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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 24-01-2020

Znak: PNK.III.431.47.2019

                                   Rada Powiatu w Końskich

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Radzie Powiatu w Końskich (z siedzibą w Starostwie Powiatowym 

w Końskich, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie) w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 

skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Końskich w dniu 29 listopada 2019 r. przeprowadziły: 

Katarzyna Frąszczak – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru 

i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) 

oraz Hanna Janiszewska-Karcz – 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 966/2019, 

Nr 967/2019 z dnia 26 listopada 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.

Okres objęty kontrolą: 
01.01.2018 – 20.11.2019 

1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.
2 j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.
3 j.t.. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., zwana dalej k.p.a.
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Ocena działalności jednostki4:

Wykonywanie zadań w zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i 

wniosków przez Radę Powiatu w Końskich - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli:

Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania skarg i wniosków przez Radę 

Powiatu w Końskich.

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.

Jak wynika z treści § 3 ust. 1 rozporządzenia, przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania 

skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym

pracownikom. Zgodnie z § 34i Statutu Rady Powiatu w Końskich6  „skargi, wnioski i petycje są 

rejestrowane i przechowywane w Biurze Rady”. 

Rada Powiatu powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, (§ 34a Statutu), realizując tym 

samym wymóg art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 7. Statut 

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

i wniosków wpływających do Rady Powiatu w Końskich.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych 

informacji (art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przepis art. 253 w § 1-4 k.p.a. stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane 

są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach 

4 Wojewoda Świętokrzyski  stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 
listopada 2019 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 Zał. Nr 1 do Uchwały XI/65/2007 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Rady Powiatu Koneckiego ze zm., zwany dalej Statutem
7 j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.
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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 po godzinach, zaś informacja o dniach i godzinach przyjęć 

powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Jak ustalili kontrolujący, na terenie budynku Starostwa, znajduje się informacja wizualna 

dotyczącą przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez przedstawicieli Rady 

Powiatu w Końskich. Zgodnie z informacją w przedmiotowym zakresie, Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji przyjmuje obywateli w dniu posiedzeń Rady zwołanych w trybie 

zwykłym po uprzednim ustaleniu godziny spotkania za pośrednictwem Biura Rady Powiatu. 

Wskazane powyżej terminy świadczą o niespełnieniu przez Radę Powiatu w Końskich wymogów 

nałożonych przez art. 253 § 2 i 3 k.p.a., zgodnie z którym, kierownicy organów wymienionych 

w art. 253 § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli 

w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu oraz dni i godziny przyjęć powinny być 

dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny 

odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy. Powyższe stanowi nieprawidłowość. 

Rejestr skarg i wniosków 

W kontrolowanej jednostce prowadzony jest rejestr skarg rozpatrywanych przez Radę, 

oznaczony prawidłowo symbolem 1510 z kat. archiwalną A, zgodnie z jednolitym rzeczowym 

wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 

do rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych8. Jak ustalono podczas kontroli, w przedmiotowym rejestrze nie 

są odnotowywane wnioski wpływające do Rady Powiatu w Końskich, co stanowi uchybienie. 

Zgodnie z uszczegółowieniem hasła kwalifikacyjnego, symbol kwalifikacyjny 1510 obejmuje 

zakresem skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe), w tym ich 

rejestr. Ponadto, stosownie do art. 254 k.p.a., skargi i wnioski składane i przekazywane do organów 

państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów 

organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje 

w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

8 j.t. Dz.U. Nr 14, poz. 67
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Skargi i wnioski rozpatrzone i załatwione przez Radę Powiatu w Końskich w 2018 r. 

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że w 2018 r. do Rady Powiatu wpłynęło 

6 pism - 3 uznane za skargi9 oraz 3 zaewidencjonowane jako wnioski10. Kontroli poddano

wszystkie skargi i wnioski. 

Skargi:

1) skarga znak: BR.1510.3.2018 wpłynęła 26 czerwca 2018 r. Na sesji w dniu 29 czerwca 2018 r. 

