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I N F O R M A C J A  

 

o sprawowaniu przez Wojewod ę Świętokrzyskiego nadzoru nad działalno ścią 

jednostek samorz ądu terytorialnego w 2009r.  

 

 
I.  Normy prawne regulujące system nadzoru wojewody nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego. 

 

System nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego został określony  

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięty w ustawach ustrojowych 

regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Zgodnie z w/w regulacjami, 

organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jest Prezes Rady 

Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych – regionalne izby obrachunkowe.  

O uprawnieniach nadzorczych wojewody wobec jednostek samorządu terytorialnego             

do 31 marca 2009 r. stanowiły przepisy ustawy o administracji rządowej w województwie          

( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), a od 1 kwietnia 2009 roku art. 12 ustawy z dnia                         

23 stycznia  2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 31, poz. 206 ). 

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego sprawowany jest przez 

wojewodę na podstawie kryterium zgodności z prawem, w oparciu o przepisy ustaw 

ustrojowych, tj.: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zm.),  

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.). 

Ponadto wojewoda, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku 

o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 ze zm.) jest organem nadzoru w stosunku 

do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wojewoda był również organem nadzoru wobec Rady 

Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie 

z art. 419 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska               

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). 
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II. Realizacja kompetencji nadzorczych Wojewody wob ec działalno ści 
uchwałodawczej jednostek samorz ądu terytorialnego w 2009 r. 
 

W 2009 roku  do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęło łącznie 6480 uchwał, w tym:  

5429 uchwał rad gmin, 707 uchwał rad powiatów, 32 uchwały zarządów powiatów,              

74 uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 75 uchwał Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego, 90 uchwał zgromadzeń związków międzygminnych, 57 uchwał Rady 

Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 11 uchwał 

Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i 5 uchwał Zarządu Świętokrzyskiej 

Izby Rolniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie nadzoru nad jednostkami 

samorządu terytorialnego - w związku z przepisami ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych – przekazano według właściwości do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Kielcach 237 uchwał. Pozostałe 6243 uchwały poddano analizie pod względem zgodności z 

prawem. Dla porównania w 2008 roku  do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęło łącznie 

6463 uchwał (5395 uchwał rad gmin, 760 uchwał rad powiatów, 99 uchwał Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego, 4 uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 137 

uchwał zgromadzeń związków międzygminnych, 57 uchwały Rady Nadzorczej 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 5 uchwał Walnego 

Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i 6 uchwał Zarządu Świętokrzyskiej Izby 

Rolniczej). Według właściwości do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przekazano 

170 uchwał. Pozostałe 6293 uchwały poddano analizie pod względem zgodności z prawem.  

 
Wykres nr 1. Uchwały wpływające w trybie nadzoru do Wojewody Świętokrzyskiego w 2009r. 
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W wyniku analizy stwierdzono, że 140 uchwał zostało podjętych z rażącym 

naruszeniem prawa, w związku z czym, Wojewoda Świętokrzyski wydał rozstrzygnięcia 

nadzorcze stwierdzające ich nieważność, i tak: 

- 128 rozstrzygnięć nadzorczych wobec uchwał rad miast i gmin, 

-  3 rozstrzygnięcia nadzorcze w odniesieniu do uchwał rad powiatów, 

-  9 rozstrzygnięć nadzorczych do uchwał zgromadzeń związków międzygminnych. 

   Analizie prawnej poddano również w 2009 r. 19 zarządzeń wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast.  

 
Wykres nr 2.  Analiza uchwał pod względem zgodności z prawem 
 

Dla porównania w 2008 r . stwierdzono nieważność 137 uchwał podjętych z rażącym 

naruszeniem prawa, w tym Wojewoda Świętokrzyski wydał: 

- 132 rozstrzygnięcia nadzorcze wobec uchwał rad miast i gmin, 

- 4 rozstrzygnięcia nadzorcze w odniesieniu do uchwał rad powiatów, 

- 1 rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały zgromadzenia związku międzygminnego 

   Analizie prawnej poddano również w 2008 r. 15 zarządzeń wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast.  

 

Rozstrzygnięcia nadzorcze, które wydano w 2009 roku dotyczyły między innymi uchwał  

w sprawach: 

• Dróg publicznych i gminnych – 30 naruszono art. 7, 10, art. 13, art.19 ustawy z dnia 

21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz.115 ze 

zm.), 

• Zagospodarowania przestrzennego – 24 najczęściej naruszano art. 4, art. 9, art.11, 

art.15. art.16, art.17, art.18, art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu      

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), 
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• Ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych  aktów prawnych – 18 naruszono       

art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych                     

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z  2005 r., Nr 190, poz.1606 z późn. 

zm.), 

• Gospodarki wodno - ściekowej – 15 najczęściej naruszano art.19, art. 20, art. 24            

i art. 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858              

oraz art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości              

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 ze zm.), 

• Spraw z zakresu systemu oświaty – 11, w tym:  

- regulamin wynagradzania nauczycieli – 5 - najczęściej naruszano art. 20,art. 30, art. 

34, art. 39 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.       

Nr 97, poz. 674 ze zm.), 

- ustalenie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli -2 - naruszono art. 14  

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.                  

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

- świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej – 2 - naruszono art. 72 ustawy z dnia    

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674 ze zm.), 

- zasady przyznawania dodatków  - 2 - najczęściej naruszono art. 20 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674 ze zm.) 

 oraz art. 91 ustawy o samorządzie gminnym, 

• Gospodarki nieruchomościami – 9 najczęściej naruszano art. 13, art. 37, art. 67,     

art. 104 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku        

(Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 ze zm.),  

• Działalności organów uchwałodawczych i wykonawczych – 6 najczęściej naruszano 

art.18 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001 roku 

Nr 142, poz.1591), 

• W sprawie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywani problemów alkoholowych 

– 4 najczęściej naruszano art. 4, art.13 ustawy z dnia 26 października 1982 roku        

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, 

poz. 473). 

• W sprawie flag, sztandarów, herbów oraz pieczęci gmin – 2 najczęściej naruszano 

art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach                       

(Dz. U. Nr 31, poz.130 ze zm.). 

Wykaz uchwał wobec których Wojewoda Świętokrzyski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze 

stanowi załączniki Nr 1. 
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Najwięcej rozstrzygnięć nadzorczych w 2009 rok wydano w stosunku do uchwał: 

- Rady Miejskiej w Chmielniku - 7 

- Rady Gminy w Słupi Koneckiej - 7 

- Rady  Miejskiej we Włoszczowie  - 6 

- Rady Gminy w Bogorii – 5 

-          Rady Miasta  w  Starachowicach – 4 

-          Rady  Gminy Klimontów – 4 

-          Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej – 4 

-          Rady Gminy Zagnańsk - 4.  

 

 W 2009 roku wniesiono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach         

7 skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze. Organami skarżącymi były: Starostwo Powiatowe         

w Starachowicach, Rada Miasta i Gminy Włoszczowa, Miasto i Gmina Daleszyce (2 skargi), 

Gmina Pierzchnica, Gmina Mirzec, Gmina Nowy Korczyn. Do dnia sporządzenia niniejszej 

informacji w 5 przypadkach skargi oddalono, w przypadku skargi z Gminy Mirzec uchylono 

rozstrzygnięcie nadzorcze, zaś w przypadku skargi z Gminy Nowy Korczyn – jest w trakcie 

rozpatrywania. 

W przypadkach nieistotnego naruszenia prawa nie uprawniającego do stwierdzenia 

nieważności uchwał, Wojewoda przesyłał do przewodniczących właściwych rad uwagi 

(wytyki) wskazujące rodzaj naruszenia oraz działania jakie należy podjąć. W 2009 r. 

skierowano 116 pism zawierające uwagi do uchwał i zalecenia reasumpcji aktów:                 

w 104 przypadkach do przewodniczących rad miast i gmin, 12 przewodniczących rad 

powiatów.  Najwięcej pism tego rodzaju za 2009 roku skierowano w odniesieniu do uchwał: 

- Rady Gminy Nowa Słupia – 9, 

- Rady Gminy Ruda Maleniecka – 7, 

- Rady Miejskie w Busku-Zdroju – 6, 

- Rady Miejskiej w Suchedniowie – 4, 

-          Rady Gminy Klimontów - 4. 

Najliczniejszą grupę uchwał zawierających nieistotne wady prawne stanowiły uchwały          

w sprawach: 

-          wynagradzania nauczycieli – 38 

- uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego – 12 

-          ustalenia przebiegu dróg oraz zaliczenia do kategorii – 11 

-          sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości – 10 

-          zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 9 
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- gminne programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii -

6. 

 

W trakcie analizy uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego przez służby 

nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzono następujące niedociągnięcia 

i nieprawidłowości: 

 
• przypadki przekazywania organowi nadzoru uchwał bez załączników, co należy 

uznać za uchybienie. Brak załącznika, stanowiącego integralną część uchwały, 

uniemożliwia terminowe zajęcie stanowiska, w szczególności eliminując możliwość 

analizy uchwały w sprawach np. zmian w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, zbycia lub dzierżawy nieruchomości gminnych (powiatowych), 

• przesyłanie w trybie nadzoru kserokopii uchwał, bez potwierdzenia ich zgodności  

z oryginałem. Uchwały winny być podpisane w oryginale, a w przypadku kserokopii, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika, 

• przekazywanie uchwał bez uzasadnień, które są niezbędne, aby dokonać należytej 

oceny legalności dokumentów (przykładowo uchwały: zatwierdzające taryfy za wodę                       

i odprowadzania ścieków, gminne programy ochrony środowiska, odwołania               

i powołania sekretarzy i skarbników gmin oraz kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych w tym kierowników USC, zbycie nieruchomości komunalnych, 

regulaminy wynagradzania nauczycieli), 

• powoływanie w podstawie prawnej uchwał tylko ogólnych przepisów 

kompetencyjnych z ustaw samorządowych (najczęściej pojawiający się art. 18 ustawy 

o samorządzie gminnym), podstawę prawną uchwały powinny stanowić konkretne 

przepisy prawa materialnego, 

• powtarzające się przypadki zamieszczania w akcie normatywnym klauzuli 

publikacyjnej, w sytuacji braku obowiązku publikacji określonego aktu. Zbędne 

podanie klauzuli publikacyjnej jest w zbyt wielu przypadkach przyczyną stwierdzania 

nieważności całej uchwały, jako naruszającej prawo. Przypominam, że od dnia           

9 sierpnia 2006 r. obowiązuje Zarządzenie nr 75/2006 Wojewody Świętokrzyskiego    

w sprawie ustalenia warunków wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty 

Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego. Właściwe stosowanie przez 

wnioskodawców ustalonych w Zarządzeniu warunków jest niezbędne do prawidłowej 

realizacji zadania związanego z publikacją aktów prawnych jednostek samorządu 

terytorialnego. Wątpliwości interpretacyjne i rozbieżne orzecznictwo powodują 

trudności w kwalifikacji aktu normatywnego jako aktu prawa miejscowego. Sytuację 

niewątpliwie poprawiłoby wprowadzenie ustawowego katalogu aktów prawa 
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miejscowego, o co wnioskowało część wojewodów zgłaszając potrzeby zmian            

w obowiązującym prawie. Dodać należy, iż różnice w interpretacji tej kwestii dostrzec 

można również w orzecznictwie sądów administracyjnych. Rozstrzyganie               

w/w wątpliwości jest istotne z punktu widzenia wejścia w życie aktu i obowiązku jego 

publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  

 

W związku z powy ższym, organ nadzoru apeluje o wzmocnienie nadzoru n ad 

podległymi słu żbami odpowiedzialnymi za przygotowywanie uchwał, uz asadnie ń        

do nich i innych materiałów, które stanowi ą przedmiot obrad sesji i głosowa ń radnych. 

W szczególno ści chodzi tu o bezpo średni nadzór nad osobami przygotowuj ącymi 

dokumenty i wykonuj ącymi wynikaj ące z nich ustalenia. Brak staranno ści                          

w przygotowaniu uchwał mo że powodowa ć powa żne komplikacje. 

 

Zwrócić należy uwagę na pojawiające się wnioski o dokonanie zmian uchwał Rad        

i Sejmiku Województwa. Podejmowanie jakichkolwiek prób wymiany całości lub części 

nadesłanych do Wojewody w trybie nadzoru uchwał, jest z punktu widzenia prawa 

niemożliwe, a zatem kierowane do organu nadzoru wnioski, prośby i wyjaśnienia w tych 

sprawach nie będą uwzględniane. Niezrozumiałe są również żądania dokonania przez 

Wojewodę zmian w treści podjętych już uchwał. 

W takich sytuacjach wyeliminowanie błędów w uchwałach może nastąpić wyłącznie 

przez właściwy organ samorządu terytorialnego poprzez ponowne poddanie głosowaniu      

na sesji poprawionej wersji uchwały.  

Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, obowiązek przedłożenia 

Wojewodzie uchwał rady gminy spoczywa na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta). Organ 

nadzoru zauważa, że w 2009 roku zmalała ilość przypadków kierowania do wojewody 

wniosków o dokonanie analizy załączonych uchwał - pod względem zgodności z prawem      

– z naruszeniem ustawowego 7 dniowego terminu. Niemniej jednak w ubiegłym roku 

Wojewoda Świętokrzyski był zmuszony zwrócić w kilku przypadkach uwagę organom 

wykonawczym na obowiązek przestrzegania przepisów prawa w tym względzie. 

Wypełniając nadzór nad działalnością uchwałodawczą gmin stwierdzono również       

w 2009 roku przypadki kierowania uchwał do niewłaściwego organu nadzoru, a mianowicie 

do Wojewody, zamiast do Regionalnej Izby Obrachunkowej lub odwrotnie, co powodowało 

wydłużanie czasu załatwienia sprawy i wprowadzało niepotrzebne zakłócenia na linii organ 

gminy-organy nadzoru. Przesyłanie na przykład uchwał budżetowych do analizy prawnej 

Wojewody jest prawnie nieuzasadnione, gdyż jak wynika z ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), 

te właśnie organy są uprawnione do badania ww. uchwał.  
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Właściwe wykorzystanie wy żej wskazanych uwag i wniosków, oraz podj ęcie                        

w ramach posiadanych kompetencji stosownych działa ń, powinno spowodowa ć efekt 

w postaci eliminacji powtarzaj ących si ę uchybie ń i niedoci ągni ęć, a w konsekwencji 

wpłyn ąć na dalsz ą popraw ę przestrzegania prawa.  

 

W 2009 r. nastąpiło zintensyfikowanie prac związanych z obowiązkami nałożonymi na 

jednostki samorządu terytorialnego w kwestii przekazywania do Redakcji Dziennika 

Urzędowego wniosków o publikację aktów prawnych wraz z dołączonymi w wersji 

elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa: 

− ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449), 

− rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty 

normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz 

środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 75, 

poz. 451 z późn. zm.). 

Służby Wojewody Świętokrzyskiego zorganizowały i przeprowadziły 6 szkoleń dla 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości przekazywania 

do publikacji aktów prawa miejscowego, w zgodzie z wymaganiami określonymi przepisami. 

