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P r o t o k ó ł  
kontroli przeprowadzonej w Urz ędzie Miasta Skar Ŝysko-Kamienna  

 

 

Kontrolę problemową w dniu 28 października 2009 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – 

inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolnego, Hanna Janiszewska-Karcz – starszy 

inspektor oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale 

Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 

podstawie upowaŜnień: Nr 890/09, 891/09, 892/09 wystawionych w dniu 15 października 

2009 roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego.  

 

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg                 

i wniosków, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia 

Prezydenta Miasta), organizacja kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Prezydenta 

Miasta, przestrzeganie przez radnych rady miejskiej, pracowników samorządowych oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych miasta 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 Wojewodę Świętokrzyskiego. 

Kontrolą objęto lata 2008-2009.  

Prezydentem Miasta SkarŜysko-Kamienna jest Pan Roman Wojcieszek, natomiast 

Przewodniczącym Rady Miasta w SkarŜysku-Kamiennej – Pan Bogusław Ciok. 

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali: Pan Jan 

Janiec – Sekretarz Miasta, Pani Agata Dulemba – inspektor w Wydziale Organizacyjnym, 

Pani Małgorzata Styczeń – inspektor w Wydziale Organizacyjnym oraz Pani Dorota Bilny – 

audytor w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.  

 

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:  
 

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego  

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

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 16 skarg (w 2008r. 9 skarg, a w 2009r. do 

dnia kontroli – 7 skarg).  
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Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą Or.I.0560, teczki aktowe- Or.I.0561, bez 

podania kategorii archiwalnej. 

 

Jak wynika z prowadzonego rejestru i okazanej dokumentacji przeterminowanie skarg  

w 2008 roku miało miejsce w 4 przypadkach spraw.  Są to skargi zarejestrowane  

w centralnym rejestrze skarg i wniosków pod pozycjami:  

• 3/08 (wpływ 11.04.08, odpowiedź 13.05.08);  

• 4/08 (wpływ 11.04.08 odpowiedź 13.05.08);  

• 8/08 (wpływ 18.11.08,odpowiedź 31.12.08);  

• 9/08 (wpływ 23.12.08, odpowiedź 28.01.09).  

W 2009 r. przeterminowanie skarg miało miejsce w  przypadkach 3 skarg zarejestrowanych 

w centralnym rejestrze pod pozycjami:  

• 2/09 (wpływ 31.03.09, odpowiedź 10.06.09);  

• 5/09 (wpływ 11.05.09, odpowiedź 30.06.09);  

• 7/09 (wpływ 16.09.09, odpowiedź 22.10.09). 

W przypadku skargi złoŜonej przez likwidatora Targowisk Miejskich w SkarŜysku-Kamiennej 

(pozycja 1/09) skargę przekazano wg właściwości do Rady Miasta, jednak zarówno na 

skardze jak i w rejestrze brak jest daty jej przekazania. W dokumentacji brak jest odpowiedzi 

udzielonej przez Radę Miasta skarŜącemu.  

Odpowiedzi na wszystkie skargi podpisywane były przez Prezydenta Miasta SkarŜysko-

Kamienna lub z upowaŜnienia Prezydenta Miasta przez Sekretarza Miasta i Zastępcę 

Prezydenta Miasta. W przypadku braku moŜliwości udzielenia odpowiedzi w ustawowym 

terminie nie stosowano moŜliwości wynikającej z art. 36 Kodeksu postępowania 

administracyjnego i nie zawiadamiano skarŜących o przedłuŜeniu terminu ponad termin 

wyznaczony w przepisach prawa. 

W przypadku skargi 7/08, 8/08, 5/09, 6/09 zapisy w rejestrze skarg i wniosków nie 

odpowiadają stanowi faktycznemu stwierdzonemu w trakcie kontroli - w centralnym rejestrze 

skarg i wniosków w przypadku skargi 5/09 wpisana jest błędna data wpływu do Urzędu 

Miasta, a w dwóch pozostałych skargach jako datę udzielenia odpowiedzi wpisano datę 

sporządzenia pisma  zamiast daty jego wysyłki. W przypadku skarg 9/08, 6/08, 7/09 i 2/09  

w rejestrze brak wpisanej daty udzielenia odpowiedzi. 