Rada Powiatu podjęła decyzję, aby zwrócić się o wyjaśnienia do Naczelnika Wydziału 

Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Końskich w tej sprawie, 

które wpłynęły do Rady 31 lipca 2018 r. Z uwagi na konieczność oczekiwania na wyjaśnienia, 

w dniu 27 lipca 2018 r. wysłano do skarżącego informację o nowym terminie załatwienia 

sprawy, który na podstawie kalendarza pracy Rady wyznaczono na wrzesień 2018 r. Na sesji 

w dniu 28 września 2018 r., Rada, w drodze głosowania nad „wnioskiem w sprawie odrzucenia 

skarg z dnia 26 czerwca 2018 r. i 26 lipca 2018 r. oraz wniosku z dnia 10 lipca 2018 r.”11 

podjęła decyzję o podtrzymaniu poprzedniego stanowiska z uwagi na brak nowych okoliczności 

w sprawie rozpatrywanej już przez Radę Powiatu - zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a. Przewodniczący 

Rady Powiatu poinformował o tym skarżącego pismem z dnia 4 października 2018 r. ( data 

wysyłki- 5 października 2018 r.), przypominając podstawę prawną działania Rady Powiatu. 

Pismo załączono również do akt sprawy,

2) skarga znak: BR.1510.5.2018- jej wpływ zarejestrowano 26 lipca 2018 r. Z uwagi na najbliższą 

zaplanowaną sesję, pismem, które wysłano 27 sierpnia 2018 r. (w poniedziałek) poinformowano 

o przedłużeniu terminu do września 2018 r. Jak wspomniano powyżej, Rada zajęła stanowisko, 

że pismo złożone 26 lipca jest ponowieniem skargi bez wskazania nowych okoliczności, dlatego 

podjęto działania wynikające z art. 239 k.p.a. Przewodniczący Rady także w tej sprawie udzielił 

odpowiedzi na skargę, poinformował o decyzji organu oraz pouczył o treści przywołanego 

wyżej artykułu. Drugi egzemplarz informacji załączono do akt sprawy,

3) skarga znak BR.1510.6.2018, z dnia 29 października 2019 r., wpłynęła do Rady Powiatu 

31 października 2019 r. Przewodnicząca Rady Powiatu, pismem wysłanym 30 listopada 2018 r., 

poinformowała o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie skargi do końca lutego 2019 r. z uwagi 

9sprawy znak: BR.1510.3.2018, BR.1510.5.2018, BR.1510.6.2018
10 Sprawy znak: BR.1510.1.2018, BR.1510.2.2018, BR.1510.4.2018
11 Protokół Nr XLVII/2018 z XLVII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2018r.
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na potrzebę ustalenia składów poszczególnych komisji w związku z wyborami samorządowymi. 

Na sesji w dniu 26 lutego 2019 r. podjęto uchwałę o bezzasadności skargi. Na jej mocy, 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała Skarżącą o sposobie załatwienia skargi, pismem 

z dnia 28 lutego 2019 r., w którym zawarła pouczenie z art. 239 § 1 oraz załączniki- uchwałę 

wraz z uzasadnieniem. 

Po zbadaniu sposobu procedowania wszystkich skarg stwierdzono następujące: 

a) nieprawidłowości:

 zgodnie z art. 237 § 1 i 4 k.p.a. w związku z art. 36 §1 k.p.a., organ właściwy do załatwienia 

skargi powinien załatwić ją bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, 

a w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zobowiązany jest zawiadomić o powyższym 

skarżących, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz 

pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia,

o w przypadku skargi znak: BR.1510.3.2018 (data wpływu: 26 czerwca 2018 r.) 

