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                                 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 

Na podstawie przepisu art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w dniu 22 maja   

2009 roku inspektorzy Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach w zakresie 

organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych 

gminy oraz pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych 

oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacji i zakresie działania organu 

wykonawczego gminy (Zarządzenia Burmistrza) oraz dostępu do informacji publicznej.  

 Protokół kontroli sporządzony przez kontrolujących podpisany został przez Pana Burmistrza 

oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2009 roku.  

W związku z powyŜszym w oparciu o przepis art. 46 cyt. wyŜej ustawy - przekazuję 

wystąpienie pokontrolne. 

Odnosząc się do obszarów objętych badaniami negatywnie oceniam: 

− realizację zadania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w części dotyczącej nie załatwienia 

spraw w terminie (dot. dwóch skarg rozpatrywanych przez Radę Miejską i jednej rozpatrywanej 

przez Burmistrza), 

− realizację zadania w zakresie składanych oświadczeń majątkowych w części dotyczącej 

naruszenia art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym poprzez 

przekroczenie terminu przedstawienia informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych 
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przez Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz braku takiej informacji ze strony Burmistrza (dot. 

oświadczeń złoŜonych w 2008 r.). 

 

Realizację pozostałych zadań oceniam pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, które 

podaję poniŜej: 

• brak oznaczenia zarówno okazanych rejestrów skarg i wniosków, jak i teczek, w których 

przechowywane są dokumenty, 

• naruszenie przepisu rozdziału IX ust. 32 pkt 2.2 „Wysyłanie i doręczanie pism” - Instrukcji   

kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 99 r. Nr  112, poz. 1319 z 

późn. zm.) poprzez brak informacji dotyczacej daty wysłania odpowiedzi na skargi, 

• brak oznaczenia teczek aktowych zawierających oświadczenia majątkowe pracowników 

samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz radnych, 

• brak publikacji w Biuletynie Informacji Publicznych jednostki: zarządzeń Burmistrza, 

dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy oraz 

korekt do oświadczeń majątkowych radnych, a takŜe brak moŜliwości uzyskania informacji o 

stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania poprzez wpisanie w 

określonym miejscu znaku sprawy, numeru sprawy, nazwiska lub innych danych identyfikujących, 

• brak oznaczenia rejestru wpływających do jednostki wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej, 

• brak oznaczenia rejestrów jak i teczek, w których przechowywane są zarządzenia Burmistrza. 

 

W związku z powyŜszym zalecam:  

• w odniesieniu do skarg stosować przepis art. 36 § 1 Kpa, 

• stosować instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych w zakresie 

przyjmowania i obiegu korespondencji oraz wysyłania i doręczania pism,  

• w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych – oznaczyć  

rejestry skarg i wniosków sygnaturą 0560 z kat. arch. A oraz oznaczyć teczki aktowe zawierające 

dokumentację sygnaturą 0561 z kat. arch. BE-5, 

• oznaczyć teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe radnych przy zastosowaniu symbolu 

004 (organy samorządu terytorialnego). W tym celu naleŜy rozszerzyć stosowany wykaz akt 

zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy o pozycję 0042 w kolumnie IV stopnia podziału 

symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin 
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i związków międzygminnych, 

• oznaczyć teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i 

kierowników jednostek organizacyjnych przy zastosowaniu symbolu 102 (Ewidencja osobowa). 

W tym celu naleŜy rozszerzyć stosowany wykaz akt zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy o 

pozycję 1028, w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z 

jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych dla 

oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz o pozycję 1029 w przypadku 

oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 

W celu wprowadzenia oznaczeń teczek, w oparciu o §15 rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków 

międzygminnych z dnia 10 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 69, poz. 636), naleŜy wystąpić do Archiwum 

Państwowego w Kielcach o uzgodnienie rozszerzenia wykazu akt o pozycje podane powyŜej, 

• stosować w prowadzonej  korespondencji z urzędami oraz osobami zobowiązanymi do  składania 

oświadczeń majątkowych sygnatury wymienione powyŜej, 

• przestrzegać art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym poprzez 

terminowe przedstawianie Radzie Miejskiej w Działoszycach przez Burmistrza oraz 

Przewodniczącego Rady Miejskiej informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń 

majątkowych, 

• udostępnić w BIP jednostki: 

− zarządzenia Burmistrza, 

− dokumentację przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy, 

− brakujące korekty do oświadczeń majątkowych radnych wskazane w protokole kontroli,  

− oświadczenia majątkowe radnych, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy złoŜonych w 2009 roku, 

− informacje o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania poprzez 

wpisanie w określonym miejscu znaku sprawy, numeru sprawy, nazwiska lub innych danych 

identyfikujących, 

• w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych – oznaczyć  

rejestry oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia Burmistrza sygnaturą 0151 z kat. arch. A. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego 

o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz o podjętych działaniach albo przyczynach 
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niepodjęcia tych działań w terminie 21 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.  

Równocześnie uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o nadanym przez Archiwum 

Państwowe w Kielcach: haśle klasyfikacyjnym, symbolu klasyfikacyjnym i kategorii archiwalnej 

odnośnie rejestru oraz teczek aktowych zawierających wpływające do Urzędu pisemne wnioski 

o udostępnienie informacji publicznej. 
 
 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
     BoŜentyna Pałka-Koruba 

 


