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1. Normy prawne reguluj ące system nadzoru wojewody nad działalno ścią jednostek  
samorz ądu terytorialnego.  

 

 

System nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego został określony  

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięty w ustawach ustrojowych.  

Zgodnie z tzw. ustawami samorządowymi, organami nadzoru – który sprawowany jest pod 

względem legalności – są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a  w zakresie spraw 

finansowych – regionalne izby obrachunkowe.  

 

O uprawnieniach nadzorczych Wojewody wobec jednostek samorządu terytorialnego stanowią 

niżej wymienione przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.): 

 

- art. 15 pkt 2, zgodnie z którym wojewoda, jako przedstawiciel Rady Ministrów, kontroluje 

wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji 

rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami 

administracji rządowej, 

- art. 25, zgodnie z którym wojewoda sprawuje nadzór nad organami gminy, powiatu 

i samorządem województwa na zasadach określonych w ustawach. 

 

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego sprawowany jest przez 

Wojewodę na podstawie kryterium zgodności z prawem, w oparciu o przepisy ustaw 

ustrojowych, tj.: 

 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

 

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 

roku, Nr 142, poz. 1592 ze zm.),  

 

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 

roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) poprzez: 

 

Ponadto Wojewoda, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach 

rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 ze zm.) jest organem nadzoru w stosunku do 



 

 

2 

Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. 

Wojewoda jest również organem nadzoru wobec Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 419 ust. 6 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). 

 
2. Realizacja kompetencji nadzorczych Wojewody wobe c działalno ści uchwałodawczej 
jednostek samorz ądu terytorialnego w 2006 r.  
 

W 2006 roku do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęło – w trybie nadzoru - łącznie 6306 

uchwał, w tym: 5012 uchwał rad gmin, 961 uchwał rad powiatów, 120 uchwał Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego, 3 uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 133 

uchwały zgromadzeń związków międzygminnych, 53 uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 9 uchwał Walnego Zgromadzenia 

Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i 3 uchwały Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie nadzoru nad jednostkami samorządu 

terytorialnego - w związku z przepisami ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – 

przekazano według właściwości do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

133 uchwały, natomiast zgodnie z ustawą o systemie oświaty do Kuratorium Oświaty  

w Kielcach przekazano wg właściwości 45 uchwał. 

Pozostałe 6128 uchwał poddano kontroli pod względem zgodności z prawem.  

W wyniku analizy stwierdzono, że 232 uchwały zostały podj ęte w sprzeczno ści  

z prawem, w zwi ązku z czym, Wojewoda Świętokrzyski wydał rozstrzygni ęcia nadzorcze 

stwierdzaj ące ich niewa żność i tak: 

- 217 rozstrzygni ęć nadzorczych wobec uchwał rad miast i gmin, 

-   10 rozstrzygni ęć nadzorczych w odniesieniu do uchwał rady powiatów,  

-   5 rozstrzygni ęć nadzorczych w odniesieniu do uchwał zgromadze ń związków     

międzygminnych. 

W przypadkach nieistotnego naruszenia prawa nie uprawniającego do stwierdzenia 

nieważności uchwał, przesyłano do przewodniczących właściwych rad uwagi (wytyki) 

wskazujące, że stosowne uchwały podjęto z naruszeniem prawa. W 2006 r. skierowano 113 

pism zawierających uwagi do: w 100 przypadkach do przewodniczących rad miast i gmin, 11 

przewodniczących rad powiatów, 1 do przewodniczącego sejmiku województwa, 1 do 

przewodniczącego zgromadzenia związku międzygminnego. 

Kontroli legalności poddano również w 2006 r. 8 zarządzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów.  
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W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych, 

w jednym przypadku – dotyczącym uchwały rady powiatu - skierowano zawiadomienie do 

prokuratury.  

Rozstrzygnięcia nadzorcze, które wydano w 2006 roku dotyczyły między innymi uchwał  
w sprawach: 

 
1.Gospodarki wodno- ściekowej: (36) 

• Przedłużenie obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków- niezgodność z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
Nr 72, poz. 747 ze zm.) 

• Zatwierdzenie obowiązujących taryf- sprzeczność z treścią art. 24 ust. 10 w/w ustawy 
• Brak w regulaminie określenia praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo- 

kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym minimalnego poziomu świadczonych 
usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków-sprzeczność z art. 19 
ust. 2 pkt 1 w/w ustawy 

• Różnicowanie ceny dostarczonej ceny dla odbiorców w zależności czy są oni 
posiadaczami wodomierzy –naruszono art. 27 ust.1 w/w ustawy 

• Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy – nie zastosowano art. 24 ust. 7 w/w ustawy 

• Wkroczenie Gminy w kompetencje zastrzeżone ustawowo do wyłącznej właściwości 
zgromadzenia związku- naruszenie przepisów ustawy z 7 czerwca 2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków- art. 3 ust. 2  

• Naruszenie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków- art. 1 w/w uchwały 

• Nałożenie na mieszkańców w drodze uchwały Rady Gminy obowiązku 
uczestniczenia w kosztach budowy wodociągu- naruszenie art.15 z dnia 15 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków 

• Brak w regulaminie uregulowań w przedmiocie sposobu dokonania odbioru 
wykonanego przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne oraz 
technicznych warunków określających możliwość dostępu do usług wodociągowo- 
kanalizacyjnych 

• Sprzeczność z treścią §18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
marca 2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków 

• Zapis o ogłoszeniu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków-sprzeczność z art. 24 ust. 7 w/w ustawy 

• Brak informacji o możliwościach i sposobach korzystania z zastępczego punktu 
poboru wody- obowiązek w tym zakresie wynika z art.8 ust.2 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

 
2. Regulaminu czysto ści i porz ądku w gminach: (7) 

• Nieokreślenie wymagań obejmujących prowadzenie na terenie nieruchomości 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, nieokreślenie 
maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegeneracji 
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów zgodnie z ustawą z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

• Wprowadzenie przez Radę Gminy kryteriów różnicowania stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, sprzecznie z uregulowaniami art. 6 ust. 4 i 4a w/w 
ustawy 
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• Regulacje normujące warunki uzyskania zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 
z terenu gminy- naruszenie art. 7 ust. 3a w/w ustawy 

• Ustalenie przez Radę Gminy zakazów wprowadzania określonych substancji do 
urządzeń kanalizacyjnych- naruszenie art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747 z późn. zm.) 

• Nałożenie przez gminę obowiązków z zakresu utrzymania czystości i porządku na 
terenie posesji, wykraczających poza ustawę- niezgodność z art. 4 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2005r. Nr 236, poz. 2108)  

 
3. Gospodarki nieruchomo ściami: (11) 

• Zgoda na wydzierżawienie działki w drodze bezprzetargowej – art.18 ust. 2 pkt 9 
litera „a” ustawy o samorządzie gminnym nie przewiduje kompetencji rad gmin w tym 
zakresie 

• Zgoda Rady Gminy na przekazanie w użyczenie części działki- art.18 ust. 2 pkt 9 
litera „a” ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie normuje kompetencji rad gmin w/w 
sprawie 

• Ustalanie zasad cen nieruchomości przy jej sprzedaży- naruszenie art. 67 ust. 3 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 

• Zgoda Rady Gminy na wszczęcie postępowania komunalizacyjnego nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym 

• Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej – brak podstaw do zbycia 
przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej na podstawie przepisu art. 
37 ust. 2  pkt. 6 ustawy z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

• Wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na przejęcie prawa użytkowania wieczystego 
gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa  w zamian za oddanie 
nieruchomości stanowiącej własność powiatu- sprzeczność z art. 12 pkt 8 lit. a 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

• Wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na wydzierżawienie w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego na okres 10 lat- sprzeczność z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

 
4. Gospodarki mieszkaniowej: (5) 

• Zbycie lokalu w drodze przetargu- niezastosowanie i niepowołanie się na przepisy 
ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903) 

• Ustalenie przez Radę Gminy stawki bazowej czynszu regulowanego za 1 m² 
powierzchni- naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 
31, poz. 266 ze zm.) 

• Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy- podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 
       5. Zagospodarowania przestrzennego: (66) 

• Brak ustaleń dotyczących przeznaczenia i zagospodarowania w planie miejscowym 
niektórych terenów, oraz brak wyznaczenia linii rozgraniczających tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania- naruszenie art. 15 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

• Na rysunku planu miejscowego brak oznaczeń literowych  i symboli wyróżniających 
poszczególny teren spośród innych terenów- naruszenie § 4 pkt 1 rozporządzenia 
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Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 

• Brak zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego- naruszenie art. 20 ust. 1 w/w ustawy 

• Uchwalenie przedmiotowego projektu planu bez jego ponownego wyłożenia do 
publicznego wglądu- naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 6 w/w ustawy 

• Sporządzenie planu zagospodarowania w nieczytelnej technice graficznej- 
naruszenie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia w 
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 

• Nie uzgodnienie projektu planu z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej- naruszenie art. 18. 2 pkt 4 lit „a” ustawy w związku z art. 4  pkt 2 ustawy z 
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) 

• Brak właściwych ustaleń obsługi komunikacyjnej terenów budowlanych- 
niespełnienie wymogu art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.; Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

• Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na mapie 
powstałej z przeskalowania map sytuacyjno-wysokościowych, które nie spełniają 
wymogów przepisu art. 16 ust. 1 w/w ustawy, oraz § 5 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. 

