
   
 

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”  

 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
 

    Kielce, 2009-12-01 
PNK.III-0932-24/09 

Pan 
Wacław Szarek 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sędziszów  
 
Pan  
Adam Mysiara  
Przewodnicz ący Rady 
Miejskiej w S ędziszowie  

 
                                 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 23 października  

2009 roku inspektorzy Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Sędziszowie w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg  

i wniosków, organizacji działania organu wykonawczego gminy, organizacji kontroli 

wewnętrznej realizowanej przez Burmistrza, 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 oraz dostępu do informacji publicznej. 

 Protokół kontroli sporządzony i podpisany przez kontrolujących w dniu 3 listopada 

2009 roku, podpisany został przez Pana  Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w dniu 9 listopada 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 realizacj ę zadań 

obejmuj ących przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków , a takŜe prowadzenie 

Biuletynu Informacji Publicznej, z uchybieniami wsk azanymi poni Ŝej:  
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1. Niewłaściwe dokumentowanie faktu złoŜenia oświadczeń majątkowych radnych – brak   

pieczątki wpływu oraz podpisu osoby przyjmującej oświadczenia majątkowe,  

2.  Niewłaściwe dokumentowanie faktu złoŜenia oświadczeń majątkowych w 2008 roku przez  

sześć osób spośród pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy – brak pieczątki z datą wpływu oraz brak na oświadczeniach majątkowych wszystkich 

pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych złoŜonych w 2008  

i 2009 roku podpisu osoby przyjmującej oświadczenia majątkowe, 

3. Brak oznaczeń teczek aktowych zawierających oświadczenia majątkowe radnych, 

pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,  

4. Brak kopii zeznania podatkowego dwóch radnych przy składanych oświadczeniach 

majątkowych za rok 2007,  

5. Brak w teczce aktowej oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  

w Sędziszowie z 2008 roku,  

6.  Brak rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy,  

7. Brak oznaczeń teczek aktowych z zarządzeniami Burmistrza oraz brak w teczce aktowej  

4 spośród 133 zarządzeń Burmistrza z 2009 roku,  

8. Występowanie 2 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy z tym samym numerem i z tej 

samej daty lecz o róŜnej treści – dotyczy zarządzenia Nr 79/08 z 29.08.2008r. i zarządzenia 

Nr 77/09 z 15.06.2009r. oraz występowanie w 2008 i 2009 roku zarządzeń Burmistrza Miasta 

i Gminy z zastosowaniem oznaczenia liczbowo-literowego – dotyczy zarządzeń Nr 79A/08, 

Nr 80A/08, Nr 40A/09, Nr 74A/09, Nr 78A/09, 

9.  Brak rejestru dla wniosków o udostępnienie informacji publicznej,  

10. Brak w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki oświadczenia majątkowego Burmistrza 

Miasta i Gminy Sędziszów złoŜonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu w 2009 roku. 

W związku z powy Ŝszym zalecam:  

1. Dokumentować fakt złoŜenia oświadczeń majątkowych przez radnych poprzez stosowanie 

pieczątki z datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej, 

2. Dokumentować fakt złoŜenia oświadczeń majątkowych przez wszystkich pracowników 

samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy (potwierdzanie 

pieczątką z datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej na wszystkich oświadczeniach),   

3. W oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych  

(Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zm.) – oznaczyć teczki aktowe zawierające 

oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek 
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organizacyjnych przy zastosowaniu symbolu 102 (Ewidencja osobowa). W tym celu naleŜy 

rozszerzyć stosowany wykaz akt zarządzeniem Burmistrza o pozycję 1028, w kolumnie IV 

stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu 

akt dla organów gmin i związków międzygminnych dla oświadczeń majątkowych 

pracowników samorządowych oraz o pozycję 1029 w przypadku oświadczeń majątkowych 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz oznaczyć teczki aktowe zawierające 

oświadczenia majątkowe radnych przy zastosowaniu symbolu 004 (Organy samorządu 

terytorialnego). W tym celu naleŜy rozszerzyć jednolity rzeczowy wykaz akt zarządzeniem 

Burmistrza o pozycję 0042 w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, 

wynikających z wyŜej wymienionej instrukcji. W celu wprowadzenia oznaczeń w/w teczek,  

w oparciu o §15 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych 

naleŜy wystąpić do Archiwum Państwowego w Kielcach o uzgodnienie rozszerzenia wykazu 

akt o pozycje podane powyŜej,  

4. Przechowywanie pełnej dokumentacji dot. oświadczeń majątkowych radnych (dot. kopii 

rocznych zeznań podatkowych),  

5. Właściwe przechowywanie oświadczeń majątkowych wszystkich kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy (dot. oświadczenia dyrektora SP Nr 1),  

6. Prowadzić rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy,   

7. Oznaczyć teczki aktowe z zarządzeniami Burmistrza oraz uzupełnić brakujące w nich 

zarządzenia z 2009 roku, o których mowa w protokole kontroli,  

8. Poprawnie numerować zarządzenia Burmistrza bez dopisywania po numerze zarządzenia, 

oznaczenia literowego oraz wydawania zarządzeń o róŜnej treści z tym samym numerem, 

9. Prowadzić rejestr  wniosków o udostępnienie informacji publicznej,  

10. Opublikowanie w BIP jednostki zgodnie z art. 24i ust.3 ustawy o samorządzie gminnym 

oświadczenia majątkowego Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów złoŜonego Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu w 2009 roku.  

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 Wojewody Świętokrzyskiego) 
 