Osobą prowadzącą sprawy skarg i wniosków jest Pani Agata Dulemba – inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym. 

 

2. Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych 

przez radnych, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych 

miasta.  
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Radni  

Zarówno w 2008 jak i w 2009 roku – do dnia 30 kwietnia danego roku – 22 radnych 

złoŜyło Przewodniczącemu Rady Miasta swoje oświadczenia majątkowe według stanu na 

dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Przewodniczący Rady Miasta złoŜył oświadczenia 

majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Wszyscy radni złoŜyli oświadczenia  

w ustawowym terminie.  

Na wszystkich oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczątka z datą wpływu 

oświadczenia. Kontrolujący odnotowali, iŜ na oświadczeniach (pieczęciach z datą wpływu) 

brak jest podpisu osoby przyjmującej dokumenty. 

Do oświadczeń majątkowych dołączone są odpowiednie roczne zeznania  

o wysokości osiągniętego dochodu w 2007 i 2008 roku. 

 W trakcie kontroli odnotowano, iŜ jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych 

kaŜdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w SkarŜysku-Kamiennej pismem 

znak: B.S. I.0114-2/34/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. oraz pismem znak: BS. I 0114-2/36/09  

z dnia 27 maja 2009 r.  

 W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są 

w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 0042 z kat. archiw. B-6, zgodnie z rzeczowym 

wykazem akt dla Urzędu Miasta SkarŜysko-Kamienna. Wskazane oznaczenie zostało 

nadane zgodnie z zarządzeniem Nr 209/2007 Prezydenta Miasta SkarŜysko-Kamienna  

z dnia 12 września 2007 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt. 

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pani Dorota Kruczyk – podinspektor  

w Biurze Samorządowym. 

 
 
Pracownicy samorz ądowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy  

 

oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za 2007r.  

W 2008 roku do złoŜenia oświadczeń majątkowych zobligowanych było 13 osób. 

Stwierdzono, Ŝe w/w osoby złoŜyły swoje oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznań  

o wysokości dochodu w roku podatkowym 2007 w ustawowym terminie. Ustalono równieŜ, 

Ŝe po jednym ze złoŜonych egzemplarzy oświadczeń przekazano do właściwych Urzędów 

Skarbowych (pisma z dnia 05.06.08 r. znak: Or.II-0014-13/08 i Or.II.0014-14/08) 

Odnotowano równieŜ złoŜenie oświadczenia majątkowego w dniu 11.06.2008 r. przez Panią 

Beatę Nowak w związku z otrzymaniem w dniu 28.05.2008r upowaŜnienia do wydawania 

decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta SkarŜysko-Kamienna. 

Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Nowak do urzędu skarbowego zostało przekazane 

odrębnym pismem.  
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Analizując dokumentację zawierającą oświadczenia majątkowe pracowników 

samorządowych złoŜone w 2008 roku odnotowano na kopertach dołączonych do oświadczeń 

występowanie pieczątki „dokonano analizy oświadczeń majątkowych” z podpisem (parafką) 

Pani Małgorzaty Styczeń – inspektora ds. kadrowych. 

 

oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2007r. 

W 2008 roku do złoŜenia oświadczeń majątkowych wraz z kopiami zeznań o wysokości 

dochodu w roku podatkowym 2007 zobligowanych było 39 osób. Stwierdzono, Ŝe wszyscy 

złoŜyli je w ustawowym terminie. Na oświadczeniach znajduje się data wpływu oraz podpis 

osoby przyjmującej dokument. Informacja o przeprowadzonej analizie widnieje na kopertach, 

w których przechowywane są oświadczenia majątkowe.  