Aktualnie wszystkie jednostki samorządowe województwa świętokrzyskiego przekazują akty 

prawne do publikacji zgodnie z obowiązującym prawem. Analiza zagadnienia wykazała, że 

problemy w tym względzie mają związki międzygminne. W 2010 r. organ nadzoru zamierza 

doprowadzić - przy udziale Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego 

- do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami kwestie publikacji uchwał zgromadzeń 

związków międzygminnych.   

 

 W ramach współdziałania organu nadzoru z jednostkami samorządu terytorialnego w 

2009 r. przekazywano następujące informacje dotyczące: 

• uchwał odnośnie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu 

odpadów, 

• wejścia w życie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, 

• obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 

2008 r. oraz informację po analizie oświadczeń dokonanej przez Wojewodę, 

• dostarczania w trybie nadzoru do Wojewody uchwał z załącznikami i uzasadnieniami, 

• kompetencji nadzorczych organów w odniesieniu do uchwał o funduszu sołeckim, jak 

również zebrano informacje o liczbie i wielkości sołectw w województwie, 
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• regulaminów wynagradzania stanowionych przez organy jednostek samorządu 

terytorialnego dla nauczycieli, 

• obowiązku publikacji wszystkich oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji 

Publicznej, 

• stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie 

przetwarzania danych osobowych w zarządzeniach wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast i uchwałach organów stanowiących gmin, 

• nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego pełnionego nad samorządami w 2008 r., 

• wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przez zarządy 

powiatów na podstawie przepisów art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne, 

• obowiązku zamieszczenia na stronach BIP linku do zasobów Rządowego Centrum 

Legislacji, 

• uproszczenia procedury rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby 

fizyczne tzw. „jedno okienko”, 

• podjęcia działań przez j.s.t. zmierzających do rozpropagowania wśród właściwych 

podmiotów informacji o uprawnieniu przysługującym na podstawie art. 100 ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w zakresie korzystania z usługi 

szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

• upamiętnienia obchodów 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (z 

jednoczesnym sprawdzeniem uruchamiania systemu alarmowego). 

 

Nadzór nad działalnością organów samorządowych polega również na zastosowaniu 

środków nadzorczych skutkujących wygaszeniem mandatów radnych z powodu naruszenia 

obowiązujących reguł prawnych (lub śmierci) oraz wprowadzeniem osób pełniących funkcję 

wójta gminy. W 2009 r. Wojewoda Świętokrzyski prowadził sprawy dotyczące m.in. 

wygaśnięcia mandatu: Wójta Gminy Gnojno, Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, 

Burmistrza Miasta i Gminy w Stąporkowie, a także radnych Rady Miasta Sandomierza, 

radnych Rady Gminy Klimontów, radnego Rady Gminy Skarżysko-Kościelne (łącznie 

prowadzono 17 postępowań).   

 
III. Realizacja kompetencji nadzorczych Wojewody wo bec działalno ści zwi ązków 

międzygminnych w 2009 rok u.                                                                                                                                                       

Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego działa 17 związków 

międzygminnych.  W 2009 roku, Związek Gmin Rolniczych i Ekologicznych z siedzibą 

w Kielcach, po zebraniu stosownej dokumentacji, wystąpił za pośrednictwem Wojewody 

Świętokrzyskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem 
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o wyrejestrowanie z Rejestru związków międzygminnych. Z dniem 31 sierpnia 2009 roku 

Związek został wykreślony przez organ rejestrowy z Rejestru, a stosowne obwieszczenie 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2009 r. w przedmiotowej sprawie ukazało 

się w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 419 z dnia 17 września 

2009r., pod pozycją 3021. Wojewoda wystąpił do Związku Międzygminnego Gazownictwa 

„Nida” w Jędrzejowie, Turystycznego Związku Gmin Świętokrzyskich w Kielcach, Związku 

Międzygminnego „Gazociąg” w Radoszycach z prośbą o podjęcie procedury likwidacyjnej w 

związku z faktycznym zaprzestaniem działalności statutowej. 

Ponadto, w ramach posiadanych kompetencji nadzorczych Wojewoda występował 

do Przewodniczących Zgromadzeń związków międzygminnych z terenu województwa 

świętokrzyskiego z prośbą o podejmowanie stosownych działań zmierzających do zmiany 

statutów związków w sytuacji występowania bądź przystępowania do związku nowych 

członków, przypominając o konieczności aktualizacji odpowiednich zapisów statutowych.  

W omawianym okresie związki międzygminne dwukrotnie występowały do 

Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o rejestrację zmian statutu. W pierwszym 

przypadku analiza dokumentów nadsyłanych do Wojewody - przed ich przekazaniem do 

MSWiA jako organu rejestrowego - wykazała braki i została zwrócona Przewodniczącemu 

Związku celem weryfikacji. W drugim przypadku dokumentacja została wysłana do MSWiA, 

jednakże organ rejestrowy wskazał na pewne uchybienia i aktualnie trwa proces weryfikacji 

przez władze związku błędów uniemożliwiających rejestrację zmiany statutu. 

Ponadto, w trakcie 2009 roku Związek Międzygminny „Ponidzie” z siedzibą 

w Kielcach pracował nad zmianą Statutu, jednakże różnice pomiędzy członkami – gminami 

w poglądach na temat niektórych zapisów statutowych powodowały uchwalanie przez 

poszczególne gminy odmiennych wersji Statutu, co w efekcie sprawiło, iż Zgromadzenie 

Związku Międzygminnego „Ponidzie” z siedzibą w Kielcach uchwałą Nr 4/2010 z dnia 

19 stycznia 2010 roku zdecydowało o postawieniu Związku w stan likwidacji z dniem 1 lutego 

2010 roku. O fakcie tym Wojewoda Świętokrzyski poinformował Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji – właściwego do prowadzenia Rejestru związków 

międzygminnych. Z informacji uzyskanych od likwidatora Związku wynika, iż prowadzone są 

prace związane z likwidacją Związku oraz gromadzona jest dokumentacja potrzebna do jego 

wyrejestrowania.  

 

Równocześnie, zwracam uwagę na zagadnienia niezbędne do dokonania rejestracji zmian 

statutu związku:  

- do wniosków o dokonanie rejestracji zmian statutów należy dołączać oryginały uchwał 

podjęte w w/w sprawie, ewentualnie kserokopie potwierdzone za zgodność wyłącznie przez 

Przewodniczącego Rady Gminy, 
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- uchwalanie statutu lub jego zmiany w jednolitej wersji przez wszystkie gminy członkowskie,  

- należy również zwrócić uwagę na pisownię nazw związków międzygminnych (małe i duże 

litery), która winna być zgodna z nazwą związku zawartą w obwieszczeniu Wojewody 

zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, 

- wyciągi z protokołów z posiedzeń rad gmin powinny zawierać informacje o liczbie 

ustawowej składu rady gminy, o liczbie radnych biorących udział w głosowaniu nad uchwałą 

w sprawie przyjęcia (zmian) statutu związku oraz o ilości głosów oddanych przeciw uchwale 

oraz wstrzymujących się od głosu, co umożliwia organowi rejestrowemu sprawdzenie czy 

zostały zachowane wymogi formalne związane z podjęciem w/w uchwał,  

- do wniosków o zarejestrowanie (zmiany) statutu należy dołączać dowody zawiadomienia 

Wojewody (art. 66 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) o zamiarze 

przystąpienia gmin do związku, a jeżeli statut związku przewiduje taki obowiązek, to również 

dowody zawiadomienia innych organów o takim zamiarze. 

 

Ponadto należy pamiętać o przestrzeganiu niezmiernie ważnych z punktu widzenia 

legalności działalności jednostek samorządu terytorialnego kwestii, a mianowicie: 

1) iż, zadania publiczne gmin stają się zadaniami związku międzygminnego z chwilą 

ogłoszenia jego statutu w dzienniku urzędowym województwa. Gmina przekazując 

zadanie związkowi nie może go wykonywać w takim zakresie, w jakim realizuje je 

związek, 

2) przekazanie związkowi swoich praw i obowiązków w zakresie określonym w statucie, 

powoduje, iż ich ponowny powrót w gestię gmin następuje dopiero z chwilą 

wystąpienia ze związku, jego wyrejestrowania bądź odpowiednich zmian statutu w 

zakresie powierzonych związkowi zadań. Do tego czasu, gminy nie mają podstaw, 

aby raz przekazanymi zadaniami ponownie dysponować i przekazać je na przykład 

kolejnemu związkowi międzygminnemu, 

3) że, wszystkie zadania przejęte od gmin przez związek międzygminny powinny być 

wyszczególnione w statucie i opracowane w taki sposób, aby zarówno organ 

nadzoru, jak i organ rejestrowy, a w szczególności regionalne izby obrachunkowe, 

były w stanie ustalić, która część zadania została przekazana do związku 

międzygminnego, a która pozostała w gestii gminy.   

  

Wzmocnienie nadzoru nad poprawno ścią i kompletno ścią dokumentów oraz 

doło żenie nale żytej staranno ści aby dokumenty przekazywane za po średnictwem 

Wojewody do Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji były bez zarzutu zarówno 

pod wzgl ędem prawnym jak i formalnym, przyspieszy procedur ę analizy dokumentacji 

i samego faktu dokonania zmian statutowych Zwi ązków. 
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IV. Rozpatrywanie i załatwianie przez organ nadzoru  skarg i wniosków na działalno ść 

organów jednostek samorz ądu terytorialnego.  

W okresie sprawozdawczym do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli wpłynęły 

łącznie 123 skargi. Z tej liczby, 52 skarg przekazano według właściwości – do załatwienia – 

innym organom. Pozostałe 71 skarg załatwiono we własnym zakresie. Dla porównania w 

2008 r. wpłynęło łącznie 141 skarg. Z tej liczby, 40 skarg przekazano według właściwości – 

do załatwienia – innym organom.  

 

Wynik załatwienia wszystkich skarg w Wydziale Prawnego, Nadzoru i Kontroli w 

2009r. przedstawia się następująco: 

•  13 uzasadnionych, 

•  52 nieuzasadnionych,  

•    5 załatwiono w inny sposób (udzielono wyjaśnień), 

•    1 w trakcie załatwiania. 

 

Największa liczba skarg rozpatrzonych przez Wydział otrzymanych w 2009 r. 

dotyczyła działalności organów administracji samorządowej, w tym głównie były to skargi 

(protesty) na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego - 29 skarg (przy 73 

skargach tego typu w 2008 r .).  

Skarżący skierowali w ub. roku do organu nadzoru nad działalnością uchwałodawczą 

jst: 

• 29 skarg na uchwały organów samorządu terytorialnego (21 nieuzasadnionych,  

5 uzasadnionych, 3 przekazano wg właściwości).  

• w odniesieniu do zarządzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wniesiono  

7 skarg, z czego: 2 były uzasadnione, 5 nieuzasadnionych 

• w odniesieniu do uchwał zarządu powiatu 2 skargi (1 nieuzasadniona,  

1 w trakcie rozpatrywania)  

• 60 skarg na działalność i funkcjonowanie organów, pracowników samorządowych 

oraz kierowników jednostek organizacyjnych JST, z czego: 6 uzasadnionych,  

9 nieuzasadnionych, 40 przekazano do załatwienia - według właściwości - radom 

miast, gmin, powiatów lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 5 załatwionych  

w inny sposób. 

 

Postępowanie ze skargami na akty prawne organów samorządowych wymaga od 

osób prowadzących sprawy w Wydziale dochowania szczególnej procedury wynikającej  



 13 

z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw samorządowych. 

Postępowanie wyjaśniające w każdym przypadku poprzedzone jest żądaniem złożenia 

wyjaśnień przez przewodniczącego rady gminy (w przypadku zarządzeń przez wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta). W 2009 r. nie było przypadku wymagającego badanie 

dokumentów w urzędzie gminy przez inspektorów Oddziału Nadzoru i Kontroli tut. Wydziału. 

Stosowany przez Wydział tryb postępowania wyjaśniającego jest niezbędny ze względu na 

problematykę podnoszoną w skargach zawierających zarzuty m.in. nieprzestrzegania 

procedur formalno-prawnych przy podejmowaniu uchwał, naruszania przepisów ustaw i 

statutów jednostek samorządu terytorialnego. Ustawowe ograniczenie terminu na badanie 

uchwał przez Wojewodę – do 30 dni od daty dostarczenia uchwały do nadzoru – powoduje, 

iż skargi wniesione kilka dni przed upływem tego terminu, rozpatrywane są w sposób 

niezwłoczny.  

 

W grupie skarg na uchwały, podważających ich zgodność z prawem dominowały 

sprawy dot.  

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, 

- zamiaru likwidacji szkół, 

- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, 

- zmiany podjętych wcześniej uchwał, 

- wyników rozpatrzenia skarg na działalność wójtów i burmistrzów. 

 

W 2009 roku w 9 przypadkach - w związku z koniecznością uzyskania niezbędnych dla 

rozstrzygnięcia sprawy dokumentów od organu samorządowego, podczas rozpatrywania 

skarg - zastosowano przepisy art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

wyznaczono nowy termin, który został dotrzymany. Pozostałe skargi załatwiono w terminie 1 

miesiąca bądź przekazywano właściwym organom w ustawowym terminie 7 dni. We 

wszystkich przypadkach, o sposobie załatwienia skarg informowano skarżących i inne strony 

postępowania. 

W związku ze specyfiką Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, którego zasadniczą 

działalnością są sprawy pomocy prawnej oraz nadzoru nad funkcjonowaniem samorządów, z 

zakresu tej problematyki zgłasza się wielu interesantów z uwagami  

i wnioskami. Kierownictwo Wydziału, zespół radców prawnych, pracownicy Oddziału 

Nadzoru i Kontroli oraz Wieloosobowego Stanowiska ds.  Organizacyjnych udzielali 

informacji i wyjaśnień ustnie, gdyż sprawy często dotyczyły kompetencji samorządów, bądź 

innych organów administracji np. Regionalnej Izby Obrachunkowej, Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego lub sądów powszechnych i administracyjnych. 
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Nie było przy tym podstaw do sporządzania protokołu przyjęcia skargi i poprzestano 

na wyjaśnieniach i wskazaniu organu właściwego w sprawie.  

 

VI.  Realizacja zada ń wojewody jako organu wy ższego stopnia wobec samorz ądów, w 

rozumieniu przepisów Kodeksu post ępowania administracyjnego. 

 

W ramach bieżącego nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego Wojewoda 

dokonuje weryfikacji zgodności z prawem realizowanych zadań nałożonych na te jednostki 

przez przepisy ustrojowe, w tym również w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w 

trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.  

Wojewoda jest organem odwoławczym (II instancji) w świetle przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego oraz według zasad określonych w ustawach szczególnych. 

W tej płaszczyźnie wykonuje funkcję nadzorczą wobec jednostek samorządu poprzez 

kontrolę prawidłowości przebiegu postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem 

decyzji przez organ I instancji: wójta, burmistrza, prezydenta miasta i starostę. 

 

1. W 2009 roku organy samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego wydały 

łącznie 679 050 decyzji administracyjnych z zakresu administracji rządowej, w tym: 

- wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast – 375 973 decyzji, 

- starostowie – 303 077 decyzji. 

