
P r o t o k ó ł 
kontroli przeprowadzonej w Urz ędzie Miasta i Gminy w Staszowie  

 
Kontrolę w dniu 28 maja 2009 roku przeprowadzili: Hanna Janiszewska-Karcz - 

starszy inspektor - Kierownik zespołu kontrolnego oraz Piotr Gołda – inspektor wojewódzki w 

Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 

podstawie upowaŜnień: Nr 384/2009 oraz 385/2009 wystawionych w dniu 25 maja 2009 roku 

przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

z upowaŜnienia Wojewody Świętokrzyskiego. 

 
Przedmiotem kontroli były: 

• organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków,  

• przestrzeganie przez radnych gminy oraz słuŜby Burmistrza Miasta i Gminy - 

obowiązku terminowego składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym 

oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, 

• organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia 

Burmistrza Miasta i Gminy), 

• realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 
Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru  

i Kontroli  ŚUW i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upowaŜnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego. 

Kontrolą objęto  lata 2008-2009. 

Burmistrzem  Miasta i Gminy Staszów jest Pan Andrzej Iskra, natomiast 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Staszowie – Pan Kryspin Bednarczyk.  

Statut Miasta i Gminy Staszów został przyjęty uchwałą Nr VI/45/03 Rady Miejskiej 

w Staszowie z dnia 25 kwietnia 2003 rok w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy 

Staszów z późniejszymi zmianami. 

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała 

Pani Sylwia Toporowska – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miasta i Gminy Staszów.  

 

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:  
 

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostce regulują 

przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku  



w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie realizowane jest 

przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu na podstawie §10 ust.9 załącznika Nr 1 do 

Zarządzenia Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25.02.2009r. w/s 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Natomiast nadzór, 

koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenie ewidencji skarg prowadzi 

Pani Justyna Świetlik z Wydziału Organizacyjnego i spraw Obywatelskich.  

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany  

w rejestrach dla tej problematyki i oznaczony jest sygnaturą - 0560, natomiast teczki aktowe 

zawierające skargi sygnaturą 0561 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla 

organów gmin i związków międzygminnych. 

Ilość skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie  

w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2008r.  - 5 skarg, 2009r. – 3 skargi. 

 

Skargi i wnioski z 2008 roku: 

- wniosek Pani BoŜeny W. dot. przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych 

gminy, przekazany przez Wydział Skarg i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości (wpływ w 

dniu 15.01.2008r, odpowiedzi udzielono w dniu 18.02.2008r., z 1 dniowym naruszeniem 

ustawowego terminu)  

- skarga Pani Krystyny T. dot. pracy Wydziału Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Staszów 

(wpływ w dniu 25.03.2008r., odpowiedzi udzielono w dniu 14.04.2008r. w ustawowym 

terminie) 

- skarga Pani Krystyny B. dot. pracy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy 

Staszów (wpływ w dniu 11.06.2008r., odpowiedzi udzielono w dniu 26.06.2008r.  

z zachowaniem ustawowego terminu)  

- skarga Pani Katarzyny Ch-R dot. działalności dyrektora Publicznego Gimnazjum  

Nr 1 w Staszowie (wpływ w dniu 26.08.2008r., skargę przekazano wg właściwości 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 28.08.2008r. z zachowaniem 

ustawowego terminu – 7 dni. Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym 

Przewodniczący RM udzielił odpowiedzi skarŜącej w dniu 20.10.2008r. bez zastosowania 

przedłuŜenia terminu odpowiedzi na skargę). Potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kserokopię dokumentacji w sprawie, dołączono do akt kontroli  

- skarga P. Karola Sz. dot. działania zastępcy dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie (wpływ skargi w dniu 20.10.2008r, skargę 

przekazano wg właściwości Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 

28.10.2008r. z 1 dniowym naruszeniem ustawowego terminu). Potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kserokopię dokumentacji w sprawie, dołączono do akt kontroli. 

