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                                 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 28 października  

2009 roku inspektorzy Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miasta SkarŜysko-Kamienna 

w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, organizacji 

działania organu wykonawczego gminy, organizacji kontroli wewnętrznej realizowanej przez 

Prezydenta Miasta, 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 10 listopada 

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

w dniu 24 listopada 2009 roku.  

W związku z powyŜszym w oparciu o przepis art.46 cyt. ustawy - przekazuję 

wystąpienie pokontrolne. 
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Odnosz ąc si ę do obszarów obj ętych badaniami negatywnie oceniam realizacj ę zadań 

obejmuj ących przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków  ze wzgl ędu na:  

1. Udzielanie odpowiedzi na skargi z naruszeniem ustawowego terminu 1 miesiąca  

(4 przypadki na 9 skarg w 2008 roku oraz 3 przypadki na 7 skarg w 2009 roku). 

 

W powy Ŝszym obszarze stwierdzam równie Ŝ uchybienia:  

2. Niepoprawne prowadzenie zapisów w rejestrze skarg i wniosków polegających na: 

dokonywaniu wpisów dat sporządzenia pisma w miejsce daty faktycznego udzielenia 

odpowiedzi na skargi (2 przypadki), nie wpisywaniu dat udzielenia odpowiedzi na skargi  

(4 przypadki), wpisaniu błędnej daty wpływu skargi do Urzędu (1 przypadek), nie 

odnotowaniu na skardze oraz w rejestrze daty przekazania jej według właściwości Radzie 

Miasta (1 przypadek). 

 

W odniesieniu do pozostałych tematów kontroli formu łuję ocenę pozytywn ą  

z uchybieniami wskazanymi poni Ŝej:  

 

3. Niewłaściwe dokumentowanie faktu złoŜenia oświadczeń majątkowych radnych - przy 

pieczątce wpływu brak podpisu osoby przyjmującej oświadczenia majątkowe.  

4. ZłoŜenie podpisu przez pracownika nie posiadającego stosownego upowaŜnienia 

Prezydenta Miasta pod pieczątką o treści „dokonano analizy”, odnoszącej się do  

oświadczeń majątkowych. 

5. Występowanie 8 zarządzeń Prezydenta Miasta z nie wypełnionymi pozycjami dotyczącymi 

terminu otwarcia ofert dot. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych  

(4 przypadki w 2008 oraz 4 przypadki w 2009 roku). 

6. Występowanie 3 zarządzeń Prezydenta Miasta, które nie posiadają podpisu Prezydenta 

bądź jego zastępców oraz 1 zarządzenia podpisanego przez I zastępcę Prezydenta Miasta 

Pana Zdzisława Kobierskiego w miejscu komputerowego zapisu wskazującego na osobę 

Prezydenta Miasta SkarŜysko-Kamienna Pana Romana Wojcieszka.  

7. Brak w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki oświadczenia majątkowego byłego 

Przewodniczącego Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej Pana Jana Maćkowiaka złoŜonego  

w terminie do 30 kwietnia 2008 roku oraz oświadczenia majątkowego złoŜonego w 2009 roku 

przez obecnego Przewodniczącego Rady Miasta Pana Bogusława Ciok. 

8. Brak w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki dokumentacji przebiegu i efektów kontroli 
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w postaci protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych.  

 

W związku z powy Ŝszym zalecam:  

1. Bezwzględne stosowanie przepisu art. 237, a w uzasadnionych przypadkach art. 36 §1 

Kodeksu postępowania administracyjnego przy rozpatrywaniu skarg. 

2. Prowadzenie zapisów w rejestrze skarg i wniosków, odzwierciedlających faktyczne daty 

wpływu skarg i wniosków oraz daty udzielanych na nie odpowiedzi.  

3. Dokumentować fakt złoŜenia oświadczeń majątkowych przez radnych poprzez stosowanie 

oprócz pieczątki z datą wpływu, równieŜ podpisu osoby przyjmującej dokument. 

4. Potwierdzanie faktu dokonywania analizy oświadczeń majątkowych pracowników 

samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych przez osobę uprawnioną do 

prowadzenia analizy.  

5. - 6. Przestrzeganie zasad legislacji w odniesieniu do zarządzeń Prezydenta Miasta.  

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

oświadczenia majątkowego złoŜonego w 2008 roku przez Pana Jana Maćkowiaka – byłego 

Przewodniczącego Rady Miasta oraz oświadczenia majątkowego  złoŜonego w 2009 roku 

przez obecnego Przewodniczącego Rady Miasta Pana Bogusława Ciok  

8. Publikowanie na bieŜąco w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki dokumentacji 

przebiegu i efektów kontroli.  

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 Wicewojewody Świętokrzyskiego 

w/z Wojewody Świętokrzyskiego) 
 

 