Stwierdzono, iŜ do wszystkich oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu w 2007 roku. Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych 

przekazano do właściwych ze względu na adres zamieszkania urzędów skarbowych. 

 

oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych za 2008r. 

Spośród osób (dwóch zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz 

osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta) zobligowanych do 

złoŜenia oświadczenia majątkowego Prezydentowi Miasta SkarŜysko-Kamienna w 2009 - 

według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. - wszyscy złoŜyli je w ustawowym terminie. 

Na wszystkich oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczątka wpływu dokumentu do 

Urzędu Miasta wraz z datą i podpisem osoby przyjmującej. Na oświadczeniach znajduje się 

równieŜ pieczęć „dokonano analizy” wraz z podpisem Pani Małgorzaty Styczeń – insp. ds. 

kadrowych.  

Do wszystkich oświadczeń majątkowych dołączone są odpowiednie roczne zeznania 

o wysokości osiągniętego dochodu w 2008 roku.  

Po jednym z egzemplarzy ww. oświadczeń majątkowych Prezydent Miasta 

SkarŜysko-Kamienna przekazał do odpowiednich Urzędów Skarbowych pismami znak: Or II-

1028-2/09 oraz znak: Or II-1028-3/09 z dnia 7 lipca 2009 roku.  

 

oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2008r.   

Odnotowano złoŜenie Prezydentowi Miasta SkarŜysko-Kamienna w 2009 roku oświadczeń 

majątkowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wraz z kopią zeznań 

podatkowych za rok 2008, przez 40 kierowników jednostek organizacyjnych miasta. 

Wszystkie oświadczenia majątkowe złoŜone zostały w ustawowym terminie. Odnotowano 

równieŜ złoŜenie w 2009 roku oświadczenia majątkowego przez osobę powołaną z dniem  
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19 czerwca 2009 roku na stanowisku Prezesa Zarządu „Miejskie Usługi Komunalne”  

w SkarŜysku-Kamiennej Sp. z o.o.  

Na oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych znajduje się 

pieczątka wpływu do Urzędu Miasta wraz z datą i podpisem osoby przyjmującej – Pani 

Małgorzaty Styczeń -  insp. ds. kadrowych. Na oświadczeniach znajduje się równieŜ pieczęć 

„dokonano analizy” wraz z podpisem Pani Małgorzaty Styczeń.  

Kontrolującym przedłoŜono dokumentację w postaci upowaŜnienia Nr 142/2007 Prezydenta 

Miasta SkarŜyska Kamiennej z dnia 18 grudnia 2007 roku wydanego dla Pani Małgorzaty 

Styczeń – inspektora w Wydziale Organizacyjnym do przechowywania oświadczeń 

majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. 

Kontrolujący zapoznali się równieŜ z upowaŜnieniem Nr 143/2007 Prezydenta Miasta 

SkarŜyska Kamiennej z dnia 18 grudnia 2007 roku wydanego dla Pana Jana Janiec – 

Sekretarza Miasta do dokonywania analizy oświadczeń o stanie majątkowym składanych 

przez pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych.  

Analizując dokumentację dot. oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych  

i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, kontrolujący stwierdzili nieprawidłowość 

polegającą na złoŜeniu podpisu przez Panią Małgorzatę Styczeń pod pieczątką o treści 

„Dokonano analizy”. Z upowaŜnień, o których mowa powyŜej wynika, Ŝe do czynności 

związanych z analizą oświadczeń majątkowych upowaŜniony jest jedynie – Sekretarz 

Miasta.  Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie pierwszych stron oświadczeń 

majątkowych dwóch osób (1 pracownika samorządowego oraz 1 kierownika jednostki 

organizacyjnej), na których widnieje podpis Pani Małgorzaty Styczeń pod pieczątką 

„Dokonano analizy” – dołączono do akt kontroli.  