 



 

Skargi i wnioski z 2009 roku: 

- skarga Pana Stanisława G. dot. naduŜyć geodezyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy 

Staszów, skierowana do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie 

złoŜona została w Urzędzie w dniu 9.02.2009r., a następnie przekazana przez Burmistrza 

MiG Staszów według właściwości - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Staszowie w dniu 12.02.2009r. Przewodniczący w/w komisji w dniu 16.03.2009r. skierował 

do skarŜącego zawiadomienie o przedłuŜeniu terminu rozpatrzenia skargi do dnia 

15.04.2009r., w którym to terminie skargę rozpatrzono.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej nie posiada ustawowych uprawnień do rozpatrywania 

skarg i wniosków, moŜe jedynie wypracowywać stanowisko dla Rady Miejskiej, które 

stanowić moŜe podstawę do rozpatrywania skarg przez ten organ.  

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentacji w sprawie, dołączono do 

akt kontroli. 

- skarga Pani Zuzanny G. reprezentującej mieszkańców wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego w Staszowie dot. braku odpowiedzi na pismo kierowane do Przewodniczącego 

Rady Miejskiej oraz Burmistrza MiG Staszów przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego 

pismem znak: NK.III-0553-19/09 (wpływ w dniu 20.03.2009r., odpowiedzi udzielono w dniu 

23.03.2009r. w ustawowym terminie)  

- skarga Pani Renaty G. dot. błędnie sporządzonego aktu urodzenia dziecka (wpływ skargi  

w dniu 24.03.2009r., odpowiedzi udzielono w dniu 25.03.2009r. pismem oraz pocztą 

elektroniczną, z zachowaniem ustawowego terminu) 

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe informacja graficzna dotycząca moŜliwości 

składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na tablicy ogłoszeń znajdującej 

się na placu przed budynkiem, w którym mieści się kontrolowana jednostka. Spełnione 

zostały zatem wymogi art.253 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz §3 ust.2 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg  

i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46). 
 

2. Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych 

przez radnych, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy.  

 

Radni  

Zarówno w 2008 jak i w 2009 roku wszyscy zobligowani radni złoŜyli 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej oświadczenia majątkowe wraz z zeznaniami 

podatkowymi w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia danego roku. Na oświadczeniach 



znajduje się pieczątka oraz data wpływu oświadczenia, a takŜe podpis osoby przyjmującej 

oświadczenia, z wyjątkiem oświadczenia majątkowego radnego Jerzego Krauze złoŜonego 

w 2008 r. 

W trakcie kontroli odnotowano, Ŝe jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych 

kaŜdego  z radnych Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do Urzędu Skarbowego  

w Staszowie pismem znak: SOO.VII-0114-39/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku. Oświadczenia 

złoŜone w 2009 roku do dnia kontroli nie zostały jeszcze przekazane do Urzędu 

Skarbowego.  

W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe oświadczenia majątkowe radnych przechowywane 

są w nieoznaczonych teczkach aktowych.   

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Stanisława Walasek 

– inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. 

 

Pracownicy samorz ądowi  i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.  

 

Spośród osób zobligowanych do złoŜenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Staszów  w 2008 i 2009 roku - według stanu na dzień 31 grudnia danego 

roku - wszyscy złoŜyli je w ustawowym terminie wraz z kopią rocznego zeznania 

podatkowego, co potwierdzone zostało podpisem osoby przyjmującej oraz datą wpływu do 

Urzędu.  

Na oświadczeniach majątkowych widnieje informacja o przeprowadzonej przez 

Burmistrza analizie wraz z datą jej dokonania. 

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych (37 egz.) podległych słuŜb 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przekazał w 2008 roku do Urzędu Skarbowego  

w Staszowie pismem znak: SOO.II.1027/8/08 z dnia 18 czerwca 2008r. oraz pismem znak: 

EZ.III-1026/1/08 z dnia 8 lipca 2009r. Oświadczenia majątkowe złoŜone  przez pracowników 

samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień  

31 grudnia 2008r. zostały przekazane do Urzędu Skarbowego pismem znak: 

SOO.II.1027/8/09 z dnia 26 maja 2009 r. Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek 

oświatowych złoŜone w 2009 roku do dnia kontroli nie zostały jeszcze przekazane do Urzędu 

Skarbowego. 

RównieŜ wszystkie oświadczenia majątkowe składane w związku z powołaniem lub 

odwołaniem ze stanowiska a takŜe w związku z zatrudnieniem lub rozwiązaniem umowy  

o pracę poddawane były analizie przez Burmistrza a drugie egzemplarze przekazywane były 

do właściwych Urzędów Skarbowych. 