W odniesieniu do decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 

wniesiono 797 odwołań, w wyniku których 535 decyzji zostało uchylonych.  Należy przy tym 

zwrócić uwagę na decyzje uchylające wydawane przez organy gminy we własnym zakresie, 

nie na skutek wniesionych odwołań. Niemniej jednak procent uchylonych decyzji wynosi 68,6 

i jest najwyższy od wielu lat. W 2008 r. uchylono bowiem 44,2% decyzji wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast, a w 2007 r. 40,5%. 

Procent decyzji uchylonych w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji kształtuje 

się w gminach na poziomie 0,14, i w powiatach na poziomie 0,28. dla porównania w 2008 r. 

odnotowano: w gminach 0,27%, a w powiatach 0,16%.  

W 29 jednostkach samorządowych szczebla gminnego w 2009 r. w ogóle nie odnotowano 

przypadków uchyleń decyzji. Ilość takich jednostek samorządowej administracji publicznej 

szczebla gminnego – jak obserwujemy – niestety z roku na rok maleje. 

W odniesieniu do decyzji wydanych przez starostów, strony wniosły 1873 odwołania. 

W dalszym ciągu obserwuje się znaczną ilość decyzji uchylonych w stosunku do 
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wniesionych odwołań tj. na 1873 odwołania, uchylono 853 decyzje, a więc 45,5 %, co jest 

naturalnie zjawiskiem niezadawalającym. 

Dla porównania w 2008 r. uchylono 30 % wydanych decyzji administracyjnych przez 

starostów. Obserwujemy zatem niepokojące zjawisko wskazujące na pilną potrzebę podjęcia 

przez kierowników jednostek samorządowych w województwie świętokrzyskim odpowiednich 

środków zaradczych.    

Procentowe oraz ilościowe wskaźniki dla decyzji administracyjnych z lat 2005-2009 

przedstawiają poniższe zestawienia: 

 

 

       
Lp. 

                           
Rok  

                        
Ilo ść decyzji 
administracyjnych 
wydanych przez 
wójtów, 
burmistrzów i 
prezydentów 
miast. 

                                
Ilo ść wniesionych 
odwołań.   

 
Ilo ść decyzji 
uchylonych. 

                    
Procent 
uchylonych 
decyzji. 

 
1. 
 

 
2005 

 
288 598 

 
942 
 

 
470 

   
49,8% 
 

 
2. 

 
2006 

 
360 463 

 
1570 

 
788 

 
50,1% 

 
3. 

 
2007 

 
329 512 

 
787 

 
319 

 
40,5% 

 
4. 

 
2008 

 
301 768 

 
842 

 
373 

 
44,2% 

 
5. 

 
2009 

 
375973 

 
779 
 

 
535 

 
68,6% 

Tabela nr 1 - decyzje administracyjne wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

 

 

       
Lp. 

                           
Rok  

                        
Ilo ść decyzji 
administracyjnych 
wydanych przez 
starostów. 

                                
Ilo ść wniesionych 
odwołań.  

 
Ilo ść decyzji 
uchylonych. 

                    
Procent 
uchylonych 
decyzji. 

 
1. 
 

 
2005 

 
322160 

 
1218 
 

 
440 

 
36,1% 
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2. 

 
2006 

 
351025 

 
1744 

 
594 

 
36,7% 

 
3. 

 
2007 

 
325909 

 
1637 

 
592 

 
41,5% 
 

 
4. 

 
2008 

 
275443 

 
1486 

 
446 

 
30% 

 
5. 

 
2009 

 
303077 

 
1873 

 
853 

 
45,5% 

Tabela nr 2 - decyzje administracyjne wydane przez starostów. 

 

Wartość procentowa uchylonych decyzji przez 
Starostów w latach 2005-2009

36,1 

36,7 

41,5 

30,0 

45,5 2005

2006

2007

2008

2009

 
 
Wykres nr 3 - procent uchylonych decyzji starostów. 
 

Warto ść procentowa uchylonych 
decyzji przez władze Miast i Gmin w 

latach 2005-2009

49,8

50,1

40,5
44,2

68,6 2005

2006

2007

2008

2009

 

Wykres nr 4 - procent uchylonych decyzji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
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2. Z nadesłanych przez samorządy informacji wynika, że nadal utrzymuje się wysoki 

wskaźnik decyzji administracyjnych, w stosunku do których wniesiono odwołania, a które 

zostały uchylone ze względu na wady proceduralne. Wady te polegały głównie na:  

o zastosowaniu innej podstawy prawnej decyzji niż wskazywałyby na to 

zebrane dowody,  

o konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania 

wyjaśniającego i uzupełnienia materiału dowodowego,  

o nieprawidłowościach w zakresie ustalenia stron postępowania, w tym nie 

powiadamianie wszystkich stron postępowania o jego wszczęciu, 

o braku zawiadamiania stron o czynnościach podejmowanych w toku 

postępowania, uchybieniach proceduralnych, 

o prowadzenia postępowania administracyjnego na wniosek osoby nie 

będącej stroną. 

Ponieważ są to przyczyny formalne, należy na te kwestie zwrócić szczególną uwagę przy 

rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, celem ich 

wyeliminowania w przyszłości. 

 

3. Z nadesłanych przez urzędy samorządowe województwa świętokrzyskiego informacji 

wynika, że decyzje wydawane przez organy szczebla gminnego obejmowały swoim 

zakresem głównie sprawy z dziedzin: 

- pomocy społecznej – 248821, 

- rolnictwa - 10459, 

- spraw obywatelskich – 5478, 

- ochrony środowiska - 1937, 

- prawa budowlanego - 736, 

- geodezji i gospodarki gruntami - 667, 

- świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych – 308, 

- innych – 107930. 

 

Największą ilość wydanych decyzji odnotowano tradycyjnie w ramach zadań z zakresu 

pomocy społecznej. Mamy do czynienia z niewielkim wzrostem w stosunku do ilości decyzji 

wydanych w 2008 r. Z nadesłanych informacji wynika, że przyczyną wzrostu ilości decyzji w 

tym zakresie była udzielana pomoc osobom uprawnionym do alimentów i świadczeń 

rodzinnych oraz w sprawach zasiłku rodzinnego. 

Wzrost ilości decyzji nastąpił również w sprawach: 

-zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
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-z zakresu działalności gospodarczej; 

-geodezji i gospodarki gruntami; 

-ochrony środowiska i rolnictwa; 

-spraw obywatelskie. 

Jak wynika ze złożonych Wojewodzie informacji przyczynami wzrostu ilości decyzji były 

m.in.: 

- wejście w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zmianą ustawy o 

świadczeniach rodzinnych; 

-większa ilość składanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych; 

-zmiana PKD oraz uproszczonych procedur administracyjnych i zmniejszenie opłat 

skarbowych; 

-większa ilość wniosków o wydanie decyzji o przedłużeniu okresu zasiłkowego; 

-wzrost liczby wpisanych do polskich ksiąg zagranicznych aktów stanu cywilnego; 

-duża ilość transkrypcji aktów zagranicznych. 

Znaczący spadek ilości decyzji w porównaniu z 2008 r. zanotowano z zakresu świadczeń 

osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych. 

 

Organy szczebla powiatowego wydawały decyzje z zakresu: 

- zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu – 227 782, 

- pomocy społecznej – 11 869, 

- urbanistyki – 9112, 

- spraw obywatelskich – 8541 

- geodezji – 3 226, 

- ochrony środowiska i rolnictwa – 1 607, 

- innych – 40 940. 

 

Ponownie największą ilość decyzji wydanych przez starostów odnotowano w 

sprawach zatrudnienia i bezrobocia, gdzie ich liczba wynosi 223 778. Niewątpliwie tak duża 

ilość tych decyzji jest wynikiem utrzymującego się wysokiego poziomu bezrobocia oraz 

inicjatywy obywateli poszukujących zatrudnienia. W odniesieniu do danych nadesłanych za 

2008 r. odnotowano niewielki wzrost ilości wydanych decyzji w tym zakresie.  

W pozostałych sprawach ilość decyzji jest zbliżona do ilości spraw w 2008 roku, z 

wyjątkiem zagadnień dotyczących spraw obywatelskich, gdzie stwierdzono znaczny wzrost 

wydanych decyzji w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

  

4. Istotnymi przyczynami uchylania decyzji przez organ II instancji były: 
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1) niedokładne wyjaśnianie stanu faktycznego spraw, 

2) odmienna interpretacja przepisów prawa przez organ I instancji, 

3) niewyczerpanie wszystkich możliwości powiadomienia stron o toczącym się 

postępowaniu, 

4) sprzeczność pomiędzy rozstrzygnięciem a uzasadnieniem decyzji, nieprawidłowe 

sformułowanie sentencji decyzji, 

5) zmiana obowiązujących przepisów, 

6) względy formalne. 

 

Podobnie jak w latach poprzednich przyczynę zbyt dużej liczby uchylonych przez organ II 

instancji decyzji administracyjnych upatruje się w: 

• niewłaściwym stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego i przepisów prawa materialnego, 

• nieprzestrzeganiu wynikających z postępowania administracyjnego zasad 

wymaganych przy wydawaniu aktów administracyjnych, 

• braku względnie słabości szkoleń, bądź braku kontroli wewnętrznej w 

urzędach samorządowych, 

• niewystarczającym wykorzystywaniu w bieżącej pracy wzorów decyzji i 

profesjonalnych publikacji w tym zakresie. 

 

Nieustannie powtarzają się przyczyny uchyleń decyzji polegające m. in. na: 

niewłaściwym ustaleniu stanu faktycznego sprawy, zastosowaniu błędnej podstawy prawnej 

decyzji, nie zawiadomieniu stron postępowania, bądź nienależycie zebranym materiale 

dowodowym, jak również nie zapewnienie stronom pełnego udziału w postępowaniu. 

Uchylanie decyzji przez organ wyższego stopnia z powyższych przyczyn niestety stanowi 

znaczący procent. 

Na uwagę zasługuje nieustające zjawisko odmiennej oceny prawnej rozpoznawanych 

stanów faktycznych przez organy I i II instancji, co dość często jest wynikiem 

skomplikowanego stanu prawnego oraz zmian przepisów prawa w trakcie toczącego się 

postępowania. W przekazanych informacjach pojawiły się ponadto sygnały odnośnie 

skomplikowanego i niejednoznacznego brzmienia przepisów prawnych, co dodatkowo w 

powiązaniu z różnorodną interpretacją ich znaczenia przez sądy administracyjne, prowadzi 

nierzadko do sytuacji rozbieżności w analogicznych sprawach rozstrzyganych w drodze 

decyzji administracyjnych. 

Podstawowe działania zmierzaj ące do poprawy jako ści orzecznictwa 

administracyjnego nale ży koncentrowa ć głównie na podnoszeniu kwalifikacji 
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pracowników samorz ądowych poprzez szkolenia wewn ętrzne zwi ązane z mo żliwo ścią 

bezpośredniego zapoznawania si ę z aktualnymi przepisami prawa administracyjnego 

oraz szkolenia organizowane na stopniu powiatowym i  wojewódzkim. 

Wykorzystywanie przy tym mo żliwo ści wynikaj ących z dost ępności do funduszy 

europejskich przeznaczonych na szkolenia i rozwój p racowników administracji nale ży 

uznać za wskazane. Ponadto nale ży zapewni ć nieograniczony dost ęp do przepisów 

prawnych i orzecznictwa. Niew ątpliwie tworzenie poł ączonej, ujednoliconej bazy aktów 

prawnych zawieraj ących nie tylko Dzienniki Ustaw, Monitora Polskiego,  ale równie ż 

akty prawa miejscowego publikowane w wojewódzkich d ziennikach urz ędowych 

wpłynie pozytywnie na procesy stanowienia i znajomo ści prawa oraz korzystania z 

niego przy wydawaniu decyzji administracyjnych w sp rawach indywidualnych.    

 

VI. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorz ądu terytorialnego przez słu żby 

Wojewody. Wybrane przykłady z wył ączeniem kontroli.  

 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 

 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców realizuje w imieniu Wojewody 

Świętokrzyskiego zadania nadzorcze nad jednostkami samorządu gminnego wynikające z: 

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.  o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. z 2006 r. 

Nr 139, poz. 993 ze zm.) -  art. 50 ust. 2  

- ustawy z dnia 29 września 1986  Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. z 2004 r. Nr 161, poz. 

1688 ze zm.) - art. 9 ust. 3 

- ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 

220, poz. 1414) – art. 14. ust. 2 

 
 Rok 2009 charakteryzował się licznymi i zasadniczymi zmianami powyższych ustaw.  

Z dniem 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie przepis uprawniający organy gmin do 

unieważniania z urzędu dowodów osobistych w określonych sytuacjach i terminach (np. 

zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym w związku ze zmianą stanu cywilnego, 

zmiana imienia lub nazwiska w drodze decyzji administracyjnej, zmiana miejsca 

zamieszkania). Właściwa realizacji zadania wymaga ścisłej współpracy między komórkami 

organizacyjnymi odpowiedzialnymi w gminie za wydawanie dowodów osobistych, a 

komórkami właściwymi w sprawach ewidencji ludności i kierownikami urzędów stanu 

cywilnego.  

Mając na uwadze zapewnienie właściwej realizacji powyższego zadania we współpracy z 

Ośrodkiem Usług Szkoleniowych Centrum w Piotrkowie Trybunalskim, w siedzibie ŚUW 
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zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli gmin, które poprowadziła Pani Krystyna Opieka 

– przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Z inicjatywy Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kielcach oraz 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach, w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach 

odbyło się  szkolenie, które przeprowadziła Kierownik Oddziału w Wydziale Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW, a w którym uczestniczyli pracownicy ewidencji 

ludności, pracownicy odpowiedzialni za wydawanie dowodów osobistych oraz pracownicy 

Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach.  

 

Od 13 czerwca 2009 zaczęły obowiązywać nowe przepisy Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego, które miały bezpośredni wpływ na pracę kierowników urzędów stanu 

cywilnego. Zmianie uległy zasady przyjmowania oświadczeń o uznaniu ojcostwa, którego 

istota polega obecnie na uznawaniu ojcostwa przez biologicznego ojca, przy potwierdzeniu 

matki dziecka, że mężczyzna jest biologicznym ojcem, a nie wyłącznie na oświadczeniu woli 

mężczyzny uznającego dziecko, za zgodą matki dziecka na uznanie. Ponadto przepisy 

przewidują, że kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o 

uznaniu ojcostwa, gdy jest ono niedopuszczalne lub gdy powziął wątpliwości co do 

pochodzenia dziecka. Biorąc pod uwagę doniosłość zmian, a przede wszystkim skutki 

niewłaściwego przyjęcia uznania ojcostwa lub odmowy jego przyjęcia w dniu 27 maja 2009 r. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zorganizował jednodniowe szkolenie dla 

kierowników urzędów stanu cywilnego województwa świętokrzyskiego. Prelekcję na temat 

zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowała Pani Maria Jagodzińska – sędzia 

Sądu Okręgowego w Kielcach, wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich. Druga część 

spotkania poświęcona została omówieniu treści protokołów, które kierownicy winni 

sporządzać z przyjęcia uznania ojcostwa, a które również musiały ulec znacznej modyfikacji 

wobec zmiany zasad i podstaw przyjmowania uznań ojcostwa. Omówiono również nowe 

przepisy dotyczące nazwiska dziecka pochodzącego z małżeństwa lub dziecka, którego 

ojcostwo zostało uznane, bowiem w tej materii również dokonano radykalnych zmian 

polegających na możliwości wyboru dla dziecka nazwiska składającego się z dwóch członów 

(nazwisko matki i dołączone do niego nazwisko ojca) w sytuacji, gdy rodzice po zawarciu 

związku małżeńskiego noszą różne nazwiska.  