• Sporządzenie i uchwalenie projektu tekstu zmiany studium dla wybranych obszarów 
gminy bez ujednoliconej formy- naruszenie art. 9 ust. 3 uchwały oraz §8 ust. 2 i ust. 
3 w/w rozporządzenia 

• Niezgodność części tekstowej i części graficznej zmiany studium- naruszenie art. 12 
ust. 1 w/w ustawy 

• Nie przedstawienie projektu studium dla obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi Dyrektorowi Regionalnego Związku Gospodarki 
Wodnej w Krakowie- naruszenie art. 11 pkt 8 lit. „i” w/w ustawy 

• Nie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
górniczego- naruszenie art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy w związku z art. 53 ust. 1 ustawy 
z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) 

 
     6. Statutów gmin, jednostek organizacyjnych: (30) 

• Uchwalenie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej- sprzeczność z art. 4 pkt 5 ustawy 
z dnia 22 marca 1900r. o pracownikach samorządowych oraz naruszenie art. 17 
ustawy z dnia 25 października 1991r. o prowadzeniu działalności kulturalnej 

• Powołanie Gminnej Rady Sportu- naruszenie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 18 
stycznia 1996r. o kulturze fizycznej 

• Nadanie Statutu dla Urzędu Gminy, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego- błędne 
podanie jako podstawy prawnej podjęcia uchwały, przepisów art. 20 ust.2 oraz 238 
ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 

      
• Nadanie Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy- w podstawie prawnej uchwały, 

brak powołania się na ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) 

 
   7. Konsultacji społecznych: (2) 

• W sprawie wyrażenia opinii o przyłączenie miejscowości do sołectwa- wykaz 
urzędowych nazw miejscowości w Polsce nie zawiera miejscowości o takiej nazwie- 
niemożność wypowiedzenia się w sprawie przyłączenia miejscowości, która nie 
istnieje 

• Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu konsultacji, terminu ich 
przeprowadzenia oraz zasięgu terytorialnego w gminie- z treści uchwały nie wynika, 
na czym mają polegać zmiany nazw miejscowości w gminie 
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   8. Ustaleń dotycz ących placówek handlu: (4) 

• Ustalenie minimalnego, siedmiogodzinnego czasu pracy w dni powszednie dla aptek- 
sprzeczność z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne 
(Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 533 ze zm.) 

• Powierzenie prowadzenia targowisk miejskich spółce prawa handlowego- 
sprzeczność z ustawą z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej 

• Wprowadzenie przez Radę Miejską postanowień karnych w zakresie zasad i trybu 
korzystania z targowiska miejskiego- naruszenie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym 

• Uchwała dotycząca ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu 
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności nie 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego- art. 40 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

 
       9. Działalno ści organów wykonawczych i uchwałodawczych: (2) 

• W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych- niezgodność z art. 13 ustawy o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 
2000r.( Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 178, poz. 1606 ze zm.) 

• W sprawie ustalenia statutów jednostek pomocniczych- sprzeczność z art. 144 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 
ze zm.) 

 
     10. Sprawy z zakresu systemu o światy: (39) 

• W sprawie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych- błędne powołanie się na art. 5 ust. 7 
ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) 

• W sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- błędne 
powołanie się na przepisy art. 155 i art. 163 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego 

• W sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły- sprzeczność z 
§8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie regulaminu 
konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji 
konkursowej z dnia 23 października 2003r. 

• Odwołanie dyrektora gimnazjum- brak odpowiedniego uzasadnienia o odwołaniu na 
podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

• W sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego- brak 
podstaw do publikacji w Dzienniku Urzędowym (art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych- (Dz. U. z 
2005 r., Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) 

• W sprawie regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli –podjęcie uchwały na podstawie 
nieobowiązujących przepisów (§ 13 i § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy( Dz. U. Nr 22, poz. 181) 

• W sprawie zasad wynagradzania nauczycieli- naruszenie przepisów art. 40 ustawy o 
samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych. 

• W sprawie przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat pracy- sprzeczność z 
art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela 
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• W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora bursy szkolnej- naruszenie art. 36a ust. 
8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) 

• W sprawie statutu przedszkola gminnego- sprzeczność z art. 42 ust. 1 ustawy o 
systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

• Ustanowienie nagród Wójta Gminy dla nauczycieli- niezgodność z ustawą z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 473) 

 
 
 11. Uznania za zespół przyrodniczo- krajobrazowy: (1) 

• Brak określenia w uchwale organu sprawującego nadzór nad chronionym obiektem- 
naruszenie art.44 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880 ze zm.) 

 
 
12. Ogłaszania aktów normatywnych i niektórych aktó w prawnych: (6) 

• Uchwała w sprawie zaopiniowania programu aglomeracji – niezgodność z art.13 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów 
prawnych- uchwała nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego 

• Powołanie Komisji Stałych Rady Gminy- uchwalenie, że uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego- brak podstaw do jej publikacji 
(art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
aktów prawnych) 

• W sprawie przyjęcia zmiany statutu związku- niespełnienie wymagań określonych w 
ustawie z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów 
prawnych. 

 
13. Działalno ści zwi ązków mi ędzygminnych: (26) 

• Wprowadzenie w statucie związku przeprowadzenia głosowań tajnych- brak podstaw 
prawnych, aby była wyłączona ustawowa zasada jawności głosowań  

• Powołanie na przewodniczącego komisji rewizyjnej związku reprezentanta gminy- 
niezgodność z art. 70 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

• W sprawie ogłoszenia statutu i rejestracji związku oraz jego ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym- naruszenie § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 października 2001r. w sprawie sposobu rejestracji związków 
międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz.1307) 

• W sprawie składu zgromadzenia związku- niezgodność z art. 70 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym 

• Zatwierdzenie przez związek międzygminny taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 
terenie gmin nie należących do związku- naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 
71, poz. 741. ze zm.) 

• W sprawie zmian członkowskich w Związku- błędne wskazanie § 6 Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001r. w sprawie 
sposobu rejestracji związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. 
U. Nr 121, poz.1307) 

 
 
14. Organizacji pozarz ądowych: (3) 

• Powołanie się w podstawie prawnej uchwały na rozporządzenie, które utraciło moc- 
naruszenie § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
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o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. 
U. Nr 264, poz.2207) 

 
15. Zakładów Opieki Zdrowotnej: (3) 

• W sprawach wyboru członków do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej- naruszenie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) 

• W sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia- 
brak podstaw do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

 
16. Programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych, miejsc sprzeda ży i 
podawania napojów alkoholowych: (9) 

• W sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych- naruszenie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października z 1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, 
poz.1231) 

• W sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych- naruszenie art. 
12 ust. 2 w/w ustawy 

• Brak określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy- 
sprzeczność z postanowieniami art. 12 ust. 1 i 2 w/w ustawy 

• Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży na okres nie krótszy niż 4 lata- naruszenie art. 18 ust. 9 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 
1231 ze zm.) 

• Zaplanowanie wydatków dla funkcjonariuszy policji w związku z programem profilaktyki- 
brak podstaw prawnych do planowania wydatków z przeznaczeniem dla 
funkcjonariuszy, jako rekompensata za czas służby ponad normę 

• Ujęcie w planie finansowym do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych wydatków na dofinansowanie działalności klubów sportowych- 
niezgodność z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). 

   
 
 

Najwięcej rozstrzygnięć nadzorczych za  2006 rok wydano w stosunku do uchwał: 
• Rady Gminy Pawłów - 17 
• Rady Gminy Zagnańsk - 16 
• Rady Gminy Klimontów - 9 
• Rady Powiatu Starachowickiego - 3 

 
Najwięcej wytyków za 2006 rok wydano do uchwał: 

• Rady Gmina Zagnańsk - 8 
• Rady Miasta Starachowice - 6 
• Rady Gminy Sitkówka- Nowiny - 6 
• Rady Gminy Pawłów - 5 

 
Rozstrzygnięcia nadzorcze do uchwał zgromadzeń związków międzygminnych wydano w 
stosunku do: 

• Związku Międzygminnego „Ponidzie” w Kielcach -2 
• Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej - 1 
• Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie - 1 
• Związku Zlewni Górnej Nidy – 1. 
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W trakcie analizy uchwał organów jednostek samorz ądu terytorialnego przez 
słu żby nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzono nast ępujące niedoci ągnięcia 
i nieprawidłowo ści:  
 

• przypadki przekazywania organowi nadzoru uchwał bez załączników, co należy uznać za 

wadę legislacyjną. Brak załącznika, stanowiącego integralną część uchwały, 

uniemożliwia terminowe zajęcie stanowiska, w szczególności eliminując możliwość 

analizy uchwały w sprawach np. zmian w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego,  

• przesyłanie w trybie nadzoru kserokopii uchwał, bez potwierdzenia ich zgodności  

z oryginałem. Uchwały winny być podpisane w oryginale, a w przypadku kserokopii, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika, 

• przekazywanie uchwał bez uzasadnień, które bardzo często są niezbędne, aby dokonać 

należytej oceny legalności dokumentów (przykładowo uchwały: zatwierdzające taryfy za 

wodę i odprowadzania ścieków, gminne programy ochrony środowiska, plany gospodarki 

odpadami, zbycie nieruchomości komunalnych, regulaminy wynagradzania nauczycieli), 

• wskazywanie wadliwej podstawy prawnej albo obok prawidłowej podstawy prawnej 

wskazywanie innych przepisów wadliwych lub zbędnych, często nie mających związku  

z materią regulowaną daną uchwałą, 

• powoływanie tylko ogólnych przepisów kompetencyjnych z ustaw samorządowych  

(najczęściej pojawiający się art. 18 ustawy o samorządzie gminnym), podczas gdy  

w niektórych przypadkach, podstawę prawną uchwały powinny stanowić konkretne 

przepisy prawa materialnego, 

• w dalszym ciągu zdarzają się błędy ortograficzne, interpunkcyjne oraz składniowe  

dotyczące formułowania poszczególnych przepisów, a także oczywiste błędy pisarskie. 