W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe oświadczenia majątkowe przechowywane są  

w nieoznaczonych teczkach aktowych.  
Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy Pani Henryka Ślęzak – inspektor ds. kadrowych w Wydziale 



Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. 

Jak wynika z okazanej dokumentacji zarówno Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, jak  

i Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie sporządzili pisemną informację / protokół  

z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych, w której ujęte zostały dostrzeŜone 

podczas analizy nieprawidłowości. Stwierdzone uchybienia wyjaśniono, a zainteresowane 

osoby zostały wezwane do poprawienia oświadczenia majątkowego. Poprawienie 

dokumentu polegało na naniesieniu brakujących lub właściwych informacji na złoŜonym 

wcześniej oświadczeniu.  

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wynika 

obowiązek przedstawienia radnym przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w terminie do dnia 30 października kaŜdego roku - informacji o wynikach 

analizy oświadczeń majątkowych. W 2008 roku informację taką Burmistrz Miasta i Gminy 

Staszów oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie przedstawili na XXXVIII/15/08 

sesji w dniu 22 października 2008 r. Kopię dokumentacji w powyŜej sprawie dołączono do 

akt kontroli. 

 
3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Staszów                                                                                                                                                                                     

pod kątem dostępu do treści złoŜonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji 

publicznych. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów za przedmiotowy 

zakres tematyczny jest Pani Maria śyła – referent ds. informatyki   

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). 

Zgodnie z ustawą, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze i organy 

władzy publicznej wykonujące zadania publiczne. Udostępnianie informacji publicznych 

następuje w drodze: 

• ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie 

Informacji Publicznej, a takŜe w drodze wyłoŜenia lub wywieszenia w miejscach 

ogólnie dostępnych. 

• udostępniania na wniosek. 

Informacje publiczne w kontrolowanej jednostce udostępniane są w BIP, na tablicy ogłoszeń 

znajdującej się zarówno przed jak równieŜ w budynku Urzędu oraz na wniosek złoŜony  

w formie pisemnej.   

W kontrolowanym okresie do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wpłynął 1 pisemny 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek dot. udostępnienia zapisu 

dźwiękowego z sesji Rady Miejskiej złoŜony został w dniu 10.06.2008r. przez jednego  

z radnych. Zapis sesji udostępniony został wnioskodawcy pismem znak: SOO.I-0114/40/08  

z dnia 24.06.2008r., odebranym przez niego osobiście, jednakŜe bez pisemnego 



potwierdzenia odbioru. Stwierdzono brak rejestru wniosków o udostępnienie informacji 

publicznych oraz niewłaściwe oznaczenie jedynej sprawy z tego zakresu. Oznaczenie 0114 

stosuje się przy dokumentacji związanej z organizacją urzędu.   

Sposób dostępu do informacji publicznych nie udostępnionych w BIP określony został przez 

Urząd Gminy i Miasta, a wzór stosownego wniosku o ich udostępnienie opublikowano w BIP 

kontrolowanej jednostki – celem  pobrania do druku.  

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Miasta i Gminy Staszów: oświadczenia 

majątkowego Burmistrza MiG Staszów oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie 

złoŜonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do 30 kwietnia 2008 i 2009 roku, 

oświadczeń majątkowych radnych, oświadczeń majątkowych Sekretarza Miasta i Gminy, 

Skarbnika Miasta i Gminy oraz 12 pracowników samorządowych (kierownicy wydziałów),  

a takŜe pracowników  jednostek organizacyjnych Gminy Staszów (dot. 2008r).  

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki informacji o organizacji gminy tj. treść Statutu 

Miasta i Gminy Staszów, treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy   

w Staszowie, wydziałach i ich kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich 

funkcje, wykazu rejestrów prowadzonych w Urzędzie, uchwał Rady Miejskiej w Staszowie za 

okres 2006 – 2009r. (od Nr I/1/02 z 27.11.2006r do Nr LII/404/09 z 27.05.2009r.), zarządzeń 

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres 2008-2009 (od Nr 1/08 z 02.01.2008r.  