Z pisemnych wyjaśnień Pani Małgorzaty Styczeń, dołączonych do akt kontroli wynika, iŜ 

zgodnie z upowaŜnieniem Nr 142/2007 Prezydenta Miasta SkarŜyska Kamiennej z dnia  

18 grudnia 2007 roku przechowuje ona jedynie oświadczenia majątkowe pracowników 

samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Na przedmiotowych 

oświadczeniach umieszczana jest data wpływu dokumentu oraz podpis Pani Małgorzaty 

Styczeń, jako osoby przyjmującej oświadczenia majątkowe. Następnie oświadczenia 

przekazywane są Sekretarzowi Miasta – celem dokonania analizy. Po dokonaniu analizy 

oświadczenia majątkowe są ponownie przekazywane do Pani Małgorzaty Styczeń – celem 

dalszego przechowywania. 

Odnotowano fakt przekazania w 2009 roku przez Prezydenta Miasta SkarŜysko-Kamienna 

po jednym z egzemplarzy ww. oświadczeń majątkowych do właściwych Urzędów 

Skarbowych. 
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Kontrolujący stwierdzili, iŜ wyŜej wymienione oświadczenia majątkowe przechowywane są  

w teczkach aktowych oznaczonych symbolami:  

− 1028 z kat. arch. B-6 – oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych  

− 1029 z kat. arch. B-6 – oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych 

miasta . 

Wskazane oznaczenia zostały nadane zgodnie z zarządzeniem Nr 209/2007 Prezydenta 

Miasta SkarŜysko-Kamienna z dnia 12 września 2007 r. w sprawie rozbudowy jednolitego 

rzeczowego wykazu akt. 

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

wynika obowiązek przedstawienia radzie gminy przez wójta gminy i przewodniczącego rady 

gminy w terminie do dnia 30 października kaŜdego roku - informacji o wynikach analizy 

oświadczeń majątkowych. Informację taką Prezydent Miasta SkarŜysko-Kamienna oraz 

Przewodniczący Rady Miasta w SkarŜysku-Kamiennej przedstawili na XXVIII sesji w dniu 

30 października 2008r. W 2009 roku - do dnia kontroli - informacja nie była jeszcze 

przedstawiana Radzie Miasta. 

 
3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta SkarŜysko-Kamienna                                                                                                                                   

pod kątem dostępu do treści złoŜonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji 

publicznych. Osobami odpowiedzialnymi w Urzędzie Miasta SkarŜysko-Kamienna za 

przedmiotowy zakres tematyczny na podstawie zarządzenia Nr 86/03 Prezydenta Miasta 

SkarŜyska-Kamiennej z dnia 11 czerwca 2003 roku są pracownicy poszczególnych 

Wydziałów oddelegowani do tych zadań przez Naczelników Wydziałów. Zadania te 

pracownicy mają wpisane w zakres swoich obowiązków słuŜbowych.  

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Miasta SkarŜysko-Kamienna: 

oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta złoŜonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu  

w 2008 i 2009 roku. 

Stwierdzono brak publikacji oświadczenia majątkowego byłego Przewodniczącego Rady 

Miasta SkarŜyska-Kamiennej Pana Jana Maćkowiaka złoŜonego Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu w terminie do 30 kwietnia 2008 oraz brak publikacji oświadczenia 

majątkowego złoŜonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do 30 kwietnia 2009 roku 

przez obecnego Przewodniczącego Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej Pana Bogusława 

Ciok.  

Odnotowano opublikowanie oświadczeń majątkowych pozostałych radnych, Sekretarza 

Miasta, Skarbnika Miasta, 2 zastępców Prezydenta Miasta, 7 Naczelników Wydziałów oraz 

Kierowników Referatów (2 za 2007r., 3 za 2008r.) oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych miasta (42 za 2007r., 40 za 2008r.)  

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki informacji o organizacji tj. treść Statutu Miasta 
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SkarŜysko-Kamienna i treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, informację  

o strukturze organizacyjnej Urzędu, organach i osobach sprawujących w nich funkcje.   

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki wykazu rejestrów i ewidencji prowadzonych 

 w Urzędzie Miasta, uchwał Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej za okres 2003 – 2009r. 

