
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 17-09-2020

Znak: PNK.III.431.3.2020

 
Rada Gminy Piekoszów

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Radzie Gminy Piekoszów (Gmina Piekoszów - ul. Częstochowska 

66A, 26-065 Piekoszów) w dniu 21 sierpnia 2020 r. przeprowadzili: Robert Jawor – kierownik 

Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach - kierownik zespołu kontrolnego oraz Edyta Adamczyk - 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 386/2020 i Nr 387/2020 z dnia 

18 sierpnia 2020 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 j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 224
2 j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1464
3 j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. zwany dalej k.p.a



Zakres kontroli: 

Sprawdzenie realizacji przez Radę Gminy Piekoszów ustawowego obowiązku, dotyczącego 

przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych.

Okres objęty kontrolą: 

1.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

Ocena działalności Jednostki 4:

Wykonywanie zadań w zakresie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg 

i wniosków przez Radę Gminy Piekoszów oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami. 

Ustalenia kontroli:

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 5.

W kontrolowanej Jednostce przedmiotowy zakres reguluje również Regulamin Organizacyjny 

Zgodnie z Regulaminem przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg 

i wniosków wpływających do Rady na działalność Wójta i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych należy do kierownika Referatu Organizacyjno-Gospodarczego.

Rada Gminy powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, (Rozdział 6 Statutu Gminy6) 

realizując tym wymóg art. 18 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym7. 

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Art. 253 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organy samorządu 

terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych 

przez siebie dniach i godzinach. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez 

nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz 

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
6 Uchwała nr XVIII/141/2019 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019 r. 
7 t.j Dz.U z 2020 r. poz.713



w tygodniu, zaś 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 i § 3 ww. przepisu). Zgodnie z § 4, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być 

wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej. 

Jak ustalili kontrolujący, na terenie budynku Urzędu Gminy, znajduje się informacja (akta 

kontroli nr 11) o sposobie przyjmowania skarg i wniosków. Jednakże, o ile w przypadku wójta 

określone zostały dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, tak 

w przypadku rady gminy takich danych nie ma. Jest jedynie ogólna informacja o tym, w jakim 

zakresie i w jaki sposób rada przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski. W związku z tym, na 

przedmiotowej tabliczce informacyjnej nie zawarto pełnej informacji dla obywateli dotyczącej 

przyjęć w sprawach skarg i wniosków. Powyższa informacja nie spełniała zatem wymogów art. 253 

§ 4 k.p.a. , co uznaje się za n i e p r a w i d ł o w o ś ć. 

Rejestr skarg i wniosków

W jednostce prowadzony jest rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy. Rejestr 

skarg i wniosków oznaczono symbolem 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 zakładowych8. 

Prowadzony rejestr zawiera wymagane rubryki takie jak: numer sprawy, data wpływu skargi, dane 

podmiotu, który wniósł skargę, przedmiot skargi, termin i sposób załatwienia skargi. Natomiast 

w rubryce podmiot właściwy do załatwienia skargi stosuje się niewłaściwą terminologię typu: 

Przewodniczący Rady Gminy; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zamiast Rada Gminy. 

W przypadku lp. nr 1 w rejestrze skarg i wniosków w 2018 roku, stwierdzono uchybienie 

polegające na błędnym zarejestrowaniu pod jedną pozycją (akta kontroli nr 16) dokumentacji 

dwóch skarg, które dotyczyły różnych osób – dyspozytora wozu strażackiego oraz wójta. 

Pomimo, że tematycznie skargi były ze sobą powiązane (kwestie sposobu dostarczania wody pitnej 

do gospodarstw domowych) to jednak o zasadności pierwszej nie rozstrzygała Rada Gminy, ale 

przełożeni dyspozytora wozu strażackiego. 

8 Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.



 Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę 

W kontrolowanym okresie do Rady Gminy wpłynęło 13 skarg 

(w 2017 r.-2, w 2018 r.-3, w 2019 r.-8) oraz 1 wniosek w 2019 r.-2, w 2020 r.-1.  Kontroli poddano 

zgodnie z doborem próby opisanym w programie kontroli - 8 skarg i 1 wniosek. 