Kolejna radykalna zmiana przepisów dotyczyła nowelizacji Kodeksu postępowania 

cywilnego, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 lipca 2009 r. W art. 1145 ustawodawca 

przyjął zasadę, że orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych 

podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba, że istnieją przeszkody określone w art. 1146. 

Oznacza to, że to właśnie kierownicy urzędów stanu cywilnego mają rozstrzygać, czy nie 

istnieją przeszkody do uznania orzeczenie zagranicznego sądu, a po wyeliminowaniu tych 
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przeszkód,  wpisać je do aktu stanu cywilnego. Dla przykładu należy podać, że zagraniczne 

orzeczenie nie podlega uznaniu z mocy prawa, jeżeli: nie jest prawomocne w państwie, w 

którym zostało wydane, nie zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów 

polskich, pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy nie doręczono należycie 

i w czasie umożliwiającym podjęcie ochrony pisma wszczynającego postępowanie. 

Powyższą materią, do czasu zmian Kodeksu postępowania cywilnego, zajmowały się polskie 

sady, które przeprowadzając postępowanie wyjaśniające wydawały postanowienie o uznaniu 

zagranicznego wyroku za skuteczny na obszarze RP. Po zmianach – obowiązek ten przejęli 

kierownicy urzędów stanu cywilnego. Ze względu na nowość tego zagadnienia  dla 

urzędników administracji publicznej w dniu 18 listopada 2009 r. w siedzibie Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego Wydział zorganizował spotkanie z kierownikami urzędów stanu 

cywilnego województwa świętokrzyskiego, na którym swoją wiedzą i doświadczeniem 

podzielił się sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach Pan Mariusz Broda.  

 
 Realizacja zadań nadzorczych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

przejawia się również w stałym, bieżącym kontakcie z pracownikami urzędów gmin 

prowadzącymi ewidencję ludności, wydającymi dowody osobiste oraz kierownikami urzędów 

stanu cywilnego polegającym na udzielaniu pomocy w rozstrzyganiu bieżących spraw, które 

sprawiają trudność pracownikom gmin. Najczęściej pojawiające się problemy dotyczą spraw, 

w których „pojawiają się” zagraniczne dokumenty, np.: wpisanie zagranicznego aktu stanu 

cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, rozstrzygnięcie o nazwiskach małżonków i 

dzieci po zwarciu związku małżeńskiego w sytuacji, gdy zagraniczny akt nie zawiera takiej 

informacji, ocena, czy przedstawiony przez cudzoziemca dokument wymagany przez polskie 

przepisy do zawarcia małżeństwa,  należy uznać za prawidłowy, prowadzenia postępowań 

wyjaśniających w sprawach meldunkowych, w sytuacji, gdy wymeldowanie lub 

zameldowania wymaga wydania decyzji administracyjnej. W celu umożliwienia szybkiego 

kontaktu bezpośrednio z pracownikami gmin realizującymi omawiane zadania Wydział 

zwrócił się o przekazanie adresów e-mailowych, a następnie stworzył ich bazę. Dzięki temu 

pracownicy gmin mogą – obok telefonicznych rozmów – zwracać się również drogą 

elektroniczną z zapytaniami, często przesyłają zeskanowane zagraniczne dokumenty w celu 

ich oceny. Taka współpraca przynosi obopólne korzyści, bowiem – z jednej strony – pozwala 

na szybkie rozwiązanie problemu, zaś – z drugiej – pracownicy Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców mogą zapoznać się z dokumentami wydawanymi przez 

różne państwa, a dzięki temu mogą skuteczniej udzielić pomocy pracownikom innych gmin.  

  

Wobec pojawiających się wątpliwości, co do oceny zagranicznych dokumentów, 

szczególnie pod kątem ich autentyczności, zwrócono się o współpracę do Oddziału Straży 



 23 

Granicznej w Kielcach. Do jednostek samorządu gminnego przekazano informację o danych 

teleadresowych Straży Granicznej, do której można się zwracać o pomoc w wyeliminowaniu 

podejrzeń, że przedkładany zagraniczny dokument jest sfałszowany.  

 Ponadto, do nadzorowanych jednostek samorządu gminnego, bez zbędnej zwłoki, 

przekazywane są wszelkie stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

pełniącego centralny nadzór nad wskazanymi na wstępie zadaniami. 

 Mając na względzie dbałość o właściwą realizację zadań zleconych wymienionymi na 

wstępie ustawami, Wydział dba o aktualizację strony internetowej ŚUW, na której 

umieszczane są nie tylko informacje skierowane do klientów, ale również do jednostek 

samorządu gminnego, np. teksty konwencji międzynarodowych, których stroną jest Polska, a 

które mają wpływ na realizację omawianych zadań. 

 

Wydział Polityki Społecznej. 

I. W zakresie zadań realizowanych przez samorządy gminne, powiatowe i samorząd 

województwa  na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. 

Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) nadzór ze strony Wydziału Polityki 

Społecznej sprawowany był m.in. poprzez: 

 
1. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej  

i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz  stwierdzanie zgodności programów 

naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach pomocy społecznej 

oraz ocena stopnia ich realizacji - wnioski o wydanie zezwolenia są każdorazowo 

szczegółowo analizowane, organy samorządu terytorialnego często przed oraz w 

trakcie sporządzania wniosku konsultują się z pracownikami Wydziału otrzymując 

potrzebne informacje, wskazówki  i pomoc.  

2. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dot. realizowanych zadań z 

zakresu pomocy społecznej przez jednostki pomocy społecznej szczebla 

powiatowego i gminnego.  

  
3. Sprawozdania i analizy własne Wydziału. W celu  monitorowania  i  oceny stopnia  

realizacji zadań  z  zakresu   pomocy społecznej   Wydział   zbierał  oraz  

opracowywał  szereg  informacji  dla   potrzeb  własnych,  na   prośbę   

Ministerstwa   Pracy  i  Polityki  Społecznej  oraz   inny instytucji    (np.  Urząd  

Statystyczny,    NIK,   samorządy   terytorialne  z   innych województw).      

                  Opracowywano również zbiorcze  informacje   i  materiały   będące prezentacjami    

                  na   spotkaniach   z   jednostkami   organizacyjnymi    pomocy    społecznej    woj. 

                  świętokrzyskiego oraz  na spotkaniach i konferencjach ogólnopolskich. 
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                  Przykłady: 

- sporządzenie i przesłanie do MPiPS informacji  o liczbie domów pomocy 

społecznej posiadających warunkowe zezwolenie na prowadzenie oraz stopniu 

osiągania standardów przez dps-y,  

- zbieranie w okresach kwartalnych informacji dot. wolnych miejsc w domach 

pomocy społecznej i osób oczekujących. Poszczególne pcpr-y przesyłały do WPS 

informacje z danego powiatu. Wydział opracowywał  informację zbiorczą dla 

całego województwa i przesłał do wszystkich powiatów, 

-  zbieranie danych i opracowani dla MPiPS informacji  nt. zjawiska 

eurosieroctwa, 

- zbieranie informacji nt. liczby wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych i rodzin zastępczych oraz wieku wychowanków, a także   

przebiegu usamodzielnień, 

- zbieranie i opracowywanie informacji na potrzeby realizacji Kampanii Wojewody 

„Rok 2009 rokiem pracy socjalnej” i „Potrzebuję rodziców od zaraz”, 

-  analiza i monitorowanie  wydatków na podstawie zgłaszanych miesięcznych 

zapotrzebowań na środki finansowe. 

- analiza planów finansowych środowiskowych domów samopomocy w celu 

prawidłowego podziału dotacji na funkcjonowanie śds-ów, 

-  przygotowanie prezentacji nt. ekonomii społecznej oraz   opracowywania  

i wdrażania powiatowych i gminnych strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w województwie świętokrzyskim na ogólnopolską konferencją nt. 

ekonomii społecznej w której uczestniczyła Dyr. Wydziału czerwiec 2009 r.) 

-    przygotowanie materiałów na konwent wójtów i konwent starostów, 

- opracowanie materiałów instruktażowych (wykresów, map, zestawień) 

wykorzystywanych podczas spotkań i narad z jednostkami organizacyjnymi 

pomocy społecznej i przedstawicielami organów samorządu terytorialnego, 

4. Organizowanie i udział w spotkaniach i naradach z nadzorowanymi jednostkami. 

Np: 

- 2 narady dla kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej (marzec  

i listopad 2009 r.) które poświęcone były m.in. 

• sprawom związanym z finansowaniem zadań realizowanych przez gminy         

      w zakresie polityki społecznej,  w tym z zakresu zadań zleconych,  

• podsumowaniu wyników przeprowadzonych kontroli w roku 2008 i 2009 r.  

      oraz    omówieniu    stwierdzonych   nieprawidłowości  m.in.   w   zakresie     

      realizacji zadań  zleconych gminom,  
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• poprawności sporządzania  i  przekazywania  wojewodzie 

sprawozdawczości z  jednostek organizacyjnych  w  zakresie  realizacji 

wszystkich zadań,  

• perspektyw rozwoju eksploatacji jednolitego systemu informatycznego,  

• problematyki  orzecznictwa  Samorządowego  Kolegium   Odwoławczego  

     dotyczącego  wydawania   decyzji  odmownych  z  art. 11 ust.  2  ustawy  

     o  pomocy społecznej. 

- spotkanie z kadrą kierowniczą placówek opiekuńczo-wychowawczych nt. 

zapotrzebowania na placówki socjalizacyjne oraz ośrodki adopcyjno opiekuńcze  

w woj. świętokrzyskim oraz w ramach akcji „Potrzebuje rodziców od zaraz”, 

-  spotkanie pracowników WPS, kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej, 

starostów z Dyrektorem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS nt. 

kondycji i planowanych  kierunków zmian w pomocy społecznej,  

-  spotkania dotyczące pozyskiwania środków w ramach Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy w których uczestniczyli dyrektorzy PCPR, dyrektor 

Wydziału Zarządzania Funduszami europejskimi ŚUW, dyrektorzy i pracownicy 

WPS, 

-  narady i spotkania  dotyczące  spraw związanych z finansowaniem domów 

pomocy społecznej z udziałem dyrektorów dps-ów i organów prowadzących dps-y 

– cyklicznie w ciągu całego roku, 

-  udział w spotkaniach wojewódzkiego zespołu interdyscyplinarnego  

i powiatowych zespołów interdyscyplinarnych powołanych w ramach Kampanii 

Wojewody „Potrzebuje rodziców od zaraz”. 

- udział  Dyrektorów WPS w konwencie wójtów i konwencie starostów. Omawianie 

spraw związanych z realizacją przez samorządy gminne i powiatowe zadań z 

zakresu pomocy społecznej i ich finansowaniem. 

5. Bieżąca współpraca z jednostkami pomocy społecznej z organami samorządu 

terytorialnego w zakresie realizowanych zadań. 

      Wydział na bieżąco reaguje na sygnalizowane problemy lub zgłaszane 

potrzeby poprzez załatwianie ich we własnym zakresie (udzielenie informacji, 

instruktażu, odpowiedzi na pisma lub kierowanie wystąpień do urzędów 

centralnych i różnych instytucji np.: 

-  występowanie, za pośrednictwem Wydziału  Finansów i Budżetu ŚUW,  do 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów o dodatkowe środki  

z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa na pokrycie 

sygnalizowanych braków na realizację zadań, 
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- planowanie budżetu w podziale na jednostki, analiza przewidywanego 

wykorzystania dotacji w celu dokonania przesunięć środków finansowych zgodnie 

z sygnalizowanymi potrzebami, monitorowanie realizacji budżetu również poprzez 

codzienny kontakt  z głównymi księgowymi jednostek oraz skarbnikami gmin. 

- wystąpienie  do MPiPS o opinię w sprawie prawidłowości określenia podmiotu, 

który otrzymał zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej i udzielenie 

odpowiedzi w tej sprawie Dyrektorowi DPS w Skarżysku-Kamiennej, 

-  przekazanie do PCPR-ów woj. Świętokrzyskiego informacji o ewentualnych 

wizytacjach Europejskiego Komitetu CPT, w jednostkach, w których przebywają 

osoby skierowane na podstawie wyroku sądu, 

-  udzielenie DPS w Łagiewnikach informacji nt. ubiegania się mieszkańców o 

zasiłek pielęgnacyjny. 

 
II. W zakresie zadań realizowanych przez samorządy  powiatowe  na podstawie ustawy z 

dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t,j, Dz. U. z 

2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 

 
1. Stała analiza akt przysyłanych przez urzędy pracy wraz z odwołaniami od decyzji 

wydawanych z upoważnienia starostów w sprawach z zakresu promocji zatrudnienia 

(w 2009 r. było to 448 spraw). Pracownicy rozpatrujący odwołania na bieżąco 

kontaktują się z urzędami pracy eliminując popełniane przez nie błędy, przekazując 

informacje o dobrych praktykach innych urzędów i ujednolicając ich sposób 

postępowania. Ujawnione przy analizie akt nieprawidłowości są istotną wskazówką 

do określenia tematyki przeprowadzanych w urzędach pracy kontroli.   

2. Istotnym elementem nadzoru są szkolenia organizowane przez Oddział dla 

dyrektorów i pracowników powiatowych urzędów pracy – w 2009 r. zostały 

zorganizowane dwa dwudniowe szkolenia (tematyka: stosowanie standardów usług 

rynku pracy; nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) 

oraz jedno jednodniowe (współpraca urzędów pracy z ośrodkami pomocy 

społecznej). W trakcie szkolenia przeprowadzonego w październiku 2009 r. ustalono 

z dyrektorami powiatowych urzędów pracy jednolity sposób postępowania w szeregu 

spraw dotyczących stosowania w/w ustawy oraz standardów usług rynku pracy.  

 
III. W zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. 

Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.).  
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1. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  sprawuje bezpośredni 

nadzór nad 12 powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności w 

zakresie prawidłowego wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, jak 

również nadzór nad wydatkami finansowymi  ponoszonych przez te jednostki na 

realizację zadań. W 2009 roku nadzór ten był realizowany poprzez: 

• zaplanowanie rocznego budżetu potrzebnego na realizację celów ustawowych na 

podstawie planów finansowych wydatków przygotowanych przez poszczególne 

zespoły, 

• bieżące monitorowanie wydatków i likwidowanie ewentualnych braków finansowych i 

wydłużonego oczekiwania na wydanie decyzji – pozyskanie z rezerwy celowej 

Ministra Finansów 212 tysięcy złotych oraz podział na powiatowe zespoły wg 

istniejących potrzeb, 

• bieżąca analiza wpływających do Wojewódzkiego Zespołu odwołań od orzeczeń  

I instancji - reagowanie na wykryte w toku postępowania błędy bądź nieścisłości,  

w formie rozmów telefonicznych z przewodniczącymi poszczególnych zespołów oraz  

prowadzonej korespondencji. 