(od uchwały Nr VI/38/03 z 15.07.2003 do uchwały Nr  XLII/101/09 z 29.10.2009 r.) oraz 

zarządzeń Prezydenta Miasta SkarŜysko-Kamienna za okres 2003 – 2009r (od zarządzenia 

Nr 8/03 z 15.01.2003r do zarządzenia Nr 265/09 z 4.11.2009r. z wyłączeniem treści 

zarządzeń dot. powołania komisji przetargowych i przeprowadzenia przez te komisje 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych).  

W odniesieniu do kontroli przeprowadzanych w Urzędzie opublikowano jedynie zestawienie 

kontroli z ich opisem. Nie opublikowano natomiast dokumentacji przebiegu i efektów tych 

kontroli w postaci protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych, co wymagane jest 

przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

Odnotowano, Ŝe na stronie BIP Miasta SkarŜysko-Kamienna publikowane są protokoły  

z sesji Rady Miasta. Publikowanie protokołów nie jest wymagane ustawą o dostępie do 

informacji publicznych, stanowi jednak dobrą praktykę prowadzoną przez Urząd Miasta 

SkarŜysko-Kamienna. Stwierdzono, Ŝe w linku „Karty Usług” opublikowano informacje 

niezbędne przy załatwianiu spraw urzędowych. Ponadto, w linku „Informacje  

niepublikowane” znajdują się wzmianki dot. sposobu uzyskania informacji nie 

zamieszczonych w BIP jednostki. 

Z uzyskanych od Sekretarza Miasta informacji wynika, Ŝe w kontrolowanym okresie do 

Urzędu Miasta nie wpływały pisemne wnioski o udostępnienie informacji publicznej.  

 

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta SkarŜysko-Kamienna oraz 

teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2008 i 2009.  

Stwierdzono, iŜ zarządzenia Prezydenta Miasta przechowywane są w teczkach 

aktowych. Odnotowano równieŜ prowadzenie rejestru wydanych zarządzeń. 

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla kaŜdego roku. W 2008 roku  

Prezydent Miasta SkarŜysko-Kamienna wydał 325 zarządzeń, natomiast w 2009 roku, do 

dnia kontroli stwierdzono wydanie 251 zarządzeń.  

Odnotowano, iŜ w 2008 roku w 4 zarządzeniach Prezydenta Miasta tj. Nr 94/08, Nr 163/08,  

Nr 164/08 oraz Nr 217/08 występują nie wypełnione pola dotyczące terminu otwarcia ofert 

dot. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.  

Taka sama sytuacja ma miejsce  w odniesieniu do 4 zarządzeń z 2009 roku tj. Nr 32/09,  

Nr 130/09, Nr 131/09 i Nr 132/09. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie w/w 

zarządzeń dołączono do akt kontroli.   

Stwierdzono, iŜ wszystkie zarządzenia posiadają podstawę prawną.   
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Zarządzenia są podpisane przez Prezydenta Miasta bądź teŜ przez jego zastępców  

z wyjątkiem 3 zarządzeń z 2009 roku tj. Nr 158/09, Nr 159/09 oraz Nr 160/09. Zarządzenia te 

nie zostały podpisane przez w/w osoby. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

w/w zarządzeń dołączono do akt kontroli.   

Stwierdzono równieŜ, iŜ zarządzenie Nr 91/09 z 2009 roku własnoręcznym podpisem 

podpisał Pan Zdzisław Kobierski – pierwszy zastępca Prezydenta Miasta. W miejscu podpisu 

brak jest natomiast informacji o funkcji zastępcy Prezydenta Miasta. Ponadto podpis złoŜony 

został pod komputerowym zapisem, wskazującym na osobę Prezydenta Miasta SkarŜysko-

Kamienna Pana Romana Wojcieszka. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię 

zarządzenia Nr 91/09 dołączono do akt kontroli. 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji z zarządzeniami Prezydenta 

Miasta SkarŜysko-Kamienna jest Pani Agata Dulemba – inspektor w Wydziale 

Organizacyjnym.  

