
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 18-01-2021

Znak: PNK.III.431.57.2020

Rada Powiatu Skarżyskiego

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Radzie Powiatu Skarżyskiego, w zakresie przyjmowania, rozpatrywania               

i załatwiania skarg i wniosków, w dniach 23-27 listopada 2020 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) na podstawie 

pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 593/2020 oraz Nr 594/2020  z dnia                      

9 listopada 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.

Okres objęty kontrolą: 
01.01.2019 r.  – do 28.10.2020 r.

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



Ocena działalności jednostki4:

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

Radę Powiatu Skarżyskiego - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli:

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

Powiatu Skarżyskiego.

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, (§ 35  pkt 1 Statutu Powiatu 

Skarżyskiego6) realizując tym wymóg art. 16 a ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                             

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  przyjmuje  w sprawach skarg i wniosków                   

w poniedziałki w godzinach 15.00-16.00, a powyższa informacja została wywieszona na tablicy 

ogłoszeń Rady Powiatu Skarżyskiego. Wyznaczenie w poniedziałek godzin pracy, innych niż 

standardowo przyjęte godziny pracy urzędu pozwala stwierdzić, że 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                       

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 Uchwała NR 394/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018  r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Skarżyskiego ze zm.
7 t.j Dz.U z 2020 r. poz. 920 zw. Dalej u.s.p



w ustalonym dniu po godzinach, zaś informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być 

wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej. 

Rejestr skarg i wniosków 

W kontrolowanej jednostce zgodnie z zapisami § 19 pkt 9  Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej8 skargi i wnioski rozpatrywane rejestrowane                   

i przechowywane są w prowadzonym przez Wydział Organizacyjny centralnym rejestrze skarg                  

i wniosków (akta kontroli nr 2).

Mając na uwadze, że Rada Powiatu Skarżyskiego oraz Starosta Skarżyski to dwa odrębne 

organy samorządu terytorialnego9, w ocenie organu nadzoru każdy z organów powiatu (rada 

powiatu oraz starosta) powinien prowadzić własny rejestr skarg i wniosków. Prowadzenie 

wspólnego rejestru skarg i wniosków może utrudniać realizację  art. 254 k.p.a., zgodnie z którym, 

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. Brak założenia oddzielnego 

rejestru dla skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu Skarżyskiego stanowi uchybienie. 

Okazany rejestr zawiera wszystkie dane umożliwiające kontrolę przebiegu i terminów załatwiania 

skarg zgodnie z art. 254 k.p.a.

W przypadku skargi zarejestrowanej w rejestrze pod pozycją 3 w  2019 r., jako sposób załatwienia 

wpisano „skarga rozpatrzona przez Radę Powiatu Skarżyskiego” (akta kontroli nr 2).                              

Z dokumentacji wynika, że pismo, zgodnie z intencją skarżących nie było skargą,  w związku                   

z czym  Rada Powiatu odstąpiła do jej rozpatrzenia. Brak w rejestrze faktycznej informacji dot. 

sposobu załatwienia skargi stanowi uchybienie.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Powiatu Skarżyskiego

Zgodnie z informacją przedkontrolną, która wpłynęła do tutejszego Urzędu w dniu                      

28 października 2020 r. w kontrolowanym okresie do Rady Powiatu Skarżyskiego wpłynęło                    

11 skarg (w 2019 r.-10, w 2019 r.-1, w 2020 r.-1) oraz 1 wniosek w 2019 r. Kontroli poddano                 

100 %  spraw.

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/19/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2019 r.
9 Art. 8 u.s.p



Jak ustalono w trakcie kontroli okazany do kontroli wniosek  nie nosił znamion wniosku                          

w rozumieniu art. 241 k.p.a.  (akta kontroli nr 9). Zaewidencjonowanie przedmiotowego wniosku                              

w rejestrze skarg i wniosków stanowi uchybienie.

W trakcie kontroli skarg stwierdzono następujące nieprawidłowości: (akta kontroli nr 9)

- w przypadku skargi OR.1510.1.2019 odpowiedź do organu przekazującego skargę, że skargę 

uznano za anonimową i pozostawiono bez rozpatrzenia, została udzielona pismem 

Przewodniczącego Rady Powiatu,

- skarga OR.1510.10.2019 w części dotyczącej kompetencji Kuratora Oświaty została do 

Kuratorium Oświaty przekazana według właściwości, bez podjęcia przez Radę Powiatu stosownej 

uchwały (pismo Przewodniczącego Rady Powiatu),

- skarga OR.1510.2.2020 została przekazana do rozpatrzenia według właściwości innym organom 

bez podjęcia przez Radę Powiatu stosownej uchwały (pismo Przewodniczącego Rady Powiatu).

Rozpatrzenie przez Radę Powiatu powyższych skarg  nie przybrało odpowiedniej formy. Stosownie 

do art. 15 u.s.p., rada powiatu obraduje na sesjach, czyli wspólnych posiedzeniach ogółu radnych 

danego powiatu, 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.

Pozostałe skargi zostały rozpatrzone zgodnie z przepisami k.p.a. W przypadku niemożliwości 

udzielenia odpowiedzi w terminie, organ na podstawie art. 36 k.p.a. informował skarżących o 

nowej, dziennej dacie udzielenia odpowiedzi na skargę. W przedmiotowych pismach Rada Powiatu 

wskazywała również art. 37-38 k.p.a., bez przytoczenia ich treści. Kontrolujący rekomendują                    

w pismach cytowanie przepisów, tak aby organ administracji publicznej zapewnił stronom, zgodnie 

z art. 9 k.p.a. należytą i wyczerpującą informację 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.

Skargi zostały rozpatrzone  przez Radę Powiatu w formie uchwał. W przypadku  uznania skarg za 

bezzasadne, wykazano ich bezzasadność oraz pouczono skarżących o treści art. 239 k.p.a.  

Odpowiedzi skarżącym wysłano z zachowaniem ustalonego terminu, wskazanego w powyższych 

pismach.



Przedstawiając powyższe ustalenia oraz stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia wnoszę o:

1. prowadzenie oddzielnie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu Skarżysko-

Kamienna,

2. wzmocnienie nadzoru nad poprawnością danych wpisywanych do rejestru skarg i wniosków,

3. ewidencjonowanie w rejestrze skarg i wniosków tylko i wyłącznie wniosków w rozumieniu art. 

241,

4. każdorazowe podejmowanie przez Radę Powiatu uchwał w sprawie postępowania ze skargami 

anonimowymi oraz w sprawie skarg przekazywanych skarg według właściwości,

5. w pismach informujących o przedłużeniu terminu, każdorazowe wskazywanie  treści art. 37-38 

k.p.a.,

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 8 lutego 2021 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
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