
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 15-07-2019

Znak: PNK.III.431.18.2019

Rady Powiatu Buskiego

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15,                 

28-100 Busko-Zdrój, w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 

przez Radę Powiatu w Busku-Zdroju, w dniu 28 maja 2019 r. przeprowadziły: Katarzyna 

Rabajczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego), Edyta 

Adamczyk  - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w  Wydziale Prawnym, Nadzoru i  Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) oraz 

Katarzyna Frąszczak  - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w  Wydziale Prawnym, Nadzoru i 

 Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) 

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 336/2019, Nr 337/2019 oraz 

338/2019 z dnia 23 maja 2019 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru                          

i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego. 

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej1, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w  województwie2 oraz art. 258 § 1 pkt 5 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego3.

1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092
2 t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.
3 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., zwana dalej k.p.a.



Okres objęty kontrolą: 
01.01.2017 – do dnia kontroli 

Ocena działalności jednostki4:

Wykonywanie zadań w zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez 

Radę Powiatu w Busku-Zdroju - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli:

Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania skarg i wniosków przez 

Radę Powiatu w Busku-Zdroju.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII k.p.a. oraz rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 

i wniosków5.

Rada Powiatu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, (§ 43 ust 2 pkt 7 Statutu Gminy 

Busko-Zdrój6) realizując tym wymóg art. 16 a ust. 1  ustawy o samorządzie powiatowym7. Statut 

określa również sposób postępowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odnośnie wpływających 

skarg i wniosków.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych 

informacji (art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Ustalono, że Przewodniczący Rady Powiatu lub osoba przez niego wyznaczona nie przyjmuje  

w sprawach skarg i wniosków. Tym samym nie został spełniony wymóg art. 253 § 1-4 k.p.a., który 

stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach 

skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Kierownicy organów lub 

wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i 

wniosków co najmniej raz w tygodniu. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb 

ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu 

4 Wojewoda Świętokrzyski  stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z 
uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.
5 Dz. U. Nr 5, poz. 46, zwane dalej rozporządzeniem
6 Uchwała NR XXXIX/397/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Buskiego ze zm.
7 t.j Dz.U z 2019 r. poz. 511.



po godzinach, zaś informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym 

miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej. Powyższe stanowi nieprawidłowość.

Rejestr skarg i wniosków 

W kontrolowanej jednostce, prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych 

przez Radę Powiatu8. Rejestr zawiera dane pozwalające na określenie daty wpływu skargi lub 

wniosku, a także sposobu i terminów ich załatwiania, zgodnie z art. 254 k.p.a.

Ww. Rejestr oznaczono symbolem BR.1510 z kategorią archiwalną A, zgodnie 

z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów 

obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych9. 

Również teczki aktowe, w których przechowywana jest dokumentacja skargowa Rady Powiatu są 

prawidłowo opisane. 

  W okresie objętym kontrolą w Rejestrze zaewidencjonowano 4 skargi, którymi zajmowała się 

Rada Powiatu tj.: dwie skargi rozpatrzone przez Radę bezpośrednio, jedną skargę przekazaną do 

rozpatrzenia wg. właściwości oraz skargę anonimową pozostawioną bez rozpatrzenia.  Daty                      

w rejestrze odpowiadają stanowi faktycznemu dat widniejących na dokumentach. W przypadku 

skargi zaewidencjonowanej pod pozycją 2/2018 brak jest uzupełnienia w rejestrze daty wpływu 

skargi, co stanowi uchybienie.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Powiatu w Busku-Zdroju

W przypadku dwóch skarg rozpatrywanych bezpośrednio, (skarga z dn.17.10.2017 r. oraz                            

z dn.12.02.2018 r.) w związku z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym 

w art. 237 § 1 k.p.a, nie zastosowano przepisów art. 36-38 k.p.a. Przewodniczący Rady Powiatu 

poinformował  jedynie skarżących, że skarga zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od 

wpływu do Urzędu (pismo znak: BR.1510.3.2017 z dn. 30.10.2017 r. oraz pismo znak: 

BR.1510.2.3.2018 z dn. 19.02.2018 r.). 

Zgodnie z art. 36 k.p.a § 1 powinna zostać wyznaczona nowa, dzienna data załatwienia sprawy10,                    

a skarżący na podst. art. 37 .k.p.a powinni zostać pouczeni o prawie do wniesienia ponaglenia. 

8 zwany dalej Rejestrem
9 Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.
10 Wyznaczony termin winien być konkretny - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2009 r., II SAB/Go 28/08, Lex 478540



Przedmiotowe  braki  stanowią  nieprawidłowość.  Działaniem takim organ administracji 

publicznej nie zapewnił stronom pełnej informacji o podstawie prawnej rozpatrzenia skargi.

Zgodnie z art. 9 k.p.a. organy administracji publicznej są obowiązane do należytego 

i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć 

wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania 

administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące 

w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im 

niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Obie skargi zostały rozpatrzone  przez Radę Powiatu w formie uchwał i uznane za bezzasadne.                  

W uzasadnieniu do uchwał wykazano ich bezzasadność oraz pouczono skarżących o treści art. 239 

k.p.a. (art. 238 § 1 zdanie drugie k.p.a.).  Odpowiedzi skarżącym wysłano z zachowaniem 

ustalonego terminu wskazanego w powyższych pismach.

W przypadku anonimowej skargi, jaka wpłynęła do Rady Powiatu Buskiego, podjęta została 

uchwała  Nr XXXV/368/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca 2018 r.                        

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Starosty Buskiego.

W przypadku skargi z dnia 25.04.2018 r. Rada Powiatu działając jako organ kolegialny, który 

podejmuje swoje rozstrzygnięcia w  formie  uchwał, uchwałą Nr XXXVII/394/2018  z dnia 11 maja 

2018 r. przekazała skargę do rozpatrzenia wg. właściwości. Przekazanie wg. właściwości nastąpiło 

po terminie wynikającym z art. 231 § 1 k.p.a,  co stanowi nieprawidłowość.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 4/2019. 

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju o:

1. zamieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Rady Miejskiej informacji o dniach 

i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków, zgodnie z art. 253 § 1 i § 4 k.p.a.,

2. w przypadku sporządzania pism informujących o nowej dacie udzielenia odpowiedzi na skargi 

stosowanie przepisów art. 36-38 k.p.a.,

3. w przypadku przekazywania skarg, stosowanie przepisów k.p.a.,

4. wzmocnienie nadzoru nad rzetelnością prowadzenia rejestru skarg i wniosków  poprzez 

odnotowywanie wszystkich dat wpływu skarg do organu.



Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań 

mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, a także o przekazanie 

Wojewodzie Świętokrzyskiemu do dnia 16 sierpnia 2019 roku - za pośrednictwem platformy            

e-PUAP – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, 

a  także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej 

od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski
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