Organ nadzoru w 2006 roku stwierdził pojawiające się nadal przypadki, kierowania do 

Wojewody uchwał zawierających błędy pisarskie i inne błędy, powodujące często nie 

zamierzoną zmianę merytorycznej treści tych uchwał. Skutkiem nadsyłania uchwał z 

błędami (również w ich załącznikach) jest następująca po nich korespondencja 

zawierająca prośby kierowane do organu nadzoru, bądź o poprawienie przez organ 

nadzoru błędów popełnionych przez organy gmin, bądź dokonanie korekt, wymiany stron 

lub całych egzemplarzy uchwał. Oprócz wydłużenia procesu analizy uchwał (oczekiwanie 

na dostarczenie poprawnych dokumentów) - postępowanie takie należy uznać za 

wykraczające poza ustalone prawem zasady, a zatem niedopuszczalne, 

• dla ważności aktu prawnego istotne znaczenie ma określenie sposobu jego publikacji 

warunkującego wejście aktu w życie. Często zdarzają się przypadki zamieszczania w 

akcie normatywnym klauzuli publikacyjnej, w sytuacji braku obowiązku publikacji 

określonego aktu. Zbędne podanie klauzuli publikacyjnej jest w niektórych przypadkach 
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przyczyną stwierdzania nieważności całej uchwały, jako naruszającej prawo. Od dnia 9 

sierpnia 2006 r. obowiązuje nowe Zarządzenie nr 75/2006 Wojewody Świętokrzyskiego 

w sprawie ustalenia warunków wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika 

Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego. Właściwe stosowanie przez 

wnioskodawców ustalonych w Zarządzeniu warunków jest niezbędne do prawidłowej 

realizacji zadania publikacji aktów prawnych jednostek samorządu terytorialnego. 

 

W związku z powy ższym, organ nadzoru apeluje o wzmocnienie nadzoru n ad 

podległymi słu żbami odpowiedzialnymi za przygotowywanie uchwał, uz asadnie ń do nich i 

innych materiałów, które stanowi ą przedmiot obrad sesji i głosowa ń radnych. W 

szczególno ści chodzi tu o bezpo średni nadzór nad osobami przygotowuj ącymi 

dokumenty i wykonuj ącymi wynikaj ące z nich ustalenia.  

Brak staranno ści w przygotowaniu uchwał mo że powodowa ć powa żne komplikacje. 

Podejmowanie jakichkolwiek prób wymiany całości lub części nadesłanych do Wojewody w 

trybie nadzoru uchwał, jest z punktu widzenia prawa niemożliwe, a zatem wszelkie wnioski, 

prośby i wyjaśnienia w tych sprawach nie będą uwzględniane. 

W takich sytuacjach wyeliminowanie błędów w uchwałach może nastąpić wyłącznie przez 

właściwy organ samorządu terytorialnego poprzez ponowne poddanie głosowaniu na sesji 

poprawionej wersji uchwały.  

Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, obowiązek przedłożenia Wojewodzie 

uchwał rady gminy spoczywa na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta). Organ nadzoru 

zauważa, że w 2006 roku zmalała ilość przypadków kierowania do wojewody wniosków o 

dokonanie analizy załączonych uchwał - pod względem zgodności z prawem – podpisywanych 

przez: inspektorów, kierowników biur rady, osoby nie posiadające upoważnienia wójta, 

burmistrza lub prezydenta.  

Organ nadzoru ponownie zwraca uwagę, aby przekazywanie uchwał w ww. trybie odbywało 

się  w ustawowym 7 dniowym terminie. W związku z tym, że w 2006 r. termin ten kilkukrotnie 

naruszono, Wojewoda Świętokrzyski był zmuszony w 20 przypadkach wystosować wystąpienia 

do wójtów (burmistrzów) w sprawie przekazywania do nadzoru uchwał w terminie 7 dni od dnia 

ich podjęcia. 

Nadal obserwuje się, w toku przesyłania uchwał do legalizacji naruszanie przepisów  

o właściwości rzeczowej organów nadzoru. Częste przypadki kierowania uchwał do 

niewłaściwego organu nadzoru, a mianowicie do Wojewody, zamiast do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej lub odwrotnie, powodują wydłużanie czasu załatwienia sprawy i wprowadzają 

niepotrzebne zakłócenia na linii organ gminy-organy nadzoru. Przesyłanie np. uchwał 

budżetowych do analizy prawnej Wojewody jest prawnie nieuzasadnione, gdyż jak wynika z 
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ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001r. 

Nr 55, poz. 577 ze zm.), te właśnie organy są uprawnione do badania ww. uchwał.  

 

Właściwe wykorzystanie wy żej wskazanych uwag i wniosków, oraz podj ęcie w ramach 

posiadanych kompetencji stosownych działa ń, powinno spowodowa ć efekt w postaci 

eliminacji powtarzaj ących si ę uchybie ń i niedoci ągnięć, a w konsekwencji wpłyn ąć na 

dalsz ą popraw ę przestrzegania prawa.  

 
* * * 

Aktualnie na terenie województwa świętokrzyskiego działa 19 związków 

międzygminnych.  Trzy z nich, a mianowicie: Turystyczny Związek Gmin Świętokrzyskich z 

siedzibą w Kielcach, Związek Gmin Rolniczych i Ekologicznych w Kielcach oraz Międzygminny 

Związek Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach podjęły uchwały w sprawie rozwiązania 

związku, jednakże do dnia sporządzania analizy do organu nadzoru nie wpłynęły od 

wspomnianych związków stosowne wnioski, które umożliwiałyby rozpoczęcie procedury 

wyrejestrowania związków z Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez MSWiA. 

W 2006 roku Wydział Nadzoru i Kontroli ŚUW przeprowadził 4 kontrole problemowe 

w siedzibach związków międzygminnych. W trakcie podjętych działań nadzorczych wskazywano 

na nieprawidłowości dotyczące działalności i funkcjonowania tych jednostek.  

Z protokołów kontroli wynika, iż stan statutów związków międzygminnych,  nie zawsze 

odpowiadał stanowi prawnemu obowiązującemu w okresie kontroli. W protokołach  kontrolnych 

organ nadzoru formułował wnioski i uwagi, w których wskazywano związkom międzygminnym 

m. in. na potrzebę: 

• przestrzegania wymogu podejmowania uchwał Zgromadzenia w głosowaniu jawnym 

w przypadkach, gdy ustawa o samorządzie gminnym tak stanowi, 

• przestrzegania obowiązku przedkładania Wojewodzie Świętokrzyskiemu w trybie nadzoru 

uchwał Zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, 

• zwoływania posiedzeń organów Związku z uwzględnieniem częstotliwości przewidzianej w 

obowiązujących przepisach, 

• przeprowadzenia procedury rejestracji zmiany statutu w celu doprowadzenia jego 

postanowień do zgodności z aktualnym stanem prawnym. 

W omawianym okresie związki międzygminne czterokrotnie występowały do Wojewody 

Świętokrzyskiego z wnioskami o rejestrację zmian statutu. W dwóch przypadkach udało się 

zakończyć procedurę zmiany statutu, co zaskutkowało wydaniem przez Wojewodę stosownego 

obwieszczenia. W pozostałych przypadkach analiza dokumentów nadsyłanych do Wojewody - 

przed ich przekazaniem do MSWiA jako organu rejestrowego - wykazała braki i niedociągnięcia. 
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Powtarzające się nieprawidłowości powodują znaczne wydłużenie całej procedury zmieniającej 

statut, niekiedy nawet sięgające kilku miesięcy. 

Po raz kolejny w 2006 r. Wojewoda Świętokrzyski wystosował pismo do 

Przewodniczących Zgromadzeń i Przewodniczących Zarządów Związków Międzygminnych w 

województwie świętokrzyskim z prośbą o wzmożenie nadzoru nad poprawnością i 

kompletnością dokumentów oraz dołożenie wszelkiej staranności aby dokumenty przekazywane 

za pośrednictwem Wojewody do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji były bez zarzutu 

zarówno pod względem prawnym jak i formalnym, a także o podjęcie niezwłocznych i 

skutecznych działań mających na celu doprowadzenie funkcjonowania związków 

międzygminnych do stanu zgodnego z obowiązującym stanem prawnym. 

Zwracam uwagę, ze niepełne bądź niepotwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty będą 

zwracane do uzupełnienia, a procedura rejestracyjna wstrzymana do chwili złożenia poprawnych 

akt. 

Uwzgl ędniaj ąc stanowisko zaprezentowane przez Ministerstwo Spra w 

Wewnętrznych i Administracji organ nadzoru zwraca uwag ę na nast ępujące zagadnienia 

niezbędne do dokonania rejestracji zmian statutu zwi ązku: 

• do wniosków o dokonanie rejestracji zmian statutów należy dołączać oryginały 

uchwał podjęte w w/w sprawie, ewentualnie kserokopie potwierdzone za 

zgodność przez Przewodniczącego Rady, 

• uchwalanie statutu lub jego zmiany w jednolitej wersji przez wszystkie gminy 

członkowskie, 

• wyciągi z protokołów z posiedzeń rad gmin powinny zawierać informacje o liczbie 

ustawowej składu rady gminy, o liczbie radnych biorących udział w głosowaniu 

nad uchwałą w sprawie przyjęcia (zmian) statutu związku oraz o ilości głosów 

oddanych przeciw uchwale oraz wstrzymujących się od głosu, co umożliwia 

organowi rejestrowemu sprawdzenie czy zostały zachowane wymogi formalne 

związane z podjęciem w/w uchwał, 

• do wniosków o zarejestrowanie (zmiany) statutu należy dołączać dowody 

zawiadomienia Wojewody (art. 66 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym) o zamiarze przystąpienia gmin do związku, a jeżeli statut związku 

przewiduje taki obowiązek, to również dowody zawiadomienia innych organów o 

takim zamiarze, 

• należy również zwrócić uwagę na pisownię nazw związków międzygminnych 

(małe i duże litery), która winna być zgodna z nazwą związku zawartą  

w obwieszczeniu Wojewody zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 
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3. Rozpatrywanie i załatwianie przez organ nadzoru skarg i wniosków na działalno ść 
organów jednostek samorz ądu terytorialnego.  

 

W okresie sprawozdawczym do Wydziału Nadzoru i Kontroli ŚUW wpłynęło łącznie 160 

skarg. Z tej liczby, 98 skarg przekazano według właściwości – do załatwienia – innym organom. 

Pozostałe 62 skargi załatwiono we własnym zakresie. Spośród wszystkich skarg załatwionych w 

tut. Wydziale: 

• 14 uznano za uzasadnione, 

• 42 za nieuzasadnione,  

• 6 skarg załatwiono w inny sposób (udzielono wyjaśnień). 