Przewodniczący Rady powiadomił skarżącego o niemożności załatwienia skargi 

w ustawowym terminie pismem wysłanym w dniu 27 lipca 2018 r., czyli z przekroczeniem 

ustawowego terminu na załatwienie sprawy,

o wskazane w zawiadomieniach o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie skarg znak: 

BR.1510.3.2018 oraz BR.1510.5.2018 terminy (wrzesień 2018 r.) nie zostały dochowane, 

ponieważ zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi wysłano do skarżącego w dniu 5 

października 2018 r.,

 we wszystkich zawiadomieniach o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie skargi nie zawarto 

pouczenia o możliwości wniesienia ponaglenia,

 stosownie do art. 15 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu obraduje 

na sesjach, czyli wspólnych posiedzeniach ogółu radnych danej rady, poświęconych 

przeprowadzeniu obrad nad określonymi zagadnieniami (wskazanymi w porządku obrad) 

i podjęciu w tych sprawach wiążących rozstrzygnięć - uchwał. Oznacza to, że formą, w jakiej 

organ kolegialny - Rada Powiatu - wyraża swoją wolę, jest uchwała. Z uwagi na brak nowych 

okoliczności, w przypadku skargi znak: BR.1510.3.2018 oraz skargi znak: BR.1510.5.2018, 

w myśl art. 239 § 1 k.p.a., Rada Powiatu postanowiła podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, 

co jest przejawem wyrażenia woli przez organ, nie podejmując jednak w tych sprawach 

stosownych uchwał.

b) uchybienia:
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 we wszystkich zawiadomieniach o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie skargi nie wyznaczono 

konkretnego terminu - daty dziennej załatwienia sprawy12,

 w przypadku skargi znak: BR.1510.5.2018 nie wskazano przyczyny zwłoki (art. 36 §1 k.p.a.),

Wnioski:

1) wniosek znak: BR.1510.1.2018 wpłynął do Rady 10 stycznia 2018 r. Przewodniczący Rady 

Powiatu skierował pismo do Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa w celu uzyskania opinii. 

Z uwagi na niemożność załatwienia sprawy w ustawowym terminie, wskazanym w art. 244 § 1 

k.p.a., w dniu 12 lutego 2018 r. (data stempla pocztowego) wysłano pismo z 8 lutego 2018 r. 

informujące wnioskujących o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz 

o przewidywanym terminie załatwienia (koniec lutego 2018 r.). Na podstawie stanowiska 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, Przewodniczący Rady Powiatu pismem z dnia 28 

lutego 2018 r. przekazał wniosek Zarządowi Powiatu Końskich, o czym zawiadomił również 

wnioskodawców w dniu 1 marca 2018 r. (data wysyłki pisma),

2) wniosek znak: BR.1510.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., wpłynął do Rady Powiatu w dniu 20 

lutego 2018 r. W dniu 28.02.2018 r. Rada, po zapoznaniu się z pismem, podjęła decyzję 

o wystąpieniu o opinię prawną w tej sprawie. Pismem z dnia 16 marca 2018 r., poinformowano 

stronę postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy tj. do końca kwietnia 2018 r. Na 

kolejnej sesji (16 kwietnia 2018 r.) zadecydowano, że Przewodniczący Rady Powiatu udzieli 

odpowiedzi na podstawie otrzymanej opinii. Odpowiedź do wnioskującego wysłano w dniu 

24 kwietnia 2018 r., 

3) wniosek znak BR.1510.4.2018: wpłynął do Rady Powiatu w dniu 10 lipca 2018 r. W dniu 

13 sierpnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu wysłał do wnioskodawcy informację 

o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy do września 2018 r. z uwagi na termin 

najbliższej sesji (pismo z dnia 10 sierpnia 2018 r.). Podczas sesji w dniu 28 września 2018 r. 

uznano, że przedmiot wniosku był już wielokrotnie rozpatrywany przez Radę w trybie 

skargowym, dlatego podjęto decyzję o odstąpieniu od ponownego rozpatrzenia sprawy będącej 

przedmiotem wniosku. Pismem z dnia 4 października 2018 r. (data wysyłki- 5 października 

2019 r.) Przewodniczący Rady Powiatu przekazał jej stanowisko wnioskodawcy.  