• wykorzystanie narzędzi elektronicznych do monitorowania terminowości załatwiania 

spraw – ciągły wgląd we wpływające do powiatowego zespołu wnioski, czuwanie nad 

tokiem postępowania i wydawania orzeczeń przy wykorzystaniu Elektronicznego 

Krajowego Systemu Orzekania o Niepełnosprawności, 

• wyjaśnianie i udzielenie informacji  w formie pisemnej, telefonicznej i osobistej  na 

pytania kierowane do Wojewódzkiego Zespołu dotyczące postępowania 

orzeczniczego. 

• informowanie i przekazywanie powiatowym zespołom zaleceń i rozwiązań prawnych 

nadsyłanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

• organizowanie szkoleń doskonalących dla lekarzy oraz pozostałych członków 

zespołów orzekających: pracowników socjalnych, doradców zawodowych, 

psychologów, pedagogów (ogółem 8 szkoleń rocznie). W 2009 r. przeszkolono  

90 osób z powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. 

• organizowanie szkoleń i wydawanie zaświadczeń uprawniających do orzekania  

o niepełnosprawności i stopniu  niepełnosprawności nowo powołanych członków 

powiatowych zespołów. Zorganizowano 3 szkolenia, w których ogółem przeszkolono 

13 osób i wydano im zaświadczenia uprawniające do orzekania. 
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• wystosowanie pism informacyjnych i ponaglających w sprawie wykonywania 

dodatkowego zadania jakim jest przeprowadzania badań specjalistycznych na 

potrzeby orzekania o niepełnosprawności. 

• organizowanie spotkań dla przewodniczących i sekretarzy , na których omawiane 

były  zmiany w przepisach prawnych i nowe rozwiązania w postępowaniu 

orzeczniczym np. zmiana uprawnień do kart parkingowych, nowa interpretacja 

przepisu o wydawaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej przez starostę.  W 2009 r. 

odbyły się 2 spotkania – w czerwcu i w październiku.  

 
IV.   Realizacja zadań na podstawie porozumień z organami samorządy terytorialnego.  
 

1. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a gminami woj. świętokrzyskiego 

w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych 

obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki 

nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi. (w 2009 r. zawarto 46 porozumień). Nadzór 

nad realizacją zadania odbywa się poprzez: 

              -   analizę    przekazywanych     przez    gminy  do   Wydziału   Polityki    Społecznej 

kwartalnych   informacji  o  przebiegu  realizacji  zadania  (począwszy od II kwartału 

danego roku) oraz przekazywanych w  terminie do 30 dni  po zakończeniu  realizacji 

zadania  nie  później  jednak  niż  do  dnia 30 stycznia  następnego  roku, rozliczenia 

końcowego wykorzystania udzielonej dotacji. 

-  przeprowadzenie wizji w terenie (ocena sposobu wykorzystania dotacji), 

2. Porozumienie ze 102 gminami województwa świętokrzyskiego dotyczące realizacji 

Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Nadzór nad 

realizacją  porozumień  sprawowany jest poprzez analizę kwartalnych sprawozdań z 

realizacji porozumień i bieżącą współpracę z gminami. 

3. Porozumienie z gminami na utworzenie oraz współfinansowanie stanowiska 

Informatyka Rejonowego, w celu pełnienia nadzoru nad eksploatacją systemu 

informatycznego dedykowanego dla potrzeb jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej. Nadzór nad realizacją porozumień odbywa się poprzez bieżącą 

współpracę z informatykami rejonowymi (udzielanie instruktażu, pomoc  

w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu) oraz kontrole 

realizacji porozumienia.  

 

 

Wydział Infrastruktury i Geodezji. 



 29 

Wydział Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach sprawuje nadzór nad samorządami realizującymi zadania z zakresu administracji 

rządowej na podstawie n/w ustaw podejmując następujące działania nadzorcze: 

1. W zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:  

1) jako organ II instancji rozpatrywano 159 odwołań od decyzji Starostów wydając 140 

decyzji w tym: 63 decyzji utrzymujących w mocy, 77 decyzji uchylających.   Załatwiono 

19 spraw wydając postanowienia w trybie art. 59 i art. 134 kpa.  Głównymi przyczynami 

uchylania rozstrzygnięć było: przedwcześnie podjęte rozstrzygnięcia, niekompletny 

materiał dowodowy, rozbieżność w interpretacji przepisów i uchybienia proceduralne, 

2) w postępowaniach administracyjnych nadzwyczajnych (art. 145-163 Kpa) jako organ I 

instancji załatwiano 18 sprawy wydając 18 decyzji. 

3) inne podejmowane działania: 

- przeanalizowano 168 rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i 168 rejestrów 

wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Stosując ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 

1) jako organ II instancji w sprawach dotyczących decyzji: 

a) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozpatrywano 12 odwołań od decyzji 

Starostów wydając 9 decyzji w tym: 8 uchylających decyzje organu I instancji w 

całości oraz 1 decyzję utrzymującą w mocy, 3 sprawy w toku.  

Głównymi przyczynami uchylenia decyzji były braki formalne i merytoryczne 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 

wady dotyczące kompletności decyzji.  

b) decyzji odszkodowawczych rozpatrzono 6 odwołań od decyzji Starostów wydając 5 

decyzji, w tym: 2 decyzje utrzymujące w mocy, 3 decyzje uchylające i przekazujące 

sprawę do ponownego rozpatrzenia. Na żadną decyzję nie złożono skargi do WSA. 

Głównymi przyczynami uchylania decyzji były błędy proceduralne w prowadzonym 

postępowaniu administracyjnym oraz niewłaściwa interpretacja przepisów prawa. 

2) inne podejmowane działania: prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem 

nadzoru nad terminowością wydawania przez starostów decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, tj. analiza przekazanych przez starostów rejestrów 

wpływających wniosków oraz wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. 

3. W zakresie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów: 
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1) jako organ II instancji rozpatrywano 2 odwołania od decyzji Starostów wydając 

2 decyzje uchylające i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia Starostom. 

Głównymi przyczynami uchylenia decyzji było: naruszenie przepisów ustawy o scalaniu 

i wymianie gruntów dotyczących prowadzenia postępowania scaleniowego i sposobu 

wydzielania ekwiwalentów oraz procedury określonej przepisami Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

2) w postępowaniach administracyjnych nadzwyczajnych (art. 145-163 Kpa) jako organ I 

instancji załatwiano 17 spraw wydając  13 decyzji, 4 sprawy w toku załatwiania. 

3) inne podejmowane działania: 

- oprócz ww. spraw zakończonych wydaniem decyzji załatwiono 115 spraw z zakresu 

scalania i wymiany gruntów, wydając 5 postanowień, udzielając pisemnych 

odpowiedzi w indywidualnych sprawach, wydając poświadczone za zgodność z 

oryginałem dokumenty dotyczące scaleń i wymian gruntów. 

5. Stosownie do art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji w 

imieniu Wojewody sprawowano nadzór nad wykonaniem obowiązku składania ministrowi 

właściwemu do spraw Skarbu Państwa przez Marszałka Województwa, wójtów lub 

burmistrzów (prezydentów miast), starostów oraz organy wykonawcze związków 

jednostek samorządu terytorialnego informacji dot. przekształceń i prywatyzacji mienia 

komunalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 

2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i 

prywatyzacji mienia komunalnego. 

Ogółem jednostki złożyły w tut. organie i w MSP 128 sprawozdań. W związku z pismem 

Wojewody skierowanym do ww. jednostek znak: IG.IX.0713/1-1/09 z dnia 8 stycznia 

2009r. 90% jednostek  złożyło ww. informację za rok 2008 prawidłowo i w terminie, tj. do 

dnia 31 marca 2009r. 

6. W zakresie poprawności orzekania w sprawach odszkodowań za nieruchomości zajęte 

przed dniem 01.09.1999r. pod drogi publiczne - art. 73 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 

października 1998r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną”, jako organ II instancji rozpatrywano 21 odwołań od decyzji Starostów, wydając 

21 decyzji w tym: 16 decyzji utrzymujących w mocy i 5 decyzji uchylających decyzje 

organu I instancji.  

Głównymi przyczynami uchylania decyzji było: przyjęcie za podstawę ustalenia 

odszkodowania wadliwie wykonanej opinii szacunkowej, odszkodowanie orzeczono w 

stosunku do osób, które  nie złożyły wniosku i błędów proceduralnych. 

7. Realizując ustawę z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami: 
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1) jako organ II instancji rozpatrywano 67 odwołań od decyzji Starostów wydając 67 

decyzji, w tym:  31 decyzji utrzymujących w mocy, 29 decyzji uchylających, 3 decyzje 

uchylające i umarzające postępowania oraz 4 decyzje uchylające i orzekające w 

uchylonym zakresie.  

Głównymi przyczynami uchylania decyzji były: niekompletność materiału dowodowego, 

konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania w znacznej części, błędy 

proceduralne. 

2) w postępowaniach administracyjnych nadzwyczajnych (art. 145-163 Kpa) jako organ I 

instancji załatwiono 24 sprawy wydając 24 decyzje. 

3) inne podejmowane działania - rozpatrywano:  

a) 5 zażaleń na bezczynność organów I instancji (starosta: pińczowski, buski, 

włoszczowski, kielecki i Prezydent Miasta Kielce na prawach powiatu) wydając 5 

postanowień w tym w 4 przypadkach uznano zażalenia za uzasadnione w 1 

przypadku zażalenie był nieuzasadnione. 

b) skargę na czynności przetargowe, dotyczące zbycia nieruchomości Skarbu 

Państwa, w konsekwencji czego unieważniono przetarg w całości. 

8. W zakresie ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości, jako organ II instancji rozpatrywano 1 

odwołanie od decyzji Starosty, wydając 1 decyzję (uchylającą do ponownego 

rozpoznania). Przyczyną takiego rozstrzygnięcia decyzji była konieczność ponownego 

przeprowadzenia postępowania w znacznej części. 

9. Stosując ustawę z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego jako 

organ nadzorujący wykonywanie obowiązków nałożonych na jednostki reprezentujące 

Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego 4 pismami wskazywano 

konieczność prawidłowej realizacji tych obowiązków oraz wskazywano konieczność 

podejmowania stosownych działań w tym zakresie. 

Z informacji przesyłanej w 2009 r. przez jednostki samorządu terytorialnego sporządzono 

kwartalne wykazy, które następnie były przesłane do MSWiA. 

10. W zakresie poprawności orzekania, w sprawach odszkodowań za grunty wchodzące w 

skład linii kolejowych pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP 

S.A., które stały się z dniem 1 czerwca 2003 r. własnością Skarbu Państwa -art. 37a ust. 

1 i 7 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji , restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, jako organ II instancji 

rozpatrzono 2 odwołania od decyzji Starostów.  
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W jednym przypadku uchylono decyzję Starosty – za przyczynę uchylenia 

rozstrzygnięcia uznając popełnione błędy proceduralne (między innymi nieprawidłowo 

przeprowadzona rozprawa administracyjna), które miały wpływ na wynik sprawy. Z kolei 

w drugim przypadku utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję Starosty (o umorzeniu pos. 

adm.), bowiem potwierdzone zostały ustalenia dokonane przez organ I instancji, między 

innymi fakt objęcia w odwołaniu przez odwołującego się innej nieruchomości.  

 

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego  sprawuje nadzór nad samorządami powiatowymi realizującymi zadania 

z zakresu administracji rządowej na podstawie n/w ustawy podejmując następujące działania 

nadzorcze: 

1. W zakresie ustawy z dnia  17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 

jedn. Dz. U. z 2005r Nr 240  poz. 2027 z późn. zmianami) jako organ II instancji 

rozpatrywał 38 odwołań od decyzji Starostów wydając 38 decyzji w tym:  19 decyzji 

utrzymujących w mocy stanowisko organu I instancji, 17 decyzji uchylających 

i przekazujących sprawy do ponownego rozpatrzenia  i 1 decyzję uchylającą stanowisko 

organu I instancji i orzekającą w sprawie.  Główne przyczyny uchylenia decyzji to: 

nieprawidłowa interpretacja przepisów regulujących wprowadzanie zmian w  ewidencji 

gruntów i budynków oraz naruszanie procedur prowadzenia postępowań 

administracyjnych określonych przepisami ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego.  

W prowadzonych postępowaniach administracyjnych w trybach nadzwyczajnych (art. 145-

163 Kpa) jako organ I instancji Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego prowadził 4 postępowania, wydając 4 decyzje 

administracyjne. 

2. W ramach nadzoru zorganizowano w 2009 r. trzy spotkania:   

1) Jedno ze spotkań odbyło się w dniu 31 stycznia 2009 r. w siedzibie Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego z Geodetami Powiatowymi i kierownikami Powiatowych 

Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z udziałem pracowników 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tematy poruszane na spotkaniu to 

m. in: konwersja baz danych oraz materiałów kartograficznych powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego do Państwowego Układu Płaskich Prostokątnych 

„2000”, przekazywanie przez Starostów danych z ewidencji gruntów i budynków dla 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem zasilenia Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania i Kontroli w roku 2009, omówienie niektórych zagadnień 

związanych z załatwianiem spraw z zakresu postępowań ewidencyjnych, w tym 
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omówienie wybranych wyroków WSA oraz dyskusja w sprawie bieżących problemów 

dotyczących zagadnień ewidencji gruntów i prowadzenia powiatowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych.. 

2) Drugie spotkanie odbyło się w dniu 06 lipca 2009 r. również w siedzibie 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z Geodetami Powiatowymi i kierownikami 

Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Tematami 

spotkania były m. in. zaawansowanie prac związanych z przejściem baz danych oraz 

materiałów kartograficznych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

do Państwowego Układu Współrzędnych Płaskich Prostokątnych „2000”, 

wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków wynikających z ostatecznych 

decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (t.j.- Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), zagadnienia 

związane z załatwianiem spraw z zakresu postępowań ewidencyjnych, w tym również 

omówienie wybranych wyroków WSA. 

Ponadto na spotkanie Geodeci Powiatowi przygotowali w formie pisemnej raport 

obrazujący postęp prac wykonanych celem wdrożenia Państwowego Układu 

Współrzędnych Płaskich Prostokątnych „2000”. W raporcie uwzględnione zostały 

prace już wykonane, będące w trakcie realizacji oraz plany realizacji zadania, jak 

również przekazali półroczne kopie zabezpieczające bazy danych zasobu 

powiatowego. 

3) Współdziałając ze Starostą Kazimierskim Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zorganizował spotkanie przedstawicieli 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z terenu Województwa Świętokrzyskiego 

w Kraśniowie,  gm. Bejsce, powiat kazimierski w dniach 14 – 15 października 2009 r., 

którego tematem przewodnim było przejście zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

do układu współrzędnych płaskich prostokątnych „2000”.  

Celem podniesienia jakości przekazywanych informacji zaproszono pracowników 

Katedry Geomatyki, Wydziału  Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii 

Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, których prelekcja pokrywała 

się z tematyką organizowanych przez Głównego Geodetę Kraju szkoleń „Stosowanie 

systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych”. 

