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Znak: PNK.III-0932-28/09 

 
Pan 
Waldemar Marek Paluch 
Starosta Ostrowiecki 

 
Pan 
Romuald Mrugała 
Przewodniczący 
Rady Powiatu Ostrowieckiego 

 
 

                                 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie przepisu art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie  
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w dniu 19 listopada   
2009 roku inspektorzy Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu 
Świętokrzyskim w zakresie: organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i 
wniosków, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego (uchwały zarządu powiatu), 
organizacji kontroli wewnętrznej realizowanej przez Starostę Ostrowieckiego, przestrzegania 
przez radnych powiatu, członków zarządu powiatu, pracowników samorządowych i 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu obowiązku składania oświadczeń o swoim 
stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji 
Publicznej, a takŜe dostępu do informacji publicznej.   

 Protokół kontroli sporządzony przez kontrolujących podpisany został przez Starostę 
Ostrowieckiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2009 roku.  

W związku z powyŜszym, w oparciu o przepis art. 46 cyt. wyŜej ustawy - przekazuję 
niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 
Odnosząc się do obszarów objętych kontrolą: 

1. Pozytywnie oceniam wykonanie zadań w zakresie dostępu do informacji publicznej 
 oraz organizacji kontroli wewnętrznej. 
 

2. Negatywnie oceniam realizację przedmiotowych zadań w zakresie: 
•  organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków: 

−−−− w przypadku  1 skargi rozpatrywanej przez Starostwo Powiatowe naruszono art. 
237 § 1 Kpa, oraz nie zastosowano art. 36 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, 

−−−− w przypadku 7 skarg rozpatrywanych przez Radę Powiatu naruszono art. 237 § 1 
Kpa, oraz nie zastosowano art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

−−−− w przypadku 1 skargi przekazanej przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
Staroście Ostrowieckiemu według właściwości w trybie art. 231 Kpa z naruszono 
ustawowy termin, 
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−−−− w obu rejestrach skarg i wniosków w kilku przypadkach jako data udzielonej 
odpowiedzi wpisywana jest data sporządzenia pisma, 

−−−− oznaczenie teczek, w których przechowywane są dokumenty jest niezgodne z 
jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu. Brak równieŜ 
oznaczenia kategorii archiwalnej, 

 
•  realizacji przedmiotowych zadań w zakresie składanych oświadczeń majątkowych: 
−−−− informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych w 2008r. oraz 

w 2009r. Starosta Ostrowiecki i Przewodniczący Rady Powiatu w Ostrowcu 
Świętokrzyskim  przedstawili odpowiednio w dniu 5 listopada 2008r. oraz w dniu  
5 listopada 2009r., co stanowi naruszenie art. 25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym. 

−−−− w kontrolowanym okresie oświadczenia majątkowe wszystkich osób 
zobligowanych do ich złoŜenia (zarówno radnych jak i pracowników oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych) Starosta Ostrowiecki przekazał do urzędu 
skarbowego jednym pismem znak: Or.I.0718/21/08 oraz Or.I.0718/22/09. Zgodnie 
z art. 25 c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym oświadczenia majątkowe 
przekazuje do urzędu skarbowego osoba, której złoŜono oświadczenie. 

− błędna sygnatura pism przekazujących oświadczenia majątkowe do urzędów 
skarbowych - naruszenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu z dnia 18 grudnia 1998 roku (Dz. U. 
Nr 160, poz. 1074), 

 
 

W związku z powyŜszym zalecam:  
• w zakresie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków: 

−−−− kaŜdorazowo przestrzegać art. 237 § 1 Kpa, a w razie niemoŜliwości udzielenia 
odpowiedzi na skargę w ustawowym terminie stosować art. 36 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, 

−−−− w przypadku skarg przekazywanych wg właściwości przestrzegać art. 231 Kpa, 
−−−− oznaczyć teczki aktowe zawierające dokumentację skarg i wniosków sygnaturą 0551  

kat. archiwalną BE-5 zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu 
stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 
1998 roku, 

−−−− poprawnie prowadzić zapisy w rejestrze skarg i wniosków dotyczące daty udzielania 
odpowiedzi na skargi. 

 
• w zakresie składanych oświadczeń majątkowych: 

−−−− informację o wynikach przeprowadzonej przez Starostę i Przewodniczącego Rady 
Powiatu przedstawiać na sesji do dnia 30 października – zgodnie art. 25c ust. 12 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, 

−−−− w przypadku przekazywania oświadczeń majątkowych właściwemu urzędowi 
skarbowemu przestrzegać art. 25 c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym,  

−−−− stosować w prowadzonej korespondencji w sprawach z zakresu oświadczeń 
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majątkowych sygnaturę odpowiednią dla danej grupy oświadczeń majątkowych 
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. 

 
 

W związku z powyŜszym, 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 21 dni od daty otrzymania 
wystąpienia pokontrolnego.  

 
       Wojewoda Świętokrzyski 
       BoŜentyna Pałka-Koruba 

 

 

 

 

 

 