 

Największa liczba skarg otrzymanych w 2006 r. – tak jak w poprzednich latach – 

dotyczyła działalności organów administracji samorządowej, w tym głównie były to skargi 

(protesty) na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego - 55 skarg. Skarżący 

skierowali do organu nadzoru nad działalnością uchwałodawczą JST uwagi dotyczące: 37 

uchwał rad gmin i miast, 8 uchwał rad powiatów, 1 uchwały zarządu powiatu. W wyniku 

przeprowadzonych postępowań wyjaśniających stwierdzono, że zarzuty potwierdziły się w 11 

skargach, zaś w 37 były nieuzasadnione. 7 skarg na uchwały przekazano według właściwości 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.   

Wniesiono także do Wojewody Świętokrzyskiego 4 skargi na zarządzenia wójtów 

(burmistrza, prezydenta), z czego w dwóch potwierdziły się zarzuty i Wojewoda stwierdził 

nieważność tych dwóch zarządzeń, jako rażąco naruszających prawo. 

 

Postępowanie ze skargami na akty prawne organów samorządowych wymaga od osób 

prowadzących sprawy w Wydziale Nadzoru i Kontroli szczególnej procedury wynikającej z 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw samorządowych. 

Postępowanie wyjaśniające w każdym przypadku poprzedzone jest żądaniem złożenia 

wyjaśnień przez przewodniczącego rady gminy (w przypadku zarządzeń, przez wójta, 

burmistrza, prezydenta), a w niektórych, szczególnie skomplikowanych przypadkach 

dokonywane jest badanie dokumentów w urzędzie gminy przez inspektorów Oddziału Nadzoru 

tut. Wydziału. Taki tryb postępowania wyjaśniającego był w 2006 r. każdorazowo stosowany ze 

względu na problematykę podnoszą w skargach zawierających zarzuty m.in. nieprzestrzegania 

procedur formalno-prawnych przy podejmowaniu uchwał, naruszania przepisów ustaw i statutów 

jednostek samorządu terytorialnego.  
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W najszerszej grupie skarg podważających zasadność uchwał, bądź zarzucających ich 

niezgodność z prawem dominowały sprawy: 

- gospodarowania nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego (sprzedaży lub 

zamiany nieruchomości, zasad wydzierżawiania gruntów, przyjęcia studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, przystąpienia do sporządzenia lub uchwalenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ),  

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 

- zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, 

- zmiany stopnia organizacyjnego szkoły podstawowej oraz zamiaru likwidacji szkoły filialnej, 

- likwidacji zakładu opieki zdrowotnej, 

- ustalenia okręgów wyborczych, 

- zmiany lub nadania nazw ulic, 

- odwołania lub powołania sekretarza i skarbnika miasta i gminy. 

 

Drugą grupę skarg stanowiły skargi dotyczące działalności organów samorządu, w 

szczególności wskazujące na przypadki naruszania przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zarzuty 

podnoszone przez skarżących dotyczyły m.in.:  

- nieprawidłowości w działaniu przewodniczących rad gmin i miast, 

- naruszającego prawo łączenia stanowisk przez urzędników gminnych, 

- stronniczego działania radnych w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego,  

- sprawowania mandatu radnego mimo ciążącego na nim wyroku sądu.  

W tej grupie spraw – w której obserwujemy znaczny wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi - 

znalazło się również: 

- 35 skarg zawierających zarzuty dotyczące nieprawidłowości w działaniu wójtów, 

burmistrzów, prezydentów miast,  

- 6 skarg na działalność starostów powiatów oraz  

- 25 skarg na działalność urzędów, pracowników samorządowych i kierowników jednostek 

organizacyjnych JST.  

Ww. skargi na wójtów, starostów i podległe im instytucje i urzędników przekazano według 

właściwości – do załatwienia radom gmin (radom powiatów), zgodnie z postanowieniami art. 229 

pkt 2 i 3 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, natomiast pozostałe sprawy 

przekazano innym organom właściwym merytorycznie, takim jak: Regionalna Izba 

Obrachunkowa, Komisarz Wyborczy, a także organom ścigania (policji i prokuraturze).  
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W 2006 r. w 1 przypadku w związku z koniecznością uzyskania niezbędnych dla 

rozstrzygnięcia sprawy dokumentów od organu samorządowego, podczas rozpatrywania skargi 

zastosowano przepisy art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wyznaczono nowy 

termin, który został dotrzymany. Wszystkie skargi załatwiono w terminie 1 miesiąca. We 

wszystkich przypadkach, o sposobie załatwienia skarg informowano skarżących. 

W związku ze specyfiką Wydziału Nadzoru i Kontroli, którego zasadniczą działalnością 

są sprawy obsługi prawnej Wojewody oraz nadzoru nad funkcjonowaniem samorządów, z 

zakresu tej problematyki zgłasza się wielu interesantów z uwagami i wnioskami. Kierownictwo 

Wydziału, zespół radców prawnych, pracownicy Oddziału Nadzoru i Wieloosobowego 

Stanowiska ds.  Organizacyjnych udzielali informacji i wyjaśnień ustnie, gdyż sprawy często 

dotyczyły kompetencji samorządów, bądź innych organów administracji np. Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, lub sądów powszechnych i 

administracyjnych. 

Pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli służą pomocą i poradami w sprawach 

skomplikowanych o charakterze ogólnym, wymagających często poznania odmiennego 

stanowiska, z jakimi zwracają się głównie telefonicznie radni,  w tym przewodniczący rad oraz 

wójtowie gmin i podlegli im pracownicy samorządowi. Nie udzielane SA natomiast porady w 

sprawach indywidualnych, wymagających badania stanu faktycznego z uwagi przede wszystkim 

na możliwość późniejszego sprawowania nadzoru prawnego nad tymi sprawami. W ramach 

współdziałania organu nadzoru z jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r. 

przekazywano następujące informacje dotyczące: 

- nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

- terminowego składania oświadczeń majątkowych, 

- nadsyłania do opinii prawnych uchwał wraz z uzasadnieniami, 

- opiniowania uchwał z uwzględnieniem wszystkich przepisów ustawy o ochronie zwierząt, 

- zwołania pierwszej sesji rady gminy po wyborach 12 listopada 2006 r.   

 

4. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorz ądu terytorialnego poprzez ró żne formy 
kontroli.  

W 2006 r. pracownicy wszystkich wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Kielcach przeprowadzili łącznie 1636 kontrole, w tym: 

- 1274 problemowe, 

- 75 sprawdzających, 

- 287 doraźnych. 

Kontroli dokonano w 1463 jednostkach (podmiotach). 

Poniższa tabela obrazuje: ilość wykonanych kontroli  - w rozbiciu na ich formę, a także ilość 

kontroli niezrealizowanych oraz skutki kontroli: 
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Liczba i  forma wykonanych kontroli Liczba 
przeprowadzonych postępowań 

ogółem 

Lp. 
Nazwa Wydziału 

Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wszystkie 

kompleksowe problemowe sprawdzające doraźne 

Ilość kontroli 
niezrealizowanych 

według planu 

Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów Dyscypl. 

Zawiadomienie 
skierowanie 
do organów 
ścigania 

Liczba 
wystąpień 

do Rzecznika 
Dyscypliny 
Finansów 

Publicznych 
1. 
 
 

Wydział  
Nadzoru i Kontroli 
 

27 
 
 

0 
 
 

25 
 
 

0 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

27 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

2. 
 
 

Wydział Finansów  
i Budżetu 

 
159 

 

 
0 
 

 
151 

 

 
5 
 

 
3 
 

 
0 
 

 
120 

 

 
- 
 

 
1 
 

 
10 
 

 
3. 
 
 

 
Wydział 
Infrastruktury i 
Geodezji 

 
 

75 
 

 
 
0 
 

 
 

41 
 

 
 
3 
 

 
 

31 
 

 
 
1 
 

 
 

23 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
4. 
 
 

 
Wydział Polityki 
Społecznej 

 
 

1165 
 

 
 
0 
 

 
 

865 
 

 
 

64 
 

 
 

236 
 

 
 

91 
 

 
 

1122 
 

 
 
- 
 

 
 

429 
 

 
 
- 
 

 
5. 
 
 

 
Wydział Środowiska i 
Rolnictwa 

 
 

14 
 

 
 
0 
 

 
 

11 
 

 
 
3 
 

 
 
0 
 

 
 
2 
 

 
 

14 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
7. 
 
 

 
Wydział Spraw 
Obywatelskich i 
Cudzoziemców 

 
 
9 
 

 
 
0 
 

 
 
6 
 

 
 
- 
 

 
 
3 
 

 
 
4 
 

 
 
6 
 

 
 
- 
 

 
 
1 
 

 
 

        - 

 
8.  

 
Wydział Zarządzania 
Kryzysowego 
 

 
 

68 
 

 
 
0 
 

 
 

56 
 

 
 
0 
 

 
 

12 
 

 
 
- 
 

 
 

68 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

9. Wydział Zarządzania 
Funduszami 
Europejskimi 
 

 
119 

 

 
- 

 
119 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
83 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

      Razem: 1636 - 1274 75 287 99 1463 - 431 10 

 
 

Poniżej przedstawione zostało syntetyzujące ujęcie działań kontrolnych 

przeprowadzonych przez poszczególne wydziały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

2006 roku, przy czym sprawozdanie dotyczące Wydziału Infrastruktury i Geodezji zawiera 

łączne informacje odnośnie działalności kontrolnej Wydziału Rozwoju Regionalnego i Wydziału 

Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych funkcjonujących do listopada 2006 r.  

 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego na 2006 rok oraz w planie kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli , zakładano 

przeprowadzić: 

- 17 kontroli problemowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w 4 urzędach starostw 

powiatowych (włoszczowskim, sandomierskim, kieleckim i starachowickim), 13 urzędach gmin 

(Ruda Maleniecka, Fałków, Słupia Konecka, Oksa, Radków, Lipnik, Wodzisław, Nagłowice, 

Imielno, Opatowiec, Słupia Jędrzejowska, Secemin, Kluczewsko). - w zakresie: 

a) sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, 
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b) przestrzegania przez radnych i urzędników gminnych i powiatowych obowiązku składania 

oświadczeń o stanie majątkowym i prawidłowości przeprowadzania analizy dokumentów przez 

osoby do tego zobligowane, 

c) organizacji i funkcjonowania organu wykonawczego szczebla gminnego tj., wójta, burmistrza, 

prezydenta, 

d) realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w szczególności prowadzenia 

i zawartości podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

- 4 kontrole problemowe w związkach międzygminnych województwa świętokrzyskiego w 

zakresie legalności działalności organów związkowych oraz trybu podejmowania uchwał 

zgromadzeń i zarządów związków :  

Z zaplanowanych 19 kontroli przeprowadzono 18, z wyjątkiem kontroli  

w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach, którego władze 

poinformowały Wojewodę o postawieniu w stan likwidacji i o wszczęciu procedury zmierzającej 

do wyrejestrowania Związku z rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez MSWiA.  