Ponadto na spotkaniu omawiano bieżące sprawy związane z prowadzonymi 

postępowaniami administracyjnymi, kompletowaniem i oceną dokumentacji 

gromadzonej dla potrzeb tych postępowań, jak również omówienie aktualnego 

orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach jak również jakość 
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dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej do powiatowych ośrodków 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . 

• W ramach nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pracownicy WINGiK sprawdzają 

na bieżąco dokumentację wykonaną dla celów przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych w trybie w/w ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. tj. oceniają 

stanowisko starostów w zakresie zasadności  włączenia dokumentacji do zasobu, a 

następnie uczestniczą w wydawaniu decyzji w trybie przepisów tej ustawy. 

• W ramach nadzoru WINGiK co roku współpracuje z Agencją Restrukturyzacji 

i  Modernizacji Rolnictwa Oddziałem Regionalnym województwa świętokrzyskiego w 

przekazywaniu danych z ewidencji gruntów i budynków ze wszystkich starostw woj. 

świętokrzyskiego do Oddziału  Regionalnego ARiMR, celem zasilania danych 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania  i Kontroli, które stanowią podstawę naliczania 

dopłat bezpośrednich do rolników. Nadzór nad pracami Starostów polega na tym, że 

bazy danych, które Starostowie przekazują do ARiMR są sprawdzane przez WINGiK 

pod względem prawidłowości ich prowadzenia a następnie przekazywana do Agencji. 

• W ramach nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w 2009 r. Wojewódzki Inspektor: 

 - współpracował z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast, prowadzącymi zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  postępowania rozgraniczeniowe, 

w zakresie dyscyplinowania geodetów uprawnionych  podejmujących czynności ustalenia 

granic, jak również  sprawdzania powstałej dokumentacji. 

- przekazywał do Starostw informacje i polecenia organu centralnego tj. Głównego 

Geodety Kraju, jak również sprawdzał ich wykonanie,  a w razie potrzeby podejmował 

działania dyscyplinujące. 

Wydział Bezpiecze ństwa i Zarz ądzania Kryzysowego. 
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prowadził następujące działania 

nadzorcze, i tak: 

1. w zakresie spraw obronnych:  

a) w zakresie szkolenia obronnego: 

− opracowanie i przesłanie do jednostek samorządu terytorialnego dokumentów 

wykonawczych do programowania i planowania szkolenia obronnego, 

− utworzenie stałego Punktu Konsultacyjnego w Oddziale Spraw Obronnych czynnego  

w każdy poniedziałek w godzinach pracy,  

− koordynowanie i nadzorowanie oraz udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie 

opracowywania programów i planów szkolenia obronnego, 
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− opiniowanie i akceptowanie opracowanych dokumentów planistycznych w zakresie 

szkolenia obronnego, 

− przedstawianie do zatwierdzenia Dyrektorowi WBiZK opracowanych planów szkolenia 

obronnego, 

− opracowanie planu treningów stałego dyżuru i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem 

treningów stałych dyżurów  w jednostkach samorządu terytorialnego, 

− prowadzenie szkoleń zbiorowych dla kierowniczej kadry jednostek samorządu 

terytorialnego, 1 raz w każdym roku, w grupach: starostów i ich zastępców, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców,  wójtów oraz ich zastępców, 

pracowników organów samorządu terytorialnego, którym powierzono prowadzenie 

zadań obronnych, 

− typowanie i kierowanie na Wyższe Kursy Obronne kierowniczej kadry Urzędu 

Marszałkowskiego i starostw powiatowych - we współdziałaniu z Departamentem 

Strategii i Planowania Obronnego MON. 

b) w zakresie przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych: 

− udzielanie pomocy merytorycznej podczas opracowywania i przygotowywania 

ćwiczeń obronnych,  

− opiniowanie i akceptowanie opracowanych planów przygotowania i prowadzenia 

ćwiczeń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego, 

− opracowywanie pomocy metodycznych w zakresie przygotowania i prowadzenia 

ćwiczeń obronnych i rozpowszechnianie ich w organach samorządu terytorialnego, 

− wizytowanie i oceniane prowadzonych ćwiczeń,  

− planowanie udziału wybranych organów samorządu terytorialnego w ćwiczeniach 

wojewódzkich. 

c) w zakresie zadań wykonywanych na potrzeby Sił Zbrojnych: 

− sprawowanie nadzoru nad aktualizacją dokumentacji Punktów Kontaktowych HNS  

w organach samorządu terytorialnego do szczebla powiatu,  

− sprawowanie nadzoru nad aktualizacją posiadanej bazy danych, w zakresie 

możliwości wykorzystania zasobów powiatów i gmin na potrzeby Sił Zbrojnych RP  

i wojsk sojuszniczych,  

− sprawowanie nadzoru nad planowaniem świadczeń  osobistych i rzeczowych na 

potrzeby obronne państwa, w tym Sił Zbrojnych, ABW i resortu MSWiA. 

d) w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym: 

− sprawowanie nadzoru i koordynowanie przedsięwzięć wynikających z przyjętych 

harmonogramów realizacji zadań dotyczących  przygotowania systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym, a w tym nad: opracowaniem i ujednolicaniem 
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dokumentacji stanowisk kierowania, szkoleniem obsad zespołów funkcjonalnych 

stanowisk kierowania oraz opiniowanie i akceptowanie wyboru obiektów 

przeznaczonych na zapasowe miejsca pracy. 

2. W zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej do głównych 

przedsięwzięć nadzorczych zrealizowanych w 2009 r. można  zaliczyć: 

a) rozbudowę i modernizację oraz  utrzymanie pełnej sprawności systemu łączności 

radiowej. Codziennie (za wyjątkiem dni wolnych od pracy) była sprawdzana łączności 

w układzie: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – Starostwa, 

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, PGE Dystrybucja  

Skarżysko - Kamienna  i Rzeszów oraz Starostwa – Gminy.  

b) ocenę  ilościową,  jakościową  i organizacyjną  Systemu Wykrywania i Alarmowania 

oraz Wczesnego Ostrzegania. W 2009 r. dokonano oceny system oraz sprawdzono 

podczas  treningu sprawność syren alarmowych poprzez ich uruchomienie  na 

szczeblu województwa, powiatu i gminy. Ogółem  w województwie znajduje się 1111 

syren, w tym 270 szt. uruchamianiach radiowo poprzez centralę DSP-50 oraz  

31 syren elektronicznych, 

c) zorganizowanie w dniu 24 lutego w ŚUW szkolenia z pracownikami gmin  

i powiatów, a także przeprowadzenie  konsultacji i sporządzenie  opinii Wojewody 

Świętokrzyskiego  w celu uzgodnienia powiatowych  planów ewakuacji (przyjęcia) 

ludności, zwierząt i mienia - II stopnia na wypadek masowego zagrożenia. 

Wynikiem zrealizowanych przedsięwzięć było uzgodnienie przez Wojewodę 

planów ewakuacji powiatu: skarżyskiego, kazimierskiego, starachowickiego, 

włoszczowskiego, buskiego, ostrowieckiego, koneckiego. Pozostałe plany po 

przekazaniu przez starostów będą uzgadniane  w 2010 roku, 

d) przeprowadzenie w dniach 25 – 26 czerwca ćwiczenia wojewódzkiego pod 

kryptonimem „Ognista Kula.” Celem ćwiczenia było sprawdzenie umiejętności 

opracowania danych do decyzji wojewody oraz sprawdzenie  działania połączonych 

sił Państwowej Straży Pożarnej, policji i oddziałów ratownictwa medycznego  

w sytuacji kryzysowej. Podczas ćwiczenia sprawdzono również System Wykrywania  

i Alarmowania we wszystkich gminach powiatu koneckiego i skarżyskiego poprzez 

uruchomienie syren alarmowych oraz sprawdzono procedury wynikające  

z zewnętrznego planu ratowniczego rozlewni gazu „Gaspol" w Stąporkowie, 

e) wystąpienie  w dniu 19 sierpnia (na podstawie  wniosków z przeprowadzonych 

kontroli w pierwszym półroczu 2009 r.) z pismem do wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast o podjęcie  działań mających  na celu aktualizację dokumentacji 

zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę  
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w warunkach specjalnych w zakresie ilości oraz pojemności sztucznych krytych 

zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych na terenie gminy.  

W wyniku podjętych działań uzgodniono dokumentację 56 gmin. Jednocześnie na 

podstawie informacji przekazanych z gmin  dokonano aktualizacji dokumentacji 

wojewódzkiej i powiatowej  zabezpieczenia ludności w wodę w zakresie 

zbilansowania potrzeb wody dla ludności przed i po ewakuacji, oraz na potrzeby 

przetwórstwa rolno-spożywczego i  punktów zabiegów specjalnych. Ponadto   

w związku z pismami  skierowanymi w listopadzie do wydziału przez Wójta Gminy 

Miedziana Góra  oraz Wójta Gminy Złota w sprawie  możliwości przerwania dostaw 

wody z dniem 31 grudnia 2009 r. na znacznym obszarze gmin i wystąpienia sytuacji 

kryzysowej podjęto działania mające na celu zminimalizowanie zagrożenia  

a przedstawiciel wydziału uczestniczył w dniu 18 listopada 2009 r. w posiedzeniu 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego w powiecie kieleckim,  

f) aktualizację dokumentacji powiatowej i wojewódzkiej przetwórstwa  

rolno – spożywczego w zakresie możliwości produkcyjnych branży mięsnej, 

mleczarskiej, piekarniczej, zbożowo-młynarskiej, owocowo–warzywnej, a także bazy 

magazynowej i środków  transportu do dowozu żywności - na podstawie danych 

otrzymanych z 102 jednostek samorządu gminnego, 

g) bieżące opiniowanie pod względem wymogów obrony cywilnej planów studiów 

zagospodarowania przestrzennego przedstawianych  przez jednostki samorządowe, 

h) uzgodnienie  „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych dla Powiatu Jędrzejowskiego”. Jeden egz. planu  po podpisaniu przez 

Wojewodę przekazany został przez Starostę Jędrzejowskiego - Świętokrzyskiemu 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Jednocześnie Wojewoda Świętokrzyski 

– Szefa Obrony Cywilnej Województwa wydając w  dniu 23 grudnia 2009 r. zalecenia 

do działalności w dziedzinie  obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego nakazał  

w 2010 r. aktualizację planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego  

i sytuacji kryzysowych przez kierowników jednostek organizacyjnych posiadających 

zabytki, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

i) sprawowanie nadzoru nad sprzętem i wyposażeniem obrony cywilnej przekazanym 

jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów użyczenia poprzez 

okresowe uzgadnianie stanów  oraz stanu technicznego i przydatności użyczonego 

sprzętu. Zadanie to było realizowane  na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia  

29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu 
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gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom 

budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, 

poz. 1957). 

 
4. W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, środowiska i rolnictwa do 

głównych przedsięwzięć nadzorczych zrealizowanych w 2009 r. można  zaliczyć: 

a) dokonanie  analizy złożonych dokumentów i wydanie pozytywnych  opinii do  

103 wniosków przekazanych  przez 38 jednostek samorządu terytorialnego  

tj. z 7 powiatów i 34 gmin w związku z pozyskaniem w 2009 r. środków 

finansowych z budżetu państwa w wysokości 15.456.000,00 zł na usuwanie 

zniszczeń w infrastrukturze komunalnej gmin i powiatów poszkodowanych w 

wyniku klęsk żywiołowych zgodnie z promesami otrzymanymi z Biura ds. 

Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA w Warszawie, 

b) przeprowadzenie  27 wizytacji terenowych obiektów przeznaczonych do remontu  

lub odbudowy w 2009 r. przy udziale dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 

na usuwanie skutków powodzi oraz spisanie  na tą okoliczność 27 raportów 

dotyczących dotowanych zadań, 

c) opracowanie na podstawie propozycji przesłanych przez samorządy 

poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2005 – 2009 i przesłanie do 

Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych MSWiA w Warszawie preferencyjnej listy  

zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze 

województwa świętokrzyskiego przewidzianych do realizacji w 2010 roku, 

d) dokonanie  37 weryfikacji strat oszacowanych przez komisje w poszkodowanych 

gminach w związku z wystąpieniem w miesiącach luty – marzec, maj, czerwiec, 

lipiec, sierpień nadmiernych opadów atmosferycznych. Wysokość oszacowanych 

strat wyniosła 90.017.643 zł. Zakres i wysokość zweryfikowanych strat zgłoszono 

do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, 

e) przygotowanie i przesłanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6 wniosków 

Wojewody o wyrażenie zgody na stosowanie przez Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania kredytów klęskowych na 

wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji 

rolnej na obszarach dotkniętych klęskami. W wyniku  n/w klęsk żywiołowych  

straty powstały w 5 670 gospodarstwach rolnych: 

 

Rodzaj  
klęski żywiołowej 

Data 
wyst ąpienia Poszkodowane  gminy 
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Rodzaj  
klęski żywiołowej 

Data 
wyst ąpienia Poszkodowane  gminy 

Nawalny deszcz 9 kwiecień Opatów 

Gradobicie 19 maj Ożarów, Zawichost 

Nawalny deszcz, 
gradobicie, huragan 

19 maj Wojciechowice 

Gradobicie, nawalny 
deszcz 

10 czerwiec Raków, Szydłów, Ożarów, Iwaniska, 
Wojciechowice, Opatów, Lipnik, Wilczyce 

Powódź Przełom 
czerwca  
i lipca 

Nowy Korczyn, Staszów, Połaniec, Solec 
Zdrój, Koprzywnica, Pacanów, Wiślica, 
Bieliny, Łubnice, Rytwiany, Tuczępy,  
Busko - Zdrój, Oleśnica, Klimontów, Tarłów 

Nawalny deszcz, 
grad, huragan 

Przełom 
czerwca  
i lipca 

Moskorzew, Pierzchnica, Busko - Zdrój, 
Działoszyce, Koprzywnica, Stopnica, 
Klimontów, Samborzec, Gnojno, Łączna 

 

Wyżej wymienione gminy zostały poinformowane o wyrażeniu zgody przez Ministra 

na uruchomienie linii kredytowej klęskowej oraz o możliwości ubiegania się przez 

poszkodowanych rolników o preferencyjne kredyty klęskowe. 
f) wydano rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw.  

5. Do głównych przedsięwzięć nadzorczych w zakresie powszechnego obowiązku obrony 

można zaliczyć: 

a) przeprowadzenie w styczniu szkolenia pracowników urzędów gmin oraz starostw 

powiatowych bezpośrednio odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej. W czasie szkolenia omówiono sposób realizacji przez wójtów, 

burmistrzów, prezydentów miast i starostów zadań związanych  

z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (po likwidacji poboru) według nowych 

zasad, 

b) dokonanie  w lipcu szczegółowego rozliczenia dotacji celowych udzielonych 

powiatom w rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa, przeznaczonych na: 

− pokrycie kosztów wykonania zadań objętych porozumieniem zawartym pomiędzy 

wojewodą z zarządami powiatów, 

− pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 

starostom ustawami. W wyniku przeprowadzonych rozliczeń, dokonano zmiany 

wysokości udzielonych dotacji celowych w 12 powiatach. 
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Wydział Finansów i Bud żetu. 