Po zbadaniu sposobu załatwienia ww. wniosków stwierdzono następujące:

a) nieprawidłowości:
12 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
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 zgodnie z art. 243 k.p.a. jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego 

rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi, 

w przypadku wniosku znak: BR.1510.1.2018 (data wpływu 10 stycznia 2018 r.) niewłaściwe 

zakwalifikowano złożone pismo jako wniosek, który podlega rozpatrzeniu bezpośrednio przez 

Radę Powiatu; sprawę przekazano według właściwości pismem z dnia 28 lutego 2018 r., czyli 

z przekroczeniem ustawowego terminu.

 załatwienie przez Radę Powiatu wszystkich trzech wniosków nie przybrało odpowiedniej 

formy : 

o w przypadku pierwszego wniosku znak: BR.1510.1.2018 Przewodniczący Rady Powiatu 

w ślad za pismem z dnia 28 lutego 2018 r. przekazał wniosek do właściwego organu na 

podstawie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Przekazanie wniosku wg. 

właściwości do innego organu jest wyrażeniem woli organu j.s.t. o sposobie jego działania 

w danej sprawie i nie jest czynnością tylko o charakterze materialno- technicznym, którą 

mógłby wykonać sam Przewodniczący Rady. Przekazanie wniosku do właściwego organu 

powinno być poprzedzone podjęciem przez Radę Powiatu uchwały w tej sprawie, 

o drugi wniosek znak: BR.1510.2.2018 był przedmiotem obrad Rady, jednak zadecydowano 

że odpowiedzi udzieli pismem Przewodniczący Rady bez podjęcia uchwały,

o w trzecim przypadku znak: BR.1510.4.2018 podjęto decyzję o odstąpieniu od ponownego 

rozpatrzenia sprawy będącej przedmiotem wniosku w myśl art. 239 § 1 k.p.a. Podtrzymanie 

stanowiska stanowi wyrażenie woli Rady Powiatu i dlatego wymaga uchwały,

 trzeci badany wniosek znak: BR.1510.4.2018 nie został załatwiony w ustawowym terminie, 

wskazanym w art. 244 § 1 i art. 245 k.p.a. W zawiadomieniu z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

(wysłanym 13 sierpnia 2018 r., czyli z przekroczeniem terminu wskazanego w art. 244 § 1) 

poinformowano zainteresowanego, że termin załatwienia sprawy przedłuża się do września 

2018 r., zaś odpowiedź na wniosek została wysłana do wnioskodawcy w dniu 5 października 

2018 r. (pismo z dnia 4 października 2018 r.),

b) uchybienia: 

 zgodnie z art. 245 k.p.a. w razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 

244 terminy załatwiania wniosków właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić 

wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym 

terminie załatwienia wniosku. W przypadku spraw znak: BR.1510.2.2018 - drugi ze zbadanych 

wniosków oraz BR.1510.4.2018 – trzeci z wniosków, w zawiadomieniach o przedłużeniu 
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terminu na załatwienie wniosku nie wskazano konkretnego terminu - daty dziennej, 

przewidywalny termin załatwienia sprawy wyznaczono na koniec kwietnia 2018 r. i na wrzesień 

2018 r.,

 w przypadku drugiego wniosku znak: BR.1510.2.2018 nie poinformowano wnioskodawcy 

o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku, 

 zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie trzeciego opisanego wniosku (znak 

BR.1510.4.2018, pismo z dnia 10.08.2018 r.) przytacza niewłaściwą podstawę prawną tj. art. 36 

§ 1 k.p.a., zamiast art. 245 k.p.a. 

Skargi rozpatrzone przez Radę Powiatu w Końskich w 2019 r.

Zgodnie z okazaną dokumentacją w 2019 r. do Rady Powiatu wpłynęły 4 pisma, które 

zakwalifikowano jako skargi: 

1) skarga znak: BR.1510.1.2019 wpłynęła do organu w dniu 18.02.2019 r. Pismem z dnia 

15.03.2019 r. Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała skarżącego o przedłużeniu terminu 

załatwienia skargi do 31.05.2019 r. Od dnia 29.03.2019 r., z uwagi na rozwiązanie z mocy 

prawa Rady Powiatu w Końskich, funkcję organu Rady Powiatu w Końskich przejął Pan 