Poza planem inspektorzy Wydziału Nadzoru i Kontroli wykonali w 2006 roku 

kontrolę doraźną - wskutek wniesionych do Wojewody Świętokrzyskiego skarg - w Urzędzie 

Miasta i Gminy Chęciny, 

W celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie działań kontrolnych – 

w protokołach kontroli sprecyzowano wnioski i zalecenia pokontrolne do: 

- 12 wójtów – zawierające ogółem 30 zaleceń, 

- 11 przewodniczących rad gmin – zawierające ogółem 21 zaleceń, 

- 3 starostów – zawierające ogółem 8 zaleceń, 

- 4 przewodniczących rad powiatów - zawierające ogółem 6 zaleceń. 

Łącznie do kontrolowanych podmiotów wystąpiono z 65 zaleceniami. 

Najważniejsze zalecenia dotyczyły następujących uchybień: 

- brak potwierdzeń złożenia przez radnych oraz służby wójtów oświadczeń o stanie majątkowym  

- nieprawidłowe oznaczanie i prowadzenie dokumentacji z oświadczeniami majątkowymi 

- nieprawidłowe oznaczanie i prowadzenie dokumentacji skargowej (rejestry i teczki aktowe). 

 

Kontrolę finansową z ramienia Wojewody Świętokrzyskiego wykonuje Wydział Finansów i  

Bud żetu ŚUW. Ogółem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. Wydział przeprowadził 

159 kontroli z czego: 

— 151 problemowych, 

—   3 doraźne, 

—   5 sprawdzających. 
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W 2006 roku planowano do przeprowadzenia ogółem 105 kontroli problemowych 

(28 w jednostkach nadzorowanych przez Wojewodę, 69 w jednostkach samorządu 

terytorialnego i 8 w organizacjach pożytku publicznego).  

 
Planowane w jednostkach samorządu terytorialnego kontrole problemowe dotyczyły: 

a) prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa 

w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 

b) prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych na dofinansowanie 

bieżących i inwestycyjnych zadań własnych i zleconych  

z zakresu administracji rządowej oraz realizacji związanych z nimi dochodów 

stanowiących należności Skarbu Państwa. 

 
W 2006 roku poza planem przeprowadzono ogółem 52 kontrole z czego:  

- 16 w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych  

z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi, 

- 15 dotyczących wykorzystania środków dotacji przekazanych jednostkom samorządu 

terytorialnego w latach 2004 – 2006 w ramach Kontraktów Wojewódzkich, 

- 1 wizytę monitorującą wykorzystanie środków przyznanych w ramach Programu Phare 

Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001, 

- 6 dotyczących wykorzystania dotacji celowych na realizację przez gminy zadań własnych i 

zleconych z zakresu administracji rządowej oraz odprowadzania dochodów z tym związanych, 

- 4 w zakresie wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań własnych  

i zleconych z zakresu administracji rządowej powiatom oraz odprowadzania dochodów z tym 

związanych, 

- 9 w jednostkach budżetowych nadzorowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, z których 8 

dotyczyło gospodarki finansowej a jedna dotacji podmiotowej, 

- 1 dotyczącą prowadzonego postępowania administracyjnego, 

 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 159 kontroli, a więc 54 więcej niż 

planowano. Liczba kontroli w poszczególnych podmiotach przedstawia się następująco: 

1) urzędy miast, miast i gmin oraz gmin  - 63, w tym: 

a) 43 kontrole problemowe w zakresie wykorzystania dotacji celowych 

na dofinansowanie bieżących zadań własnych i zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej oraz realizacji dochodów z tym związanych, 

b) 10 kontroli problemowych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji 

celowych przekazanych z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 
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c) 9 kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych 

na usuwanie skutków powodzi, 

d) 1 wizyta monitorująca zadanie realizowane w ramach Programu Phare – 

Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001. 

 
2) starostwa powiatowe i jednostki im podległe – 48, w tym: 

a) 13 kontroli w starostwach powiatowych w zakresie wykorzystania dotacji 

celowych, a także windykacji i terminowości odprowadzania należności Skarbu 

Państwa,  

b) 15 kontroli w jednostkach podległych starostwom powiatowym (powiatowe 

inspektoraty nadzoru budowlanego i powiatowe komendy państwowej straży 

pożarnej). Kontrole te dotyczyły prawidłowości wykorzystania dotacji celowych 

przekazanych z budżetu państwa, 

c) 12 kontroli w zakresie wykorzystania dotacji celowych przekazanych  

w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 

d) 7 kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych 

starostwom na usuwanie skutków powodzi, 

e) 1 kontrola w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.  

 
3) samorząd województwa i jednostki mu podległe: 

1 kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych 

w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.  

 
 
W wyniku postępowań pokontrolnych do 45 jednostek skierowano odpowiednie 

wystąpienia zawierające wnioski pokontrolne, które zostały zrealizowane lub są  

w trakcie realizacji.  

Najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli polegały m.in. na: 
1) Nieterminowym przekazywaniu przez samorządy lub jednostki im podległe dochodów 

budżetowych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa. 

2) Niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu części dotacji celowych przyznanych 

jednostkom samorządu terytorialnego.  

3) Dokonywaniu zmian w budżecie bez wymaganego upoważnienia w tym zakresie ze 

strony Ministra Finansów.  

4) Stosowaniu niewłaściwej klasyfikacji budżetowej.  

5) Niewłaściwie prowadzonej ewidencji i rozliczaniu kosztów eksploatacji taboru 

samochodowego przez podległe jednostki budżetowe.  
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6) Wydatkowaniu środków finansowych z naruszeniem przepisów o zamówieniach 

publicznych. 

7) Nieprawidłowym naliczaniu i odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne i na Fundusz Pracy.  

8) Niewłaściwie sporządzanej dokumentacji księgowej. 

9) Niewłaściwym udokumentowaniu zlecanych i rozliczanych kosztów podroży służbowych.  

10) Niewłaściwym sporządzaniu sprawozdań budżetowych. 

11) Przekroczeniu planowanych wydatków budżetowych. 

12) Wykazywaniu w sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją księgową. 

13) Zawieraniu umów cywilno prawnych na używanie samochodów prywatnych do celów 

służbowych oraz zlecaniu wyjazdów służbowych przez osoby do tego nieuprawnione. 

14) W jednym przypadku (PIW w Skarżysku-Kamiennej) stwierdzone zostały rażące 

nieprawidłowości dotyczące gospodarowania środkami publicznymi, ewidencji księgowej 

oraz nadzoru i kontroli wewnętrznej. 

15) Braku wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej wydatkowania środków dotacji 

przez organizacje pożytku publicznego. 

16) Wykorzystaniu środków dotacji w wysokościach wyższych niż wynikało to  

z potrzeby zadań współfinansowanych z budżetu. 

17) Dopuszczeniu do przedawnienia należności stanowiących dochody Skarbu Państwa. 

18) Niewłaściwie prowadzonej przez starostwa powiatowe windykacji należności Skarbu 

Państwa.  

19) Niewłaściwym rozliczaniu dotacji celowych przekazanych organizacjom pozarządowym 

 
Skutki przeprowadzonych kontroli przedstawiają się następująco: 

1) W oparciu o ustalenia kontroli w dziewięciu przypadkach zawiadomiono Rzecznika 

Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

Zawiadomienia te dotyczyły:  

• Burmistrza Miasta i Gminy w Stąporkowie, w związku z przeniesieniem części 

otrzymanych środków dotacji z zadań bieżących na inwestycyjne bez posiadanego 

upoważnienia w tym zakresie i wykorzystaniu ich niezgodnie  

z przeznaczeniem. 

• Starosty Pińczowskiego i kierownika podległego mu Domu Pomocy Społecznej 

w Pińczowie za wykorzystanie części dotacji niezgodnie  

z przeznaczeniem,  

• Starosty Ostrowieckiego za nieterminowe odprowadzanie należnych dochodów 

Skarbu Państwa, 
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• Kierownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarżysku-Kam. 

za nieterminowe przekazanie dochodów budżetowych i wykazaniu  

w sprawozdaniach finansowych danych niezgodnych z ewidencją księgową, 

• Kierownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Św. za nieterminowe 

przekazanie dochodów budżetowych i wykazanie  

w sprawozdaniach finansowych danych niezgodnych z ewidencją księgową, 

• Burmistrza Miasta i Gminy w Sędziszowie i Wójta Gminy Łubnice za nieterminowe 

odprowadzanie dochodów budżetowych, 

• Starosty Buskiego za dopuszczenie do przedawnienia należności Skarbu Państwa, 

W jednym przypadku skierowano zawiadomienie do właściwej miejscowo Prokuratury 

Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w 

Skarżysku-Kamiennej. W wyniku kontroli przeprowadzonej wspólnie  

z pracownikami innych wydziałów ŚUW, której przedmiotem było wykorzystanie dotacji celowej 

przekazanej Gminie Wiślica na usuwanie skutków powodzi, złożone zostało przez Pełnomocnika 

Wojewody Świętokrzyskiego ds. Klęsk Żywiołowych zawiadomienie o  możliwości popełnienia 

przestępstwa polegającego na poświadczeniu nieprawdy przez osoby związane z realizacją 

dotowanego zadania.  