  

Wydział Finansów i Budżetu sporządza kwartalne informacje z wykonania budżetu 

Wojewody obejmujące realizację planu dochodów budżetowych, wykonanie wydatków 

budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, dotacji dla jednostek samorządu 

terytorialnego, wydatków w grupie pozostałych zadań, analizę stanu zobowiązań oraz 

kontrolę finansową. 

 Za wspomniane okresy, jednostki samorządu terytorialnego składają informacje w zakresie 

wykorzystania przekazanych dotacji oraz wykazują stopień realizacji dochodów budżetowych            

z uwzględnieniem działań podejmowanych w celu poprawy egzekucji należnych dochodów. 

Po dokonaniu analizy przekazanych materiałów i danych zawartych w sprawozdaniach 

formułowane są wnioski, na podstawie których, kierowane są wystąpienia do 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, celem realizacji zaleceń w nich 

zawartych. 

 

 Pozostałe wydziały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nie prowadzą  nadzoru 

nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Podsumowanie:  
 
Z zebranych materiałów wynika, i ż nadzór słu żb Wojewody nad działalno ścią 

jednostek samorz ądu sprawowany jest w sposób wła ściwy. 

  

W 2009 r. na bie żąco i bez zakłóce ń badano uchwały organów jednostek 

samorz ądu terytorialnego, eliminuj ąc w trybie nadzoru akty ra żąco naruszaj ące 

obowi ązujące przepisy prawa, zarówno w cało ści, jak i w cz ęści. Nie stosowano 

środków nadzoru wynikaj ących z art. 96, 97 ustawy o samorz ądzie gminnym. 

  

Właściwie sprawowano nadzór pełni ąc funkcj ę organu II instancji poprzez 

rozpatrywanie odwoła ń od decyzji pierwszoinstancyjnych wydawanych przez organy 

wykonawcze gmin, powiatów i województwa. 

 

Korzystano z mo żliwo ści wyst ępowania do organów wykonawczych gmin, 

powiatu, województwa oraz organów stanowi ących ww. jednostek o składanie 

wyjaśnień, dostarczanie informacji i danych – w tym na polec enie organów 

centralnych - w ramach procedur nadzorczo-kontrolny ch. Organizowano szkolenia i 

spotkania słu żbowe dla przedstawicieli jednostek samorz ądu terytorialnego, a tak że 
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udzielano pomocy w innych formach podczas bezpo średnich kontaktów jak równie ż 

przy pomocy środków teleinformatycznych. Przedstawiciele poszcze gólnych 

wydziałów uczestniczyli w spotkaniach organizowanyc h przez ministerstwa oraz 

korzystali w ramach sprawowanego w imieniu Wojewody  nadzoru z opinii i stanowisk 

przygotowanych i przekazywanych przez organy centra lne. 

 
 W związku z wej ściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  i 

administracji rz ądowej w województwie zorganizowano szkolenia dla pr acowników 

Urzędu Wojewódzkiego prowadz ących czynno ści kontrolne. Opracowano zarz ądzenie 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewn ętrznej przez pracowników 

Świętokrzyskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Kielcach w jednostkach 

organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolon ej, jednostkach samorz ądu 

terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporz ądkowanych Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu, przedsi ębiorstwach pa ństwowych, dla których Wojewoda 

Świętokrzyski jest organem zało życielskim oraz innych jednostkach i podmiotach 

organizacyjnych - w zakresie wynikaj ącym z przyznanych Wojewodzie uprawnie ń 

kontrolnych. 

 

 W zakresie realizacji przez wojewod ę nadzoru nad prawidłowo ścią 

wykonywania przez jednostki samorz ądu terytorialnego zada ń z zakresu administracji 

rządowej,  Dyrektorzy Wydziałów winni dokona ć wnikliwej analizy merytorycznej 

wszystkich zagadnie ń związanych z nadzorem, które powinny zosta ć umieszczone w 

Regulaminie ŚUW i przyj ęte do obj ęcia kontrol ą przez dyrektorów poszczególnych 

wydziałów Urz ędu. Wci ąż część zadań z zakresu administracji rz ądowej realizowanych 

przez jednostki samorz ądu terytorialnego w woj. świętokrzyskim na podstawie ustawy 

lub porozumienia z organami administracji rz ądowej nie była obj ęta nale żytym 

nadzorem przez słu żby Wojewody. 

 

 

 

 

Opracowano 
w Oddziale Nadzoru i Kontroli 
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli 
Świętokrzyskiego Urz ędu Wojewódzkiego 
w Kielcach 
 
20 maja 2010 r. 
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Rozstrzygnięcia nadzorcze, które wydano w 2009r. dotyczyły między innymi uchwał w 

sprawach: 
 
 

1. Gospodarki wodno- ściekowej: (15) 
1. uchwała Nr XXV/141/2008 r. Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008 r. w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie   w wodę i odprowadzanie  
ścieków – została podjęta na podstawie nieobowiązującego rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie   w wodę i  
zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 26, poz. 257 )  
2. uchwała Nr XIX/118/2008 Rady Gminy Łopuszno z dnia  9 grudnia 2008 r.  
w sprawie zatwierdzenia taryf na 2009 rok za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łopuszno – naruszono art. 24 ust. 5 ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzaniu ścieków    ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) 
3. uchwała Nr XXXVII/163/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008 roku w 
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody w 
miejscowości Wójeczka i Żabiec na rok 2009 – naruszono przepisy ustawy z dnia 7  
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  
ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm. )  
4. uchwała Nr XXI/130/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 2 grudnia 2008 roku w 
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków 
przez Gminę Fałków na jej terenie - naruszono przepisy ustawy z dnia 7  
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  
ścieków    ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. )  
5. uchwała Nr XXVI/156/2009 Rady Gminy Raków z dnia 4 lutego 2009 roku w  
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raków – naruszono art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  
ścieków ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) 
6. uchwała Nr XXVIII/5/09 Rady Miejskiej Daleszycach z dnia 26 lutego 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
odprowadzanie ścieków – naruszono art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 ) 
7. uchwała Nr XXXVII/223/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 marca 2009  
roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków – naruszono art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o  
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2006 
r. 123, poz. 858 ) 
8.  uchwała Nr XXIII/142/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy  
Bejsce – naruszono art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123,  
poz. 858) 
9. uchwała Nr 6/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Ponidzie” w  
Kielcach z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany taryf dla zbiorowego  
zaopatrzenia w wodę odbiorców z terenu Gminy Tuczępy – naruszono art. 24 ust. 10 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków   ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) 
10.  uchwała Nr XXVII/204/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku  
w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli  
nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników  
bezodpływowych – naruszono art. 6 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku    w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. 
zm. ) 
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11.  uchwała Nr XXVIII/5/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lutego 2009  
roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków – naruszono art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 )           
12.  uchwała Nr 35/VI/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 czerwca 2009  
roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchedniów – naruszono art. 24 ust. 5 ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzaniu ścieków    ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) 
13.  uchwała Nr XXXVIII/280/09 Rady Miejskiej we Włoszczowe z dnia 21 sierpnia  
2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  
ścieków na terenie Gminy Włoszczowa -  naruszono art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7  
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  
ścieków  ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) 
14.  uchwała Nr XXX/225/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 sierpnia 2009  
roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków – naruszono art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7  
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  
ścieków ( tj. Dz. U.  z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) 
15. uchwała Nr XXXIX/295/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia    9 listopada  
2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  
ścieków na terenie Gminy Włoszczowa – naruszono art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca  
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. 
U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ) 

 
 
 

2. Regulamin czysto ści i porz ądku  w gminach: (1) 
1. uchwała Nr XXXIII/128/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2009  roku  
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/45/07 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007  
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie  
Gminy Łubnice      – naruszono art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) 
 
 

 3.  Gospodarki nieruchomo ści: (9) 
1. uchwała Nr II/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2009 roku w 
sprawie wyrażenia opinii na nabycie nieruchomości niezabudowanych PEC „Bugaj” Sp.  
z o.o. w Starachowicach – naruszono art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
2. uchwała Nr XXV/170/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009 roku w  
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Niekrasowie w  
drodze bezprzetargowej – naruszono art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o z dnia 21 sierpnia  
1997 r. gospodarce nieruchomościami, 
3. uchwała Nr XXXII/258/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 kwietnia 2009 roku  
w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Gminy  
Sitkówka-Nowiny – naruszono art. 37 ust. 3 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) 
4. uchwała Nr XXXVI/142/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 13 maja 2009 roku w  
sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Zarząd Powiatu w Opatowie ceny n 
ieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z powiatowego zasobu nieruchomości  
położonej w Kobylanach Gm. Opatów – naruszono art. 67 ust. 1 ustawy o z dnia 21  
sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze  
zm. ) 
5. uchwała Nr VI/10/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia  29 maja 2009 roku w 
sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 6 lat nieruchomości 
zabudowanej budynkiem położonej w Starachowicach przy ulicy 17 Stycznia 2 B –  
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naruszono art. 37 ust. 4 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) 
6. uchwała Nr XXX/213/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 4 czerwca 2009 roku w 
sprawie nabycia części nieruchomości – naruszono art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21  
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  
ze zm. ) 
7. uchwała Nr XXVI/174/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 sierpnia 2009 roku w 
sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu - naruszono  
art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) 
8. uchwała Nr XXXII/363/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 października  
2009 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości - naruszono art. 104 ust.2 pkt 5 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) 
9. uchwała Nr XXXVII/188/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21  
października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieodpłatne 
nieruchomości Kółku Rolniczemu w Brzostkowie - naruszono art. 107 § 3 k.p.a. oraz  
art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym i  
ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz.191 z późn. zm. ) 
 
 

4. Zagospodarowania przestrzennego: (24) 
1.  uchwała Nr XXIV/148/2008 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008 roku 
zmieniającej uchwałę Nr XXIX/149/2005  z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie  
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków – 
naruszono art. 17 pkt 10 w związku  z art. 18 ust. 1 i art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27  
marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr  
80, poz. 717 ze zm. ) 
2. uchwała Nr XXX/205/2008 Rady Miejskiej we Włoszczowe z dnia 18 grudnia 2008 roku  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II”  
na obszarze miasta Włoszczowa – naruszono art. 15 ust. 1 ustawy w związku z art. 46  
pkt 1 i art. 3 ust. 1 pkt 14 oraz art. 17 pkt 6 lit. c ustawy w związku z art. 147 pkt 2  
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 )  
3. uchwała Nr XXV/250/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008 roku  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
Sędziszów – naruszono art. 15 ust. 2 pkt 1, 9 i 10 ustawy z 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze  
zm. ) 
4. uchwała Nr XXII/296/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie 
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXIX/211/01 z dnia 26  
lutego 2001 roku w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego 
„Podgórze”  w Pińczowie – naruszono art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)     
5.  uchwała Nr 143/XXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 10 marca 2009 roku w  
sprawie uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy  
Oleśnica – naruszono art. 17 pkt 10 w związku  z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz.717 ze zm.)  
 6. uchwała Nr XXXV/248/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2009 roku  
w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego plan zagospodarowania  
przestrzennego dla miejscowości Lasocin - Szymanówka gmina Ożarów – naruszono  
art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. )    
7.  uchwała Nr V/37/2009 Rady Gminy Brody z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 
gminy Brody – naruszono art. 17 pkt 10 w związku     z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27  
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marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr  
80, poz.717 ze zm. )    
8.  uchwała Nr 46/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie 
zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk – naruszono art. 17 pkt 7, 10 ustawy z dnia 27  
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r.   
Nr 80, poz. 717 ze zm. )    
9.  uchwała Nr 45/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie 
zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
Lekomin na terenie gminy Zagnańsk  – naruszono art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717  ze zm. )    
10.  uchwała Nr 44/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 maja 2009 roku w  
sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk – naruszono art. 17 pkt 7, 10 ustawy z  
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z  
2003 r. Nr 80, poz. 717       ze zm. )    
11.  uchwała Nr 43/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 maja 2009 roku w  
sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw 
Chrusty i Zagnańsk  na terenie gminy Zagnańsk     – naruszono art. 17 pkt 10 ustawy z  
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z  
2003 r. Nr 80, poz. 717  ze zm. )    
12. uchwała Nr XXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
„Regionalny Port Lotniczy Kielce – część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w  
części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice – naruszono art. 28 ust 1 ustawy z dnia 27  
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr  
80, poz. 717 ze zm. )    
13.  uchwała Nr XXXII/306/09 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2009 roku w 
sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Morawica „Regionalny Port Lotniczy Kielce” - naruszono art. 15  
ust 2 pkt 1, 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym   ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. )    
14. uchwała Nr XL/989/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009 roku  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce  
Centrum – Obszar I. 2. Centrum – Solna „ na obszarze miasta Kielce - naruszono art.  
17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. )    
15. uchwała Nr XXX/208/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009 roku  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn - naruszono art. 15 ust. 2 pkt 1  
ustawy z dnia   27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   
( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm. )    
16. uchwała Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 roku  
w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na  
terenie gminy Masłów  - naruszono art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003  
roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r.   Nr 80,  
poz. 717 ze zm. )    
17. uchwała Nr XXXIX/297/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 października 2009  
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
Masłów Pierwszy, na terenie gminy Masłów - naruszono art. 17 pkt 7 lit. ”g”  
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. )    
18. uchwała Nr XXXIX/296/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 października 2009  
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Domaszowice  
III na terenie gminy Masłów - naruszono § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587 )    
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19.  uchwała Nr XXXVIII/278/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia    4 listopada 2009 
roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Grójec, gmina Ćmielów - naruszono § 8 ust.2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury        z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
( Dz. U. Nr 164, poz. 1587 )    
20. uchwała Nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Włochy - naruszono § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia  
2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587 ) 
21. uchwała Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Brzeście - naruszono § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26  
sierpnia 2003 roku  w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587 )    
22. uchwała Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Skrzypiów - naruszono § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26  
sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587 )    
23. uchwała Nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia  25 listopada 2009 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Pasturka - naruszono art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu   i 
zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. )    
24. uchwała Nr XLVI/333/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  26 listopada 2009 
 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, 
 Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z  
projektem cieku wodnego od Wincentowa - naruszono art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia  
27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm. )  
 
  

5. Działalno ści organów uchwałodawczych i wykonawczych: (6) 
1. uchwała Nr XIX/112/2008 Rady Gminy Radoszyce z dnia  5 grudnia 2008 roku w  
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu gminy 
Radoszyce członkom ochotniczych straży pożarnych gminy Radoszyce  
uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez  
Państwową Straż Pożarną – naruszono art.28 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991  
roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zm. ) 
2. uchwała Nr XII/61/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia   22 grudnia 2008 roku  
w sprawie powołania doraźnej komisji dla zbadania prawidłowości w wykonywaniu 
inwestycji na terenie gminy Bodzentyn      – naruszono § 106 statutu miasta i gminy 
Bodzentyn stanowiący załącznik do uchwały Nr I/4/2003 Rady Miejskiej w Bodzentynie  
z dnia 29 stycznia 2003 roku ( Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 106, poz.992 ) 
3. uchwała Nr XXII/136/08 Rady Gminy w Fałkowie z dnia   30 grudnia 2008 roku w  
sprawie przystąpienia Publicznego Gimnazjum w Fałkowie do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Nad Czarna  i Pilicą” – naruszono art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 
marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   ( Dz. U. Nr 64, 
poz.427 ze zm. )  
4.  uchwała Nr XXVII/242/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 kwietnia 2009  
roku w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo  – Wychowawczej w Łoniowie w 
placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego pod  
nazwą – Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie i nadania Statutu – naruszono § 4  
ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007  
roku w sprawie placówek opiekuńczo  - wychowawczych ( Dz. U. Nr 210, poz.1455 ) 
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5. uchwała Nr XXX/30/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia  30 kwietnia 2009  
roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Złota Waga” za wybitne osiągnięcia na  
rzecz rozwoju Miasta i Gminy Daleszyce– naruszono art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o 
samorządzie gminnym.  
6. uchwała Nr XLIII/313/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  24 września 2009 roku  
w sprawie zlecenia powołania audytora zewnętrznego – naruszono art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy o samorządzie gminnym. 

