

z dnia 25 września 2008 roku w/s realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w 

wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 września 

2008 roku, będących wynikiem kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu 

Ostrowieckiego za okres 2007 roku, realizuje Audytor Wewnętrzny Starostwa Powiatowego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim Pan Artur Łakomiec. 

Stwierdzono, Ŝe w 2008 roku w ramach kontroli wewnętrznej finansowej przeprowadzono  

10 kontroli. Wykaz kontroli wewnętrznych z 2008 roku dołączono do akt kontroli.  

Odnotowano, iŜ w 2009 roku do dnia kontroli audytor wewnętrzny zrealizował 5 zadań 

kontrolnych. Wykaz kontroli wewnętrznych z 2009 roku dołączono do akt kontroli. 

Kontrolujący stwierdzili, iŜ kontrole wewnętrzne dokumentowane są w postaci: zawiadomień 

o planowanej kontroli przesyłanych do kierowników jednostek organizacyjnych, upowaŜnień 

do przeprowadzenia kontroli wydawanych kontrolującemu przez Starostę, protokołów kontroli 

które podpisuje kontrolujący oraz kierownicy jednostek kontrolowanych. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w protokole zamieszcza się zalecenia pokontrolne.  

Kontrolerzy zweryfikowali dokumentację 1 kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w 2008r.  

w Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz 1 kontroli 

wewnętrznej wykonanej 2009 roku w Liceum Ogólnokształcącym Nr IV im. C.K. Norwida   

w Ostrowcu Świętokrzyskim. Stwierdzono, iŜ w obu w/w kontrolach dokumentacja była 

kompletna.  
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Staroście Ostrowieckiemu oraz Przewodnicz ącemu Rady Powiatu w 

Ostrowcu Świętokrzyskim lub osobom posiadaj ącym ich pisemne 

upowa Ŝnienia, przed podpisaniem protokołu kontroli przysł uguje prawo 

zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania pr otokołu kontroli – 

umotywowanych zastrze Ŝeń na pi śmie co do ustale ń zawartych w niniejszym 

protokole, oraz prawo odmowy podpisania protokołu k ontroli i zło Ŝenia w 

terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wy jaśnienia tej odmowy 

Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 

  

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z czego jeden otrzymuje Starosta Ostrowiecki wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, drugi - organ zarządzający kontrolę.  

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Dokonano wpisu do ksiąŜki kontroli pod pozycją Nr 8/2009. 

 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej:  

   

                   

                       Kontrolujący:  

    Starosta Ostrowiecki 

Waldemar Marek Paluch      

 

Katarzyna Rabajczyk 

Hanna Janiszewska-Karcz 

Piotr Gołda 

Piotr Ferens 

 

Przewodniczący Rady Powiatu:   

 

  

Romuald Mrugała 

                      

Miejsce i data podpisania                         Miejsce i data podpisania 

przez kontrolowanych                                 przez kontrolujących 

                
Ostrowiec Świętokrzyski, 2009-12-16                                                    Kielce, 2009-12-09 
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W wyniku uwzględnienia zastrzeŜeń złoŜonych przez Starostę Ostrowieckiego do 

protokołu kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Prawnego, Nadzoru  

i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Starostwie Powiatowym  

w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadza się następujące zmiany w protokole kontroli: 

 

1. Treść ustaleń na stronie nr 8 pkt.3.1 dotyczących publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Ostrowieckiego oświadczeń majątkowych radnych powiatu oraz 

pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

otrzymuje brzmienie „Odnotowano równieŜ publikację oświadczeń majątkowych za 

rok 2008 złoŜonych przez w/w osoby w 2009 roku.”   

2. Protokół kontroli na stronie nr 8 uzupełnia się poprzez dopisanie: „Obowiązek ten jest 

przez Starostę Powiatu Ostrowieckiego realizowany na bieŜąco”, po zdaniu: 

Obowiązek publikacji oświadczeń majątkowych wynika z art. 25d ust.3 ustawy z dnia 

5.06.1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.).  

3. Treść ustaleń na stronie nr 9 pkt.3.1 dotyczących publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Ostrowieckiego uchwał Rady Powiatu Ostrowieckiego, otrzymuje 

brzmienie „Odnotowano równieŜ publikację uchwał Rady Powiatu z 2009 roku”. 

4. Protokół kontroli na stronie nr 9 uzupełnia się poprzez dopisanie: „Obowiązek ten jest 

przez Starostę Powiatu Ostrowieckiego realizowany na bieŜąco”, po zdaniu: 

Obowiązek zamieszczania w BIP danych, o których mowa powyŜej wynika z art. 6 

ust.1 pkt.4 a ustawy z dnia 6.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej. 

5. Treść ustaleń na stronie nr 9 pkt.3.1 dotyczących publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Ostrowieckiego uchwał Zarządu Powiatu Ostrowieckiego 

otrzymuje brzmienie: „Odnotowano równieŜ publikację uchwał Zarządu Powiatu 

Ostrowieckiego z 2009 roku”.  

6. Ustalenia na stronie nr 9 protokołu kontroli przedstawione w zdaniach: „Opis do 

uchwał Zarządu Powiatu z 2009 roku zamieszczony na stronie BIP Starostwa 

Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawiera błędy dot. daty uchwał. Opis 

wskazuje, iŜ są to uchwały z 2008 roku” – skreśla się z protokołu. 

7. Treść ustaleń na stronie nr 9 pkt.3.1 dotyczących publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Ostrowieckiego dokumentacji kontroli otrzymuje brzmienie: 

„Odnotowano opublikowanie dokumentacji przebiegu i efektów kontroli w postaci 

protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych z 2009 roku, natomiast  

w odniesieniu do 2008 roku odnotowano opublikowanie zestawienia kontroli z opisem 

dot. zaleceń i wystąpień pokontrolnych”. 
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Kierownik jednostki kontrolowanej:  

   

                   

                       Kontrolujący:  

          

 

Katarzyna Rabajczyk 

Hanna Janiszewska-Karcz 

Piotr Ferens 

Piotr Gołda 

Starosta Ostrowiecki 

Waldemar Marek Paluch 

 

Przewodniczący Rady Powiatu:   

 

  

Romuald Mrugała 

    

 

 

 

                   

Miejsce i data podpisania                         Miejsce i data podpisania 

przez kontrolowanych                                 przez kontrolujących 

                
Ostrowiec Świętokrzyski, 2009-12-28                                                      Kielce, 2009-12-21 
 
 
 
 