 

5. Dokonano przeglądu dokumentacji dotyczącej kontroli wewnętrznej prowadzonej przez 

Prezydenta Miasta SkarŜysko-Kamienna. 

Procedura kontroli wewnętrznej w jednostce uregulowana została zarządzeniem Nr 17/2009 

Prezydenta  Miasta SkarŜyska-Kamiennej z dnia 22 stycznia 2009 roku w/s systemu kontroli 

wewnętrznej w Urzędzie Miasta SkarŜyska-Kamiennej, które opublikowane zostało  

w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki.  

Zgodnie z  § 2 cyt. wyŜej przepisu formy organizacyjne systemu kontroli wewnętrznej  

w Urzędzie Miasta w SkarŜysku-Kamiennej obejmują: 

- samokontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy przez wszystkich pracowników  

- kontrolę funkcjonalną sprawowaną w ramach obowiązków nadzoru nad określonym 

obszarem działalności Urzędu lub nadzoru nad podwładnymi  

- kontrolę instytucjonalną wykonywaną przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną lub 

powołany incydentalnie zespół kontrolny.  

Instytucjonalną kontrolę wewnętrzną w Urzędzie Miasta SkarŜysko-Kamienna na podstawie 

§ 6  realizuje Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu Wewnętrznego  

Stwierdzono, Ŝe w 2008 roku w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono 14 działań 

kontrolnych,  które przedstawiają  się następująco: 

- kontrola w Urzędzie Miasta SkarŜysko-Kamienna w zakresie prawidłowości przyznawania 

stypendiów szkolnych  

- kontrola w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 

gospodarki finansowej za rok 2007  

- kontrola w Gimnazjum Nr 2 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% wydatków za 2007 rok 

- kontrola w Gimnazjum Nr 3 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% wydatków za 2007 rok 
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- kontrola w Urzędzie Miasta SkarŜysko-Kamienna – kontrola doraźna kasy Nr 2  

- kontrola w Szkole Podstawowej Nr 5 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% wydatków za 

2007 rok 

- kontrola w Szkole Podstawowej Nr 8 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% wydatków za 

2007 rok 

- kontrola w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% 

wydatków za 2007 rok 

- kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% 

wydatków za 2006 i 2007 rok 

- kontrola w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% 

wydatków za 2007 rok 

- kontrola w Szkole Podstawowej Nr 9 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% wydatków za 

2007 rok 

- kontrola w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych  

w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% wydatków za 2007 rok oraz w zakresie 

wykorzystania dotacji w zakładach budŜetowych – przedszkolach  

- kontrola w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 

wykorzystania dotacji za 2007 rok 

- kontrola w Muzeum Orła Białego w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie                     

wykorzystania dotacji na zadania własne za 2007 rok 

Stwierdzono, Ŝe w I półroczu 2009 roku w ramach kontroli wewnętrznej prowadzono  

14 kontroli,  które przedstawiają  się następująco: 

- kontrola w Szkole Podstawowej Nr 1 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% wydatków za 

2008 rok 

- kontrola w Gimnazjum Nr 2 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% wydatków za 2008 rok 

- kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w SkarŜysku-Kamiennej – doraźna  

- kontrola w Niepublicznym Gimnazjum z Klasami Przysposabiającymi do Pracy  

w SkarŜysku-Kamiennej – kontrola meldunków z rzeczywistą liczbą uczniów 

uczęszczających do szkoły  

- kontrola w Zespole Palcówek Oświatowych w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% 

wydatków za 2008 rok 

- kontrola w Prywatnym Zespole Szkół w SkarŜysku-Kamiennej – kontrola w zakresie 

zgodności meldunków z rejestrem za 2009r.  