Grzegorz Piec wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów, który zgodnie z notatką sporządzoną 

w dniu 15.05.2019 r., dołączoną do akt postępowania skargowego uznał, że złożone pismo jest 

ponowieniem skargi bez wskazania nowych okoliczności. W związku z tym faktem, zgodnie 

z art. 239 § 1 k.p.a., skargę pozostawiono w aktach sprawy bez zawiadomienia skarżącego,

2) skarga znak: BR.1510.2.2019 wpłynęła do organu w dniu 22.02.2019 r. Pismem z dnia 

20.03.2019 r. Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała skarżącego, że złożona skarga nie 

może być rozpatrzona w terminie określonym w art. 237 § 1 k.p.a. Równocześnie wskazała, że 

pismo przekazano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zbadania sprawy 

i przedstawienia Radzie stosownej opinii. Komisja uznała, że wypracowanie opinii będzie 

możliwe dopiero po rozpatrzeniu sprawy przez sąd administracyjny. Następnie, osoba pełniąca 

funkcję Rady Powiatu w Końskich, po zapoznaniu się z treścią złożonego pisma uznała, że jego 

treść stanowi skargę na działania Rady Powiatu w Końskich i pismem z dnia 14.05.2019 r., na 

podstawie art. 231 oraz art. 229 pkt 1 k.p.a., przekazała przedmiotową skargę do rozpatrzenia 

wg właściwości Wojewodzie Świętokrzyskiemu, zawiadamiając o tym również skarżącego,

3) skarga znak: BR.1510.3.2019 wpłynęła do organu w dniu 25.02.2019 r. Pismem z dnia 

20.03.2019 r. Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała skarżącego o przedłużeniu terminu 

załatwienia skargi do 31.05.2019 r. Następnie, osoba pełniąca funkcję Rady Powiatu 
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w Końskich, zgodnie z notatką sporządzoną w dniu 15.05.2019 r., dołączoną do akt 

postępowania skargowego uznała, że złożone pismo jest ponowieniem skargi bez wskazania 

nowych okoliczności. W związku z tym faktem, zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a., skargę 

pozostawiono w aktach sprawy bez zawiadomienia skarżącego,

4) skarga znak: BR.1510.4.2019 wpłynęła do organu w dniu 6.09.2019 r. Pismem z dnia 2.10.2019 

r. Przewodniczący Rady Powiatu poinformował skarżącą o przedłużeniu terminu załatwienia 

skargi do końca października 2019 r., i kolejnym pismem z dnia 30.10.2019 r. o przedłużeniu 

terminu załatwienia skargi do 31.12.2019 r. (procedura skargowa nie została jeszcze 

zakończona).

Jak ustalono wszystkie wpływające skargi kierowane były do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji celem zbadania sprawy i przedstawienia Radzie stosownej opinii. Pisma o przedłużeniu 

terminu przywoływały właściwą podstawę prawną, a także wysyłane były za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. Dwie skargi (pierwszą i trzecią) rozpatrzono w terminie wskazanym 

w zawiadomieniu o przedłużeniu terminu na załatwienie skargi.

W zbadanym zakresie odnotowano następujące:

a) nieprawidłowości:

 we wszystkich zawiadomieniach o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie skargi nie zawarto 

pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia (art. 36 § 1 k.p.a.),

 w przypadku drugiej skargi znak: BR.1510.2.2019 niewłaściwe zakwalifikowano złożone pismo 

jako skarga, która podlega rozpatrzeniu bezpośrednio przez Radę Powiatu i w konsekwencji nie 

dotrzymano wskazanego w art. 231 k.p.a. terminu jej przekazania do organu właściwego (7 

dni),

b) uchybienia:

 w przypadku zawiadomienia o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie skargi znak: 

BR.1510.4.2019 z dnia 2.10.2019 r. nie wskazano dziennego terminu załatwienia skargi

W przypadku skargi znak: BR.1510.3.2018 oraz skargi znak: BR.1510.5.2018 i wniosku znak: 

BR.1510.4.2018, które wpłynęły do organu w 2018 r., Rada Powiatu, zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a., 

podtrzymała swoje uprzednie stanowisko, o czym Przewodniczący Rady zawiadomił strony 

postępowania w pismach załączonych także do akt sprawy. Podobnie w przypadku skargi znak: 

