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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 Powiatowym 

w Staszowie w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i 

wniosków, przestrzegania przez radnych powiatu oraz pracowników samorządowych 

i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu obowiązku składania oświadczeń 

o swoim stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych oświadczeń w 

Biuletynie Informacji Publicznej, organizacji i zakresie działania organu 

wykonawczego powiatu (działalność uchwałodawcza Zarządu) oraz dostępu do 

informacji publicznej.  

 Protokół kontroli sporządzony przez kontrolujących podpisany został przez 

Pana Starostę oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 23 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, pozytywnie oceniam wykonywanie 

działalności przez organy Powiatu, pomimo stwierdzonych uchybień, które podaję 
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poniŜej: 

• nieterminowe zastosowanie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego w 

związku z rozpatrywaną skargą z dnia 20 lutego 2008 r. przez Radę Powiatu w 

Staszowie,  

• nieprawidłowo oznaczony rejestr uchwał Zarządu Powiatu, tj. naruszenie 

przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt stanowiącego zał. nr 9 do 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 

organów powiatu (Dz. U. z 1998 r. Nr  160, poz. 1074 z późn. zm.), 

• nieprawidłowo oznaczona kategoria archiwalna na teczkach w których 

przechowywana jest dokumentacja oświadczeń majątkowych radnych i 

pracowników samorządowych, 

• brak publikacji w Biuletynie Informacji Publicznych jednostki: wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej.  

 

W związku z powyŜszym zalecam:  

• w odniesieniu do skarg stosować kaŜdorazowo i w odpowiednich terminach 

przepis art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

• zastosować instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu w zakresie oznaczenia 

rejestru uchwał Zarządu,  

• oznaczyć teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe radnych powiatu i 

pracowników samorządowych właściwą kategorią archiwalną, zgodnie z 

zaleceniami Archiwum Państwowego w Kielcach 

• udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej  jednostki formularz wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej. 

 

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 niepodjęcia tych działań w terminie 

21 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.  
 

(pieczątka i podpis Wojewody Świętokrzyskiego) 
 