W wyniku wydanych dwóch decyzji administracyjnych, Powiat Buski dokonał zwrotu 

do budżetu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków dotacji  

w kwotach (4.380+6.954 zł) wraz z należnymi od nich odsetkami. Dodatkowo w wyniku 

przeprowadzonych czynności kontrolnych zwrócono do budżetu państwa: 

- Powiat Ostrowiecki kwotę 6.873 zł (odsetki za nieterminowe odprowadzenie dochodów 

Skarbu Państwa), 

-  Gmina Wiślica i Powiat Kielecki zwróciły nadebrane dotacje na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych odpowiednio w kwotach 10.505,20 zł i 3.752,03 zł wraz z należnymi 

odsetkami, 

- Gmina Stąporków zwróciła 4.103,27 zł, 

W związku ze stwierdzonym wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem części środków z 

dotacji celowej, przypisano do zwrotu Powiatowi Pińczowskiemu kwotę 288.699,76 zł.   

 

 
W Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  w planie kontroli na 2006 rok 

przewidziano do przeprowadzenia 10 kontroli – wszystkie o charakterze problemowym. 

Problematykę zaplanowanych kontroli stanowiły dwa tematy: 

− rejestracja stanu cywilnego – 5 zaplanowanych kontroli (USC Chęciny, USC Małogoszcz, 

USC Sandomierz, USC Stąporków, USC Zagnańsk), 
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− prowadzenie ewidencji  ludności i dowodów osobistych  - 5 zaplanowanych kontroli (urzędy 

miast i gmin: Chęciny, Małogoszcz, Sandomierz, Stąporków, Zagnańsk). 

 

Z zaplanowanych kontroli nie przeprowadzono kontroli z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych w gminie Małogoszcz i 

Sandomierz.  

Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości                                  

w pracy kontrolowanych jednostek. Z tego tez względu nie wydawano zaleceń pokontrolnych 

oraz nie formułowano wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych. 

 

W roku 2006 przeprowadzono trzy kontrole pozaplanowe dotyczące rejestracji stanu 

cywilnego, tj.: w Urzędach Stanu Cywilnego w Kunowie, Kielcach  

i Mircu. Wyniki powyższych kontroli spowodowały wydanie zaleceń pokontrolnych.  

W przypadku Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach zalecono:  

- włączenie do akt zbiorowych aktów stanu cywilnego wszelkich orzeczeń sądowych, składanych 

oświadczeń i decyzji administracyjnych mających wpływ na treść aktu  

i wyznaczono trzymiesięczny termin na realizację. Z informacji uzyskanej od Kierownika USC w 

Kielcach wynika, że powyższe zalecenie zostało wykonane.  

- wyeliminowanie praktyki podpisywania aktów stanu cywilnego naruszającej zasadę 

„niezwłoczności” podpisywania aktów stanu cywilnego. Prezydent Miasta Kielc przeprowadził 

zmiany organizacyjne w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach, które spowodowały, że 

powyższa zasada jest wypełniana. Na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miejska w Kielcach 

podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Kierownika USC. 

Nieprawidłowości w zakresie rejestracji stanu cywilnego w Mircu dotyczyły niewłaściwego 

prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów, rejestrów wydanych zaświadczeń, a przede 

wszystkim przyjmowania przez Zastępcę Kierownika USC  

w Mircu niewłaściwych dokumentów do zawarcia związków małżeńskich obywateli Wietnamu i 

podejmowania decyzji o skróceniu miesięcznego terminu zawarcia małżeństwa na podstawie 

bardzo skąpej dokumentacji i lakonicznych podań.  

W zaleceniach i wnioskach pokontrolnych wyznaczono Wójtowi Gminy Mirzec miesięczny termin 

do poinformowania Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach w celu eliminacji 

stwierdzonych nieprawidłowości. Z informacji Wójta Gminy wynika, że Rada Gminy odwołała 

Zastępcę Kierownika USC z pełnionej funkcji  

i uporządkowano dokumentację zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy prawo  

o aktach stanu cywilnego.  

Największe nieprawidłowości w zakresie rejestracji stanu cywilnego stwierdzono w 

Urzędzie Stanu Cywilnego w Kunowie. Dotyczyły one wszystkich aspektów prowadzenia 
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rejestracji stanu cywilnego, tj. nieprawidłowego sporządzania aktów stanu cywilnego, 

prowadzenia akt zbiorowych, skorowidzów, itp. Konsekwencją kontroli doraźnej 

przeprowadzonej 27 marca 2006 r. przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i 

Cudzoziemców była kontrola kompleksowa przeprowadzona przez przedstawicieli Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji i pracowników Wojewody Świętokrzyskiego. Stwierdzone 

nieprawidłowości wskazywały na ciężkie naruszenie obowiązków służbowych przez Kierownika 

USC w Kunowie i spowodowały zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim o możliwości popełnienia przestępstwa (postępowanie umorzone). Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego w Kunowie został odwołany przez Radę Gminy, natomiast eliminacja 

nieprawidłowości trwa do chwili obecnej, ponieważ w niektórych przypadkach konieczne będzie 

wystąpienie do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, co do ważności zdarzeń stwierdzonych w 

niektórych aktach stanu cywilnego sporządzanych przez Kierownika USC w Kunowie.  

 

W 2006 roku pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przeprowadzili 

łącznie 9 kontroli, z tego 3 poza planem. Kontrolą objęto 6 jednostek organizacyjnych tj. : Urząd 

Miasta Kielce, Urząd Gminy i Miasta Chęciny, Urząd Miasta i Gminy Stąporków, Urząd Miasta i 

Gminy Kunów, Urząd Gminy Zagnańsk oraz Urząd Gminy Mirzec. 

 

W Wydziale Zarz ądzania Kryzysowego  w 2006 r. przeprowadzono ogółem 68 kontroli 

w 68 podmiotach, w tym 56 kontroli problemowych i 12 doraźnych, i tak: 

- 3 kontrole w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności) w starostwach powiatowych, 

- 4 kontrole w zakresie oceny stanu technicznego i konserwacji budowli ochronnych  

w jednostkach gospodarki mieszkaniowej, 

- 22 kontrole w zakresie realizacji zadań obronnych przez organy  

samorządu terytorialnego w urzędach gmin, urzędach miast i gmin oraz starostwach 

powiatowych. 

- 2 kontrole w zakresie gospodarki państwowymi rezerwami materiałowymi Ministra Zdrowia w 

jednostkach ochrony zdrowia. 

- 8 kontroli w zakresie realizacji zadań obronnych przez przedsiębiorstwa. 

-13 kontroli w zakresie utrzymania rezerw państwowych mobilizacyjnych  

agregatów prądotwórczych w zakładach usług komunalnych, gospodarki komunalnej  

i mieszkaniowej lub wodociągów i kanalizacji. 

- 16 kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2006 r.  

z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, z tego: 4 problemowe i 12 doraźnych. 

Do najcz ęściej stwierdzonych nieprawidłowo ści w czasie kontroli zaliczono: 

W zakresie obrony cywilnej (ochrony ludno ści): 
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Brak uzgodnień planów reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej z organami  

i jednostkami w części dotyczącej współdziałania z nimi. Brak bieżącej aktualizacji planu obrony 

cywilnej w zakresie zabezpieczeń logistycznych, w tym określenia potrzeb wyposażenia formacji 

oraz punktów likwidacji skażeń i zakażeń. W niedostatecznym zakresie kierowanie pracowników 

merytorycznych  na szkolenia podstawowe i doskonalące z zakresu ochrony ludności i obrony 

cywilnej. 

W zakresie oceny stanu technicznego i konserwacji b udowli ochronnych:  

Nie planowanie środków na cele związane z utrzymaniem budowli ochronnych.  

Nie prowadzenie bieżących remontów i konserwacji schronów ze względu na brak środków 

finansowych. Wspólnoty mieszkaniowe, które przejęły budynki mieszkalne nie są 

zainteresowane stanem utrzymania na właściwym poziomie. Dotyczy to również budowli 

ochronnych będących w zasobach zakładów pracy, placówek oświatowych itp. Dotacje 

przekazywane z Budżetu Wojewody są minimalne i zabezpieczają  

w nieznacznym procencie potrzeby na utrzymanie i konserwacje budowli ochronnych. 

W zakresie realizacji zada ń obronnych przez organy samorz ądu terytorialnego:   

Zadania obronne są częściowo uwzględniane w regulaminach organizacyjnych urzędów i często 

nie są przypisane odpowiednim komórkom oraz osobom funkcyjnym które je realizują. 

Dokumentacja obronna nie jest aktualizowana na bieżąco lub jest niekompletna. Nieterminowe 

wykonywanie dokumentów i obowiązujących sprawozdań. Brak adnotacji o wykonaniu 

zaplanowanych przedsięwzięć w dokumentacji planistycznej. 

Zgodnie z terminami określonymi w protokołach, część zaleceń w zakresie zadań obronnych 

będzie realizowana do końca marca 2007 roku. Do pięciu organów występowano z 

ponagleniami ze względu na brak reakcji na wydane zalecenia. 

 
W Wydziale Infrastruktury i Geodezji  nie istnieje wydzielona komórka zajmująca się 

kontrolami, a w działalności kontrolnej uczestniczą pracownicy merytoryczni poszczególnych 

oddziałów Wydziału. Ogółem w kontrolach w brało udział 24 osoby. 

Liczba wszystkich kontroli przeprowadzonych w 2006 roku wynosi 75 (w tym 31 kontroli poza 

planem) i w rozbiciu na poszczególne formy przedstawia się następująco: 

- kontrole problemowe - 41 – (nie wykonano 1 zaplanowanej kontroli) 

- kontrole sprawdzające - 3 , 

- kontrole doraźne - 31. 

Problematyka przeprowadzonych kontroli dotyczyła zagadnień: 
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1. Poprawno ść formalna i merytoryczna wykonywania zada ń z zakresu administracji 

architektoniczno - budowlanej. 

Zaplanowano 3 kontrole problemowe w Starostwach Powiatowych: Jędrzejów, Pińczów i Kielce. 

Kontrole zostały przeprowadzone wspólnie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem 

Nadzoru Budowlanego w Kielcach. W kontrolowanych sprawach nie stwierdzono 

nieprawidłowości a zatem nie zachodziła konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych. 