 
 

6. Spraw z zakresu systemu o światy: (11) 
1. uchwała Nr XXI/93/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia  30 grudnia 2008 roku w 
sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Czarnocin – naruszono art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zm. )  
2. uchwała Nr III/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w 
sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez  
Miasto Starachowice – naruszono art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. )  
3. uchwała Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009 roku w  
sprawie określenia wysokości stawek  i szczegółowych warunków przyznawania  
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i  
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  
zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń  
wynikających ze stosunku pracy nauczyciel w szkołach prowadzonych przez Gminę  
Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego  
– naruszono art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, 
4. uchwała Nr XXIX/16/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 marca 2009 roku w 
sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia  
zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagradzania za  
godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, także wysokość i szczegółowe  
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego –  
naruszono    art.20 ust. 6 art. 6 art. 39, art. 73 ust. 5 i art. 91b ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zm. ) oraz art. 80 
Kodeksu pracy  
5.  uchwała Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 23 marca  
2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupia  
Jędrzejowska – naruszono 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta  
Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zm. )  
6. uchwała Nr XXVII/214/2009 Rady Gminy Lipnik z dnia 25 marca 2009 roku  
w sprawie określania rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
 oraz warunki i sposób przyznawania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę 
Lipnik – naruszono art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  – Karta 
Nauczyciela  ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zm. ) 
7. uchwała Nr XXVIII/228/2009 Rady Gminy Lipnik z dnia  21 kwietnia 2009 roku w  
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
prowadzonych przez Gminę Lipnik – naruszono art. 30 ust. 6, art. 91 d pkt 1 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 roku– Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze 
 zm. )  
8.  uchwała Nr XXV/258/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia  29 kwietnia 2009  
roku w sprawie regulaminu wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik –  
naruszono art. 35 ust. 3  w związku z art. 30 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku– Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zm. )  
9.  uchwała Nr XXXIV/283/09 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia    29 czerwca 2009 
roku w sprawie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowinach 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach – naruszono art.  
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5 ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr  
256, poz. 2572 ze zm. )  
10. uchwała Nr XXII/19/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 sierpnia 2009 roku w 
sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko – naruszono art. 14 ust .5 ustawy 
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze  
zm. )  
11. uchwała Nr XXIX/60/2009 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 28 października 2009  
roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków sposobów  
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 
naruszono art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela  ( Dz.  
U. z 2006 roku  Nr 97, poz. 674 ze zm. )  
 

7. Dróg publicznych i gminnych (30): 
1. uchwała Nr XXII/207/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia  29 grudnia 2008 roku w 
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek i opłat dodatkowych za  
parkowanie oraz sposobu ich pobierania na drogach publicznych Chmielnika –  
naruszono art. 13 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm. ) 
2. uchwała Nr XXIII/217/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 lutego 2009 roku w 
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za 
parkowanie oraz sposobu ich pobierania na drogach publicznych Chmielnika –  
naruszono art. 13 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
( Dz. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm. ) 
3. uchwała Nr XXIX/182/09 Rady Gminy Bogoria z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie 
pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Bogoria –  
naruszono art. 7 i 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z  
2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm. ) 
4. uchwała Nr XXIX/181/2009 Rady Gminy Bogoria z dnia 6 marca 2009 roku w  
sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie sołectwa Bogoria do kategorii dróg  
publicznych – naruszono art. 10 ust. 3 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych ( Dz. U. z 2007 r.  Nr 19, poz.115 ze zm. ) 
5. uchwała Nr XXIV/120/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 marca 2009 roku w 
sprawie pozbawienia drogi gminnej Nr 002582 T kategorii drogi gminnej – naruszono  
art. 7 i 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r.  
Nr 19, poz. 115 ze zm. ) 
6. uchwała Nr XXI/145/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie 
przejęcia dróg gminnych przez Gminę Słupia – naruszono art. 19 ust. 4 ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych  ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm. ) 
7. uchwała Nr XXI/144/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie 
przejęcia dróg gminnych przez Gminę Słupia – naruszono art. 19 ust .4 ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm. ) 
8. uchwała Nr XXI/143/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie 
przejęcia dróg gminnych przez Gminę Słupia – naruszono art. 19 ust. 4 ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm. ) 
9. uchwała Nr 155/XXVIII/2009 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009 roku w 
sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych – 
 naruszono art. 7 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia   21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. 
U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm. ) 
10. uchwała Nr 157/XXVIII/2009 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009 roku w 
sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Oleśnica – naruszono  
art. 7 ust. 2 i 9 oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm. ) 
11. uchwała Nr XXI/12/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 marca 2009 roku w  
sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych na terenie gminy  
Pierzchnica – naruszono art. 10 ust. 3 ustawy    z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm. ) 
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12. uchwała Nr XXI/147/2009 Rady Gminy Słupia z dnia  27 marca 2009 roku w sprawie 
pozbawienia dróg, kategorii dróg gminnych na terenie gminy Słupia –  
naruszono art. 10 ust. 1- 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.  
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm. ) 
13. uchwała Nr XXIV/238/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009  
roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej  o nazwie „Chmielnik gr. Miasta – 
Zrecze Małe – Ciecierze ” poprzez wyłączenie jej  z użytkowania – naruszono art. 10  
ust. 1- 3 w związku   z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  
publicznych  ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm. ) 
14. uchwała Nr XXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009  
roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnych poprzez wyłączenie z  
użytkowania ulic: Akacjowej, Polnej i Lipowej położonych w Chmielniku na Osiedlu 
Dygasińskiego – naruszono art.10 ust. 1- 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21  
marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm. ) 
15. uchwała Nr XXIV/243/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009 
roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej   – naruszono art. 10 ust. 1- 3  
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U.  
z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.) 
16. uchwała Nr XXIV/242/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009 roku  
w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych położonych na Osiedlu 
 Dygasińskiego – naruszono art. 7 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.)  
17. uchwała Nr XXXI/142/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 marca 2009 roku  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej– naruszono art. 10 ust. 1- 3 w związku  
z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r.  
Nr 19, poz.115 ze zm.) 
18.  uchwała Nr XXX/198/09 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 marca 2009 roku w  
sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Bogoria – 
naruszono art. 10 ust. 1- 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych  ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) 
19. uchwała Nr 276/XLIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 kwietnia 2009 roku  
w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wykreślenia z wykazu dróg gminnych 
województwa kieleckiego– naruszono art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.) 
20.  uchwała Nr XXIV/141/2009 Rady Gminy Łopuszno z dnia 29 kwietnia 2009 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dróg gminnych – naruszono art. 18 ust. 2  pkt  
15 ustawy o samorządzie gminnym. 
21.  uchwała Nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Łopuszno z dnia  29  kwietnia 2009 roku w 
sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie  
gminy Łopuszno - naruszono art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm. ) 
22.  uchwała Nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009  
roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Leśnej w Pińczowie -  
naruszono art. 7 ust. 1 i 2 i art.10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o  
drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm. ) 
23.  uchwała Nr XXX/158/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 
 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych ma terenie  
gminy Nowy Korczyn - naruszono art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o  
drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm. ) 
24. uchwała Nr XXXI/211/09 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 kwietnia 2009 roku w  
sprawie zmiany uchwały Nr XXX/198/09 w sprawie pozbawienia kategorii dróg  
gminnych położonych ma terenie gminy Bogoria – Wojewoda stwierdził nieważność  
uchwały   Nr XXX/198/09 - niedopuszczalne jest dokonywanie zmian jej przepisów 
25. uchwała Nr 18/III/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2009 roku  
w sprawie przekazania dróg gminnych położonych na rzecz Gminy Łączna - naruszono  
art. 13 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004  
r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) 
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26.  uchwała Nr XXIX/337/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia  25 czerwca 2009  
roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za  
parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z 
 miejsc postojowych oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu  
ich pobierania - naruszono art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) 
27. uchwała Nr XXXV/165/2009 Rady Gminy Baćkowice z dnia   27 sierpnia 2009 roku  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - naruszono art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 7  
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr  
19, poz.115 ze zm.) 
28.  uchwała Nr XXV/46/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2009 roku w  
sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu - 
naruszono art. 7 ust. 2 ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 
2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) 
29.  uchwała Nr XLIV/305/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia  
29 października 2008 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - 
naruszono art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 
2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.) 
30.  uchwała Nr XXXV/175/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w 
sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg  
gminnych – naruszono art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm. )  
 

 
8.  O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych  a któw prawnych (18): 

1. uchwała Nr XXX/220/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008 r. w  
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp.z o.o. na terenie Miasta i Gminy Końskie - 
naruszono art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów  
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449)         
2. uchwała Nr XXXII/229/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia  
2008 roku w sprawie wystąpienia gminy Kazimierza Wielka ze Związku  
Międzygminnego do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony  
Środowiska w Proszowicach – naruszono art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. 
 Nr 68, poz.449 )  
3. uchwała Nr 227/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 grudnia 2008 r 
oku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
 Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy oraz Przeciwdziałania  
narkomanii na rok 2009 – naruszono      art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r.  
Nr 68, poz. 449)  
4.  uchwała Nr XXIX/155/08 Rady Gminy w Kijach z dnia  22 grudnia 2008 roku w  
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok - 
naruszono art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 ) 
5.  uchwała Nr XX/45/2008 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2009  - naruszono art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. 
 Nr 68, poz.449 ) 
6.  uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009 – naruszono art.  
13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych  
innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)  
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7.  uchwała Nr XX/46/2008 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia  29 grudnia 2008 roku w 
sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gowarczów na rok  
2009 - naruszono art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 ) 
8. uchwała Nr XXX/126/2008 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008 roku w 
sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mściowie - naruszono art. 13 ustawy z  
dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych  ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 ) 
9.  uchwała Nr XXX/122/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008 roku w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2009 - naruszono art. 13 ustawy z dnia  
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów  
prawnych ( t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ) 
10.  uchwała Nr XXII/158/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008 roku w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2009 - naruszono  
art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 ) 
11.  uchwała Nr XXVI/121/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia  5 lutego 2009 roku w 
sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej –  
naruszono art. 13 ustawy z dnia  20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 ) 
12.  uchwała Nr XX/141/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok – naruszono art. 13 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i  
niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 ) 
13.  uchwała Nr XXVIII/97/09 Rady Gminy Łubnice z dnia27 marca 2009 roku w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w  
Rodzinie w Gminie Łubnice na 2009 rok – naruszono art. 13 ustawy z dnia 20 lipca  
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j.  
Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 ) 
14.  uchwała Nr XX/141/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok – naruszono art. 13  
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 ) 
15.  uchwała Nr XXVII/135/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca  
2009 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – naruszono     art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r.  
Nr 68, poz.449 ) 
16.  uchwała Nr XVII/132/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 20 marca 2009 roku w 
sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych dla gminy Tuczępy na lata 2009 – 2010 – naruszono art. 13 ustawy z  
dnia 20 lipca 2000 roku  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych  ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 ) 
17.  uchwała Nr XXIX/122/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia   29 marca 2009 
roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych – naruszono     art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o 
ogłaszaniu aktów normatywnych   i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007  
r. Nr 68, poz. 449 ) 
18.  uchwała Nr XXVIII/44/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009 roku w 
sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica – naruszono art. 16 ustawy z dnia 20  
lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  
( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ) 
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9. O przyj ęciu programu współpracy gminy z organizacjami pozar ządowymi: (1 ) 
1. uchwała Nr XXXV/466/2009 Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski  z dnia 30 marca  
2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ostrowiec 
Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2009 roku – naruszono art. 5 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96,  
poz. 873 ze zm. )  
 
 

10. O ochronie przyrody (1 ): 
1.  uchwała Nr XXXI/148/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia   3 sierpnia 2009 
roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody  – naruszono art. 6 i 44 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U.92, poz. 880 ze zm.) 
 
 

11. O upowa żnieniu pracowników Gminnego O środka Pomocy Społecznej do prowadzenia 
post ępowania wobec dłu żników alimentacyjnych  (1): 
1. uchwała Nr XXX/146/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 grudnia 2008 roku w 
sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  
Sobkowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 
 naruszono art. 12 ust. 2 ustawy z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom  
uprawnionym do alimentów  ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) 
 

12. W sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Roz wiązywania Problemów Alkoholowych 
(4): 
1. uchwała Nr XI/17/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia28 listopada 2008  
roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 a także Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy  
Starachowice na 2009 rok– naruszono art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w  
trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 28 marca 2007 roku ( Dz. U. Nr 70  
poz. 473 ze zm.) 
2. uchwała Nr 227/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia  19 grudnia 2008  
roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy oraz Przeciwdziałania  
Narkomanii na rok 2009 – naruszono  art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o  
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2007 r.  
Nr 68, poz.449)  
3. uchwała Nr 112/XVI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w  
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok – naruszono art. 4 ust. 2  
ustawy 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm. ) 
4. uchwała Nr XVII/144/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia  20 marca 2009 roku w 
sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Tuczępach za udział w posiedzeniu  
Komisji – naruszono art. 4 (1) ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o  
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, 
poz. 473 ) 
 

13. W sprawie programu usuwania azbestu (1): 
1.  uchwała Nr XXVII/270/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009 roku  
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Sędziszów na lata 2008 – 2032 – naruszono powołano  
nieobowiązujące akty prawne, 
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14. W sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i piecz ęci (2): 
1. uchwała Nr XXX/29/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 kwietnia 2009 roku  
w sprawie ustanowienia herbu miasta i gminy, flagi, sztandaru i pieczęci oraz form i  
sposobu ich używania – naruszono art.3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o  
odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm. ) 
2. uchwała Nr XXX/66/2009 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 10 listopada 2009 roku  
w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Koneckiego – naruszono art. 3 ustawy z  
dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.) 
 

15.W sprawie stwierdzenia wyga śnięcia mandatu radnego: (3) 
1. uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 18 września 2009 roku  
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – naruszono art. 190  
ust. 2 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t.j. Dz.  
U. z 2003 r.  Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) 
2. uchwała Nr XXXI/234/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 18 września 2009 roku  
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej – naruszono art. 190 ust.  
2 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t.j. Dz. U. z  
2003 r.  Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) 
3. uchwała Nr XXXIX/324/09 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 roku  
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  – naruszono art. 24 f ust.1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 
 
  
 
 

 