Podczas kontroli stwierdzono następujące n i e p r a w i d ł o w o ś ci:

- w przypadku skargi – ORG.1510.1.2017 Rada Gminy, która rozpatrywała skargę nie podjęła 

uchwały w sprawie jej zasadności, ale jedynie zapoznała się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej 

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. wyrażonym w Uchwale Rady Nadzorczej nr 1/2017 z dnia 

22.03.2017 r. Organ kolegialny jakim jest rada gminy powinien rozstrzygnąć o zasadności skargi 

w drodze uchwały i powiadomić skarżącego o swoim rozstrzygnięciu. Ponadto skarżący został 

powiadomiony, o niemożliwości załatwienia jego skargi w terminie (akta kontroli nr 12) dopiero 

blisko dwa miesiące (pismo z dnia 03.03.2017 r.) po wpłynięciu skargi (09.01.2017 r.);

- w przypadku skargi – ORG.1510.4.2017 – anonimowej na Dyrektora Zespołu Placówek 

Oświatowych w Piekoszowie termin załatwienia skargi w drodze Uchwały Rady Gminy z dnia 

29.06.2017 r. wyniósł więcej niż 2 miesiące od daty wpływu skargi do organu tj. 14.04.2017 r. 

Przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków informowała Przewodniczącego Rady pismem z dnia 

10.05.2017 r. (akta kontroli nr 13) o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wynikającym 

z k.p.a i jako nowy termin wskazano 14.06.2017 r. Jednakże organ kolegialny jakim jest Rada 

Gminy, również nie dochował tego terminu i stosowna uchwała została podjęta dopiero w dniu 

29.06.2017 r. a zatem organ nie dochował ustawowych terminów określonych w k.p.a. 

-  w przypadku wszystkich trzech skarg, które wpłynęły w 2018 roku organ nie dochował 

ustawowego terminu określonego w art. 237 § 1 k.p.a. na ich rozpatrzenie.  Pomimo, że każda ze 

skarg wpłynęła do Rady na początku października 2018 roku, bieg sprawie nadano dopiero 

16.01.2019 roku (akta kontroli nr 14,15). 

- w przypadku skargi nr ORG.1510.11.2019, która wpłynęła 22.07.2019 roku organ nie dochował 

ustawowego terminu określonego w art. 237 § 1 k.p.a. na jej rozpatrzenie. Uchwała w sprawie 

sposobu rozpatrzenia skargi została podjęta 28.08.2019 r. a skarżąca została powiadomiona 

o sposobie rozstrzygnięcia skargi dopiero pismem z 10.09.2019 r. wysłanym drogą elektroniczną. 

(akta kontroli nr 17)

- w przypadku wniosku złożonego w dniu 13.03.2019 r. organ nie dochował ustawowego terminu 

określonego w art. 244 § 1 k.p.a. na jego rozpatrzenie (termin powiadomienia wnioskodawcy 

o sposobie załatwienia nastąpił dopiero 16.09.2019 r.  – odbiór przez wnioskodawcę pisma 

z dnia 10.09.2019 r.). Przedmiotowa zwłoka w załatwieniu sprawy wynikała z faktu, że informatyk 

likwidując ikonę skrzynki, na którą można było składać wnioski, nie dokonał przekierowania 



korespondencji na skrzynkę główną urzędu gminy (akta kontroli nr 18). 

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 04/2020.

 

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Wyznaczenie dni i godzin przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków zgodnie                            

z obowiązującymi przepisami.

2. Przestrzeganie ustawowych terminów załatwiania skarg i wniosków.

3. Rozstrzyganie zasadności skarg w drodze uchwały jako organ kolegialny. 

4. Unikanie sytuacji prowadzenia dokumentacji różnych skarg pod tym samym numerem 

w rejestru skarg i wniosków.

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 30 kwietnia 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
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski
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