2. Sprawdzenie wykonania zalece ń pokontrolnych z zakresu prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków oraz gromadzenia i prowadzenia p aństwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

Zaplanowano i wykonano 3 kontrole sprawdzające w Starostwach Powiatowych: Busko Zdrój, 

Staszów i Skarżysko - Kamienna. Stwierdzono, że zalecenia zostały  

w większości przypadków zrealizowane bądź są realizowane na bieżąco. 

3. Prawidłowo ść prowadzenia pa ństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze 

szczególnym uwzgl ędnieniem kontroli opracowa ń geodezyjnych wł ączanych do zasobu 

oraz prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. 

Zaplanowano i wykonano 4 kontrole problemowe w Starostwach Powiatowych: Kazimierza 

Wielka, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski i m. Kielce. Wydano 14 zaleceń pokontrolnych 

wynikających głównie z naruszenia przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i 

kartograficznych… w zakresie egzekwowania od jednostek wykonawstwa geodezyjnego 

prawidłowego wypełniania druków zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wniosków o włączenie 

dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, terminowego 

udzielania odpowiedzi na zgłoszenia prac geodezyjnych, terminowego wykonywania czynności 

kontroli dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do ośrodków dokumentacji celem włączenia 

do państwowego zasobu, egzekwowania od jednostek wykonawstwa geodezyjnego 

przedstawiania na mapach podziału niezbędnych szczegółów sytuacyjnych określonych w 

przepisach stosownego rozporządzenia. 

4. Wyrywkowa kontrola baz danych ewidencji gruntów i budynków pod wzgl ędem 

zgodno ści tre ści z wymogami zał. Nr 4 rozporz ądzenia w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków z zastosowaniem programów kontrolnych V- SWDE, V-IPE i V-Raport oraz 

zgodno ści danych cz ęści opisowej z cz ęścią kartograficzn ą ewidencji gruntów 

i budynków. 

Zaplanowano i wykonano 5 kontroli problemowych w następujących Starostwach Powiatowych: 

Opatów, Ostrowiec, Pińczów, Skarżysko-Kamienna i Staszów. 



 

 

26

Poza planem we wszystkich starostwach (w niektórych dwukrotnie) wykonano  

23 kontrole doraźne obejmujące całość prowadzonej przez starostów ewidencji gruntów i 

budynków. Kontrole wykonywano w odstępach półrocznych w każdym  

z urzędów. Stwierdzone drobne nieprawidłowości przedstawiono w zestawieniach 

statystycznych zawartych w protokołach kontroli oraz szczegółowo w raportach zamieszczonych 

na płytach CD będących załącznikami do tych protokołów, dotyczyły one głównie: 

- braku informacji o punktach granicznych wymaganych według geodezyjnych wytycznych 

technicznych. 

- nieprawidłowego sposobu ujawniania w ewidencji gruntów i budynków dzierżaw, 

- braku zgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną w zakresie numeracji działek. 

Odrębnych zaleceń nie wydawano. 

5. Nadzór nad zarz ądzaniem ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowyc h, gminnych 

(kontrola organizacji ruchu na drogach). 

Zaplanowano i przeprowadzono 8 kontroli w Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta Kielce 

(powiat grodzki) oraz w Starostach Powiatowych w Kielcach, Kazimierzy Wielkiej, Końskich, 

Busku-Zdroju, Skarżysku-Kamiennej oraz Włoszczowe. 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 2 kontrolowanych jednostkach (Urząd Miasta 

Kielce i Starostwo Powiatowe w Kielcach). Do jednostek tych wystosowano zalecenia 

pokontrolne. Dotyczyły one prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu 

(brak dat zatwierdzania projektów oraz dat przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu), 

prowadzenia analiz organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego 

efektywności, a także przestrzegania zapisów regulaminu organizacyjnego w zakresie wysyłania 

korespondencji (brak dat wysyłania pism). 

6. Ocena realizacji zada ń wynikaj ących z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 

w zakresie zgodno ści  z obowi ązującymi przepisami. 

Zaplanowano 2 kontrole problemowe w starostwach: opatowskim i kieleckim. Kontrole zostały 

wykonane zgodnie z planem kontroli. 

W obu przypadkach wydano zalecenia pokontrolne dotyczące głównie: 

- nieprzestrzegania przez starostwa terminów załatwiania spraw, a w niektórych sprawach wręcz 

bezczynność organu, 

- nieprzestrzegania instrukcji kancelaryjnej w odniesieniu do spraw z zakresu scalania  

i wymiany gruntów, 

- niewłaściwego określania podstawy prawnej i braku uzasadnienia prawnego  niektórych decyzji 

wydanych w sprawach z zakresu scalania i wymiany gruntów. 
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Zalecenia zostały wykonane  lub są w trakcie wykonywania. 

7. Prawidłowo ść gospodarowania zasobem nieruchomo ści Skarbu Pa ństwa (w tym: 

ewidencjonowanie nieruchomo ści, plan wykorzystania zasobu, udost ępnienie 

nieruchomo ści z zasobu, wykonywanie czynno ści zwi ązanych z naliczeniem nale żności 

za nieruchomo ści udost ępnione z zasobu oraz windykacji tych nale żności, zbywanie 

i nabywanie nieruchomo ści w post- ępowaniu s ądowym, w szczególno ści  

w sprawach dotycz ących własno ści lub innych praw rzeczowych na nieruchomo ści. 

Zaplanowano i wykonano 6 kontroli problemowych w starostwach: jędrzejowskim, staszowskim, 

starachowickim, ostrowieckim, kieleckim (ziemskim), buskim. 

Stwierdzone nieprawidłowości opisano w protokółach pokontrolnych. Do 4 jednostek 

kontrolowanych (Starachowice, Staszów, Kielce i Busko-Zdrój) wydano 4 zalecenia pokontrolne, 

które głównie dotyczyły: sporządzenia rejestru gruntów Skarbu Państwa, opracowania rejestru 

nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, windykacji 

należności Skarbu Państwa. Zalecenia zostały zrealizowane, bądź są realizowane bieżąco. 

8. Ustalenie i wypłata odszkodowa ń za nieruchomo ści zaj ęte pod drogi publiczne  

(art. 73 ust. z dnia 13 X. 1998r). 

Zaplanowano i wykonano 3 kontrole problemowe w następujących starostwach: skarżyskim, 

buskim i staszowskim. Do starosty skarżyskiego, staszowskiego i buskiego wydano zalecenia 

pokontrolne dotyczące głównie uzupełnienia akt spraw, przestrzegania obowiązku 

zawiadamiania stron o przedłużeniu terminu załatwiania spraw, załączanie do akt właściwych 

dokumentów, rozszerzenia uzasadnienia decyzji o odszkodowaniu, przeprowadzania rozpraw 

administracyjnych. Starosta pisemnie powiadomił o wykonaniu wszystkich zaleceń. 

Kontrole przeprowadzone poza planem w następujących tematach. 

Obowi ązek prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na b udow ę i rejestru decyzji 

o pozwoleniu na budow ę oraz terminowego przekazywania uwierzytelniaj ących kopii tych 

rejestrów do organu wy ższego stopnia. 

Wykonano 2 kontrole doraźne w starostwach skarżyskim i kazimierskim, w jednostkach tych 

stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieterminowym przekazywaniu tych rejestrów, 

zalecenie to zostało wykonane przez oba starostwa. 

Z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego: 

Wykonano 29 kontroli  doraźnych, w tym: 
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● 3 - w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach 

dotacji przez Głównego Geodetę Kraju z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym w starostwach: sandomierskim, koneckim i jędrzejowskim. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono, 

● 3 - w zakresie prawidłowości wykonania opracowań geodezyjnych i przedstawienia ich 

wyników w ewidencji gruntów i budynków, w starostwach: pińczowskim, kazimierskim oraz 

w jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wyniki przedstawiono w protokołach kontroli, 

zaleceń nie wydawano. 

● 23 – w zakresie kontroli baz danych ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności 

treści z wymogami zał. Nr 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz 

zgodności części opisowej z częścią kartograficzną ewidencji gruntów i budynków.  

Przeprowadzono kontrole w 23 jednostkach, przy czym skontrolowano: 

- 14 starostw – 65 kontroli, 

- Urząd Marszałkowski w Kielcach – 1 kontrola, 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2006 r. przez inspektorów Wydziału Rozwoju 

Regionalnego i Wydziału Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych,  

a następnie Wydziału Infrastruktury i Geodezji nie kierowano zawiadomień do prokuratury oraz 

Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

 
W Wydziale Polityki Społecznej ŚUW działalnością kontrolną zajmują się wszystkie 

komórki organizacyjne stosownie do nałożonego na nie zakresu kompetencji i zgodnie z 

ustalonym planem kontroli. W roku 2006 wykonano ogółem 1165 kontroli (w tym 966 kontroli 

podmiotów prywatnych) z tego: 

- problemowych - 865 

- doraźnych –  236 

- sprawdzających – 64 

Z w/w liczby kontroli 8 kontroli wykonano poza planem, z tego : 

- problemowych – 3 

- doraźnych  –  5. 

Ogółem w 2006 r. Wydział Polityki Społecznej skontrolował 1122 jednostek, z tego: 

Domy Pomocy Społecznej – liczba  skontrolowanych je dnostek  -  34 

Tematyka kontroli: 

� jakość świadczonych usług w domach pomocy społecznej oraz realizacja programów 

naprawczych, mających na celu osiągnięcie podstawowego standardu usług. 

� ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

� sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych. 

Ośrodki Pomocy Społecznej – liczba skontrolowanych je dnostek – 12 
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Tematyka kontroli: 

� ocena funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w zakresie zatrudnienia                           

pracowników zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i organizacji pracy. 

� ocena realizacji  świadczeń w ramach zadań zleconych i własnych  finansowanych z 

budżetu państwa, z uwzględnieniem kontraktów socjalnych, 

� ocena sposobu  organizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

� ocena sposobu realizacji rządowych programów osłonowych i resortowych, 

� ocena realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych  

i zaliczce alimentacyjnej, 

� funkcjonowanie systemu informatycznego „POMOST” oraz kontrola środków 

finansowych przekazanych przez Wojewodę na eksploatację i rozwój Systemu. 