BR.1510.1.2019 oraz skargi znak: BR.1510.3.2019 z 2019 r. odstąpiono od ponownego 

rozpatrzenia sprawy zawierając na piśmie odpowiednią adnotację. Niemniej jednak, tak w pismach 
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jak i w notatkach umieszczonych w aktach, nie powołano się na nr uchwały lub na sygnaturę 

pierwszej sprawy czy znak i datę pisma, którym we wcześniejszej korespondencji skarżący lub 

wnioskodawca zostali poinformowani o uznaniu skargi za bezzasadną. W ocenie kontrolujących, 

dla przejrzystości postępowania, należy przywołać podstawę zastosowania art. 239 § 1 k.p.a. (czyli 

np. wspomniany numer uchwały lub sygnaturę lub znak i datę pisma) we wszystkich sprawach 

procedowanych według ww. przepisu. 

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 13/2019. 

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. wyznaczenie godzin przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków zgodnie z art. 253 

§ 1 z uwzględnieniem dyspozycji z art. 253 § 3 k.p.a., zgodnie z którą dni i godziny przyjęć 

powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu 

przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy, 

2. odnotowywanie wniosków wpływających do Rady Powiatu w Końskich w prowadzonym 

rejestrze, 

3. terminowe udzielanie odpowiedzi na skargi (art.237 § 1 i 4 k.p.a.), a w przypadku wyznaczenia 

nowej daty dziennej udzielenia odpowiedzi- przestrzeganie wyznaczonych terminów, 

4. w przypadku sporządzania pism informujących o nowej dacie udzielenia odpowiedzi na skargę, 

każdorazowe umieszczanie informacji o prawie do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 § 1 

k.p.a.,

5. każdorazowe umieszczanie informacji o przyczynach zwłoki w pismach informujących o nowej 

dacie udzielenia odpowiedzi na skargi, zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a.,

6. rozpatrywanie skarg złożonych w trybie Działu VIII k.p.a. każdorazowo w formie uchwały 

Rady Powiatu, 

7. przywoływanie w pismach właściwej podstawy prawnej w przypadku przedłużania terminu na

załatwienie skargi (art. 36 k.p.a.) i wniosku (art. 245 k.p.a.),

8. terminowe udzielanie odpowiedzi na wnioski, zgodnie z przepisami 244 § 1 i 245 k.p.a., a 

w przypadku wyznaczenia nowego terminu załatwienia wniosku- przestrzeganie wyznaczonych 

dat dziennych,

9. każdorazowe umieszczanie informacji o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku w 

pismach informujących o nowym terminie jego załatwienia, zgodnie z art.245 k.p.a.
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10. rozpatrywanie wniosków złożonych w trybie Działu VIII k.p.a. każdorazowo w formie uchwały 

Rady Powiatu, 

11. w przypadku przekazywania według właściwości skarg i wniosków, stosowanie przepisów 

k.p.a.,

12. w przypadku zawiadamiania o przedłużeniu terminu na załatwienie skarg i wniosków 

wyznaczanie konkretnych terminów- dat dziennych ostatecznego załatwienia sprawy.

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 

do dnia 24 lutego 2020 roku 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
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 1314144.3373181.3888766

Nazwa dokumentu wystąpienie pokontrolne.pdf

Tytuł dokumentu wystąpienie pokontrolne

Sygnatura dokumentu PNK.III.431.47.2019

Data dokumentu 24.01.2020

Skrót dokumentu 5A09EB85C9F1C20E6F45B8C88D3FA14F8EA59766

Wersja dokumentu 1.4

Data podpisu 24.01.2020 11:11:01

Podpisane przez Zbigniew Adam Koniusz Wojewoda Świętokrzyski
EZD 3.94.1.1.27553

Data wydruku: 27.01.2020
Autor wydruku: Sekretariat WPNiK (Inspektor - Justyna Janik)


		2020-01-24T10:11:01+0000
	Zbigniew Adam Koniusz




