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PANI  
KRYSTYNA KIELISZ 
BURMISTRZ MIASTA  
I GMINY OPATÓW  
 
PAN 
DARIUSZ BIŃCZAK 
PRZEWODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
W OPATOWIE  

 
                                 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie przepisu art.258 §1pkt.5 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) w dniu 21 maja 

2010 roku inspektorzy Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miejskim w Opatowie w 

zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków oraz w 

zakresie działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza).  

 Protokół kontroli sporządzony i podpisany przez kontrolujących w dniu 15  czerwca 

2010 roku, podpisany został przez Panią Burmistrz oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej  

Starostę i odesłany Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 

W związku z powyższym przekazuję wystąpienie pokontrolne. 

 

Odnosz ąc si ę do obszarów obj ętych badaniami pozytywnie oceniam realizacj ę zadań 

realizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Opató w. 

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia dotycz ące dokumentowania w Urz ędzie 

sposobu załatwiania skarg i wniosków, które podaj ę poni żej:  

1. Nieprowadzenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie Centralnego Rejestru Skarg  

i wniosków, wymaganego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w/s instrukcji 
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kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 1999 Nr 112, poz. 1319 

ze zm.)  

2. Niepoprawne uzupełnianie spisów spraw w teczkach aktowych ze skargami polegające na 

nie wpisywaniu dat wpływu skarg oraz dat udzielenia odpowiedzi na nie. W odniesieniu do 

dat wpisywane są jedynie daty z pism - skarg wpływających do jednostki oraz daty 

sporządzanych odpowiedzi na skargi. 

 

W związku z powy ższym zalecam:  

1. Prowadzenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie - Centralnego Rejestru Skarg  

i  Wniosków  

2. Rzetelne dokumentowanie dokumentacji skargowej wpływającej do Urzędu.  

 

 

Natomiast w odniesieniu do realizacji zada ń z zakresu sposobu załatwiania skarg  

i wniosków przez Rad ę Miejsk ą w Opatowie formułuj ę ocenę negatywn ą ze wzgl ędu 

na:  

1. Udzielanie przez Radę Miejską odpowiedzi na skargi z naruszeniem ustawowego terminu 

1 miesiąca (1 przypadek na 1 skargę w 2008 roku oraz 2 przypadki na 4 skargi w 2009 roku). 
 

W związku z powy ższym zalecam:  

1. Bezwzględne stosowanie przez Radę Miejską w Opatowie przepisu art.237,  

a w uzasadnionych przypadkach art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego przy 

rozpatrywaniu skarg. 

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz o podjętych działaniach albo przyczynach 

niepodjęcia tych działań w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

 
 

Wojewoda Świętokrzyski  
Bożentyna Pałka-Koruba  

 

 