do Nr 55/09 z 11 maja 2009r.). Stwierdzono, Ŝe na stronie BIP jednostki opublikowano 

równieŜ dokumentację przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Miasta  

i Gminy Staszów tj. wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

(listopad 2003r.), protokół kontroli przeprowadzonej przez Wydział Prawny i Nadzoru 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (październik 2004), wystąpienie 

pokontrolne przesłane przez Wydział Finansów i BudŜetu Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach (styczeń 2004r.), protokół kontroli przeprowadzonej przez 

Archiwum Państwowe w Kielcach oraz wystąpienie pokontrolne (grudzień 2004r.), wyniki 

kontroli przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach (czerwiec 2005 - 

dwukrotnie i  marzec 2005r. - dwukrotnie), protokół kontroli przeprowadzonej przez Wydział 

Finansów i BudŜetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach  (styczeń 2006r.), 

wystąpienie pokontrolne NajwyŜszej Izby Kontroli (marzec oraz maj 2006r.) 

Odnotowano równieŜ opublikowanie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Staszowie za okres 

2004-2009r. Nie opublikowano natomiast informacji o statusie prawnym Miasta i Gminy 

Staszów oraz informacji o stanie przyjmowanych spraw.  

 

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Staszów oraz teczek 

aktowych zawierających zarządzenia za lata 2008 i 2009.  

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Dorota StrzyŜ - inspektor 



Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 

Stwierdzono, iŜ zarządzenia Burmistrza przechowywane są w  teczkach aktowych 

oznaczonych sygnaturą 0151, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin  

i związków międzygminnych. Odnotowano równieŜ prowadzenie rejestru zarządzeń 

oznaczonego tą samą sygnaturą, co spełnia wymogi instrukcji kancelaryjnej.  

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla kaŜdego roku. Stwierdzono, Ŝe 

zarządzenia posiadały podstawę prawną i były podpisane przez właściwy organ. 

Kontrolujący stwierdzili jednak, iŜ w rejestrze zarządzeń jak równieŜ w teczce aktowej  

z zarządzeniami z 2008 roku występują zarządzenia oznaczone w sposób niewłaściwy tj. 

poprzez dodanie do liczby porządkowej oznaczenia literowego między innymi Nr 47a/08, 

119a/08, 120a/08, 133a/08, 192a/08. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

wybranych zarządzeń tj. Nr 119a/08 oraz Nr 192/08 z 2008 roku dołączono do akt kontroli. 

Odnotowano zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19.03.2009r.,  

w treści którego wpisano dane osobowe dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych z terenu 

gminy Staszów (serii i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL), którego Burmistrz 

upowaŜnił do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności 

do podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu pod 

nazwą „Niech i dla naszych dzieci słońce zaświeci” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Priorytet…IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty. 

Stwierdzono równieŜ, iŜ numeracja zarządzeń w części nie odpowiada stanowi faktycznemu, 

gdyŜ poszczególnych zarządzeń nie ma w obrocie prawnym tj. nie zostały wydane,  

a numeracja przewidziana dla nich w rejestrze nie została anulowana.   

W dokumentacji z zarządzeniami z 2009 roku nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 
 

Burmistrzowi  Miasta i Gminy Staszów oraz Przewodni czącemu Rady Miejskiej  

w Staszowie lub osobom posiadaj ącym ich pisemne upowa Ŝnienie, przed 

podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zg łoszenia – w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrze Ŝeń na pi śmie do ustale ń 

zawartych w niniejszym protokole oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i 

złoŜenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisem nego wyja śnienia tej odmowy 

Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 

  

 

 

 



Niniejszy protokół sporz ądzono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach,  

z czego jeden otrzymuje Burmistrz Miasta i Gminy St aszów wraz z Przewodnicz ącym 

Rady Miejskiej w Staszowie, drugi - organ zarz ądzający kontrol ę.  

 

Obowi ązkiem stron post ępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu .  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Dokonano wpisu do ksiąŜki kontroli pod pozycją Nr 3/2009. 

 

 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej:                            Kontrolujący:  

             

              Burmistrz 

 

                   Hanna Janiszewska-Karcz 

           Andrzej Iskra                     Piotr Gołda 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:      

   

          Kryspin Bednarczyk 

 

 

Miejsce i data podpisania                         Miejsce i data podpisania  

przez kontrolowanych                                przez kontrolujących 

            Staszów, 2009-06-19                                           Kielce, 2009-06-09 

 
 