- kontrola w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM SkarŜysko-Kamienna w zakresie 

prawidłowości wydawania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego 

- kontrola w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% 

wydatków za 2008 rok 
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- kontrola w Szkole Podstawowej Nr 3 w SkarŜysku-Kamiennej - kompleksowa za 2008 rok 

- kontrola w Szkole Podstawowej Nr 5 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% wydatków za 

2008 rok 

- kontrola w Szkole Podstawowej Nr 8 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% wydatków za 

2008 rok 

- kontrola w Szkole Podstawowej Nr 9 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% wydatków za 

2008 rok 

- kontrola w UM SkarŜysko-Kamienna -  kontrola doraźna kasy Urzędu  

- kontrola w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 w SkarŜysku-Kamiennej w zakresie 5% 

wydatków za 2008 rok 

Działania kontrolne realizowane przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu Wewnętrznego 

prowadzone są w oparciu o procedury kontroli szczegółowo opisane w § 8-23 zarządzenia 

Nr 17/2009 Prezydenta Miasta SkarŜyska-Kamiennej z dnia 22 stycznia 2009 roku w/s 

systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta SkarŜyska-Kamiennej.   

Zgodnie z w/w procedurą kontrole wewnętrzne prowadzi się na podstawie rocznego planu 

kontroli zatwierdzanego przez Prezydenta Miasta i wprowadzonego do stosowania w formie 

zarządzenia. 

Kontrolujący stwierdzili, iŜ kontrole realizowane przez w/w komórkę organizacyjną ds. 

kontroli dokumentowane są zgodnie z treścią zarządzenia Nr 17/09 w postaci: upowaŜnień 

wydawanych kontrolującym przez Prezydenta Miasta do przeprowadzenia kontroli, 

programów kontroli, protokołów, które podpisują kontrolujący oraz kierownicy jednostek 

kontrolowanych wraz z głównymi księgowymi, a przypadku kontroli w Urzędzie Miasta – 

Naczelnicy Wydziałów. Odnotowano równieŜ, Ŝe w oparciu o cyt. wyŜej zarządzenie,  

w przypadkach występowania nieprawidłowości, do kierowników jednostek kontrolowanych 

kierowane są zalecenia pokontrolne podpisywane przez Prezydenta Miasta.  

W dokumentacji znajdują się równieŜ odpowiedzi kierowników kontrolowanych jednostek na 

zalecenia pokontrolne im przekazane.  

Zadania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta SkarŜysko-Kamienna realizuje Pani Dorota 

Bilny – inspektor ds. kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Do dnia 4 września 

2009 roku zadania te realizowała równieŜ Pani Irena Dąbrowska – podinspektor ds. kontroli 

w/w wymienionym Biurze.  

 

Prezydentowi Miasta Skar Ŝyska-Kamiennej oraz Przewodnicz ącemu Rady 

Miasta Skar Ŝyska-Kamiennej lub osobom posiadaj ącym ich pisemne upowa Ŝnienia, 

przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje pr awo zgłoszenia – w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowany ch zastrze Ŝeń na pi śmie do 

ustale ń zawartych w niniejszym protokole oraz prawo odmowy  podpisania protokołu 
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kontroli i zło Ŝenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisem nego wyja śnienia tej 

odmowy - Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 

 

Niniejszy protokół sporz ądzono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach,  

z czego jeden otrzymuje Prezydent Miasta Skar Ŝyska-Kamiennej wraz  

z Przewodnicz ącym Rady Miasta Skar Ŝyska-Kamiennej, drugi - organ zarz ądzający 

kontrol ę.  

 

Obowi ązkiem stron post ępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu .  

 

Na tym protokół zakończono. 

Dokonano wpisu do ksiąŜki kontroli pod pozycją Nr 3/2009. 

 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej:                            Kontrolujący:  

(podpis i pieczątka Prezydenta Miasta)                                      (podpisy kontrolujących) 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta:      

(podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce i data podpisania                         Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych:                                 przez kontrolujących:  
SkarŜysko-Kamienna, 2009-11-24                                                  Kielce. 2009-11-10 