Placówki opieku ńczo – wychowawcze – liczba skontrolowanych jednoste k – 41 

Tematyka kontroli: 

� ocena przestrzegania standardów  opieki i  wychowania oraz jakości usług opiekuńczo-

wychowawczych świadczonych przez te placówki  oraz zgodności zatrudnienia 

pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

Środowiskowe Domy Samopomocy – liczba skontrolowanyc h jednostek – 3 

Tematyka kontroli: 

� ocena funkcjonowania placówki w zakresie sposobu prowadzenia postępowania 

wspierająco - rehabilitacyjnego. 

� analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników, 

� ocena funkcjonowania placówki w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy. 

� ocena sposobu wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu wojewody. 

Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o  Niepełnosprawno ści – liczba skontrolowanych 

jednostek – 3 

Tematyka kontroli: 

� ocena sposobu działania powiatowych zespołów, a w szczególności organizacji i 

sposobu działania składów orzekających oraz zasad powoływania do nich specjalistów, 

� ocena prawidłowości stosowania standardów postępowania przy orzekaniu                           

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 

� ocena merytorycznej poprawności wydawanych orzeczeń , 

� ocena trybu postępowania orzeczniczego (w tym postępowania odwoławczego) oraz 

stosowanych procedur, 

� ocena spełnienia wymogów dotyczących: dostępności budynków dla osób 

niepełnosprawnych, bazy lokalowej zespołu, wyposażenia w niezbędny sprzęt, 

powoływania członków zespołu, kwalifikacji zawodowych 
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Powiatowe Urz ędy Pracy  - liczba skontrolowanych jednostek – 10 

Tematyka kontroli: 

� realizacja zadań przez powiatowe urzędy pracy w zakresie spełniania wymogów 

kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy, 

� organizacja szkoleń dla bezrobotnych, 

� realizacji wniosków kontroli legalności zatrudnienia, 

� prawidłowość przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 

kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, 

� przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych 

dla spółdzielni socjalnych. 

Powiatowe centra pomocy rodzinie – liczba skontrolo wanych jednostek – 4 

Tematyka kontroli: 

� ocena poziomu kwalifikacji kadr, 

� ocena prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 

� funkcjonowanie systemu informatycznego „POMOST” oraz kontrola środków 

finansowych przekazanych przez Wojewodę na eksploatację i rozwój Systemu. 

 

Stwierdzone w wyniku dokonanych kontroli najwa żniejsze nieprawidłowo ści dotyczyły 

następujących zagadnie ń: 

- w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo wychowawczych: zakresu i jakości 

wykonywanych usług. Wydane zalecenia pokontrolne były w większości przypadków 

realizowane. W stosunku do 4 kontrolowanych jednostek wysłano zawiadomienia do organu 

założycielskiego o stwierdzonych uchybieniach w ich działalności. 

- w zakresie eksploatacji Systemu POMOST – m.in. niespełnienia zawartego w „umowie o 

współpracy” wymogu 90% kwartalnej zgodności między danymi wprowadzanymi do systemu 

a danymi rzeczywistymi, nieprzestrzegania zabezpieczeń Systemu wymaganych przez 

ustawę o ochronie danych osobowych, niedostatecznego poziomu przygotowania 

pracowników do obsługi Systemu, niedociągnięć w zakresie konfiguracji Systemu, 

szczególnie w zakresie przystosowania go do lokalnych potrzeb OPS. 

- niedostosowania  kwalifikacji kadr jednostek pomocy społecznej do wymogów określonych w 

zapisach ustawowych, w szczególności braku wymaganej specjalizacji z zakresu organizacji 

pomocy społecznej, 

- aktualizacji dokumentów organizacyjnych (statutów i regulaminów organizacyjnych) 

jednostek pomocy społecznej, 

- nieprzestrzegania terminów w zakresie dokumentacji dotyczącej świadczeniobiorców, 

- przyznawania pomocy niezgodnie z właściwością rzeczową, zgłoszoną we wniosku, 
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- sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzanych przez 

konsultantów wojewódzkich w zakładach opieki zdrowotnej, 

- niespełnienia wymogów dotyczących warunków lokalowych powiatowych zespołów ds. 

orzekania o niepełnosprawności , 

- nieprzestrzegania standardów postępowania orzeczniczego oraz trybu postępowania przy 

orzekaniu o  niepełnosprawności i  stopniu niepełnosprawności, 

- organizowania turnusów rehabilitacyjnych, 

- w zakresie spraw organizacyjnych Powiatowych Urzędów Pracy:  

-  opracowania i wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego, analizy kwalifikacji i 

zatrudnienia pracowników zgodnie z kwalifikacjami, aktualizacji zakresów czynności. 

- procedury przyznawania świadczeń na prowadzenie działalności gospodarczej dla 

bezrobotnych i sposobu prowadzonej w tym zakresie dokumentacji, 

- nieprawidłowości w zakresie sposobu prowadzonych szkoleń dla bezrobotnych 

- nieinformowania przez bezrobotnych urzędów pracy o podjęciu zatrudnienia, 

- nieinformowania pup przez pracodawców  o zatrudnieniu bezrobotnych, 

- nie opłacania składek na Fundusz Pracy, 

- nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, 

- utrudniania kontroli. 

W przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości skierowano wystąpienia pokontrolne oraz 

wnioski i zalecenia pokontrolne do kierowników jednostek kontrolowanych oraz podmiotów 

prowadzących (organów założycielskich). Wszyscy odpowiedzieli na zalecenia pokontrolne, 

które w większości zostały zrealizowane. 

Nie było przypadków wszczęcia postępowania dyscyplinarnego ani zawiadomień o naruszeniu 

dyscypliny finansów publicznych. 

 
 

Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez Wydział Środowiska 

i Rolnictwa , z wyszczególnieniem rodzajów i problematyki kontroli, a także liczba 

skontrolowanych jednostek prezentuje się następująco: 

- przeprowadzono łącznie 14 kontroli, 

- w tym wykonano 11 kontroli problemowych i 3 kontrole sprawdzające, 

- skontrolowano 14 jednostek organizacyjnych. 

 

Problematyka przeprowadzonych kontroli dotyczyła poniższych zagadnień: 

1.Sprawdzenie legalności pochodzenia dziczyzny znajdującej się w punktach skupu.  

Kontrola w/w punktów skupu dokonana została z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

a) sprawdzenie faktu odnotowania przyjęcia tuszy do punktu skupu w ewidencji, 
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b) sprawdzenie świadectw pochodzenia zwierzyny wydanych w punkcie skupu, 

c) sprawdzenie prawidłowości oznakowania tusz, 

2. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne, 

3. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie, 

4. Zakres prowadzonej działalności zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004 r.  

o jednostkach doradztwa rolniczego, 

5. Z problematyki stanowiącej zadania służby parków krajobrazowych, o których mowa w art. 

107 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie sposobu wykonywania 

zadań polegających na inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin objętych 

ochroną gatunkową i gromadzeniu dokumentacji dotyczącej przyrody, 

6.Sprawdzenie wykorzystania dotacji w wysokości 1 000 zł przekazanej przez Wojewodę 

Klubowi na podstawie art. 76 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

 o ochronie przyrody, 

7.Sprawdzenie legalności i prawidłowości działania Społecznej Straży Rybackiej funkcjonującej 

na określonych terenach, 

Ogółem stwierdzono 7 nieprawidłowości, za powstanie których odpowiedzialni byli 

komendanci powiatowi Społecznej Straży Rybackiej. Zasadniczą przyczyną ich powstania było 

niepełne wywiązywanie się komendantów powiatowych ze swoich obowiązków ujętych w 

Regulaminie danej Straży, a w szczególności brak skutecznego egzekwowania zadań od 

podległych sobie komendantów grup terenowych SSR. Dla wyeliminowania stwierdzonych 

nieprawidłowości wydanych zostało komendantom powiatowym SSR 13 zaleceń pokontrolnych 

w tym 7 terminowych i 6 zaleceń jako praca ciągła. 

 

W planie kontroli na 2006r. opracowanym przez Wydział Zarz ądzania Funduszami  

Europejskimi  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki  

i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.) oraz z „Podręcznikiem 

procedur wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” 

Ministerstwa Gospodarki i Pracy zatwierdzonym w dniu 28 października 2005r., przewidywano 

wykonanie 98 kontroli na zakończenie realizacji: 

� projektów w ramach Priorytetu 1 i 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR); 

� projektów Instytucji Wdrażających realizowanych w ramach Priorytetu 4 ZPORR; 
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� systemu zarządzania i kontroli w Instytucjach Wdrażających. 

 

W planie kontroli ujęto tylko te projekty, na dofinansowanie których zostały podpisane 

umowy z Wojewodą Świętokrzyskim. 

Zgodnie z procedurą opisaną w „Podręczniku procedur Instytucji Pośredniczącej dla 

ZPORR” do przeprowadzenia kontroli na miejscu powoływane były przez Dyrektora Wydziału 

zespoły kontrolne. Zespoły kontrolujące przeprowadzały kontrole w zakresie zgodności 

zrealizowanych projektów z wnioskami aplikacyjnymi w kwestii rzeczowej  

i finansowej, badały w sposób rzetelny i obiektywny prawdziwość przekazanych przez 

beneficjentów kopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosków  

o płatności i potwierdzały kwalifikowalność poniesionych wydatków. 

Kontrolowano również poprawność stosowania przez beneficjentów przepisów prawa 

zamówień publicznych oraz spełnienie wymogów dotyczących promowania  projektów 

realizowanych w ramach ZPORR.. 

W dniu 15 maja 2006 r.  - po podpisaniu kolejnych umów – plan kontroli na 2006r. został 

zaktualizowany. Do wykonania przewidziano łącznie 119 kontroli, w tym 114  na zakończenie 

realizacji projektów, 3 w trakcie realizacji projektów oraz 2 kontrole systemów kontroli i 

zarządzania. 

Zgodnie z zaktualizowanym planem kontroli Wydział Zarządzania Funduszami 

Europejskimi przeprowadził w 2006r. łącznie 119 kontroli problemowych na miejscu realizacji 

projektów, w tym: 

� 96 kontroli projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 i 3 Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; 

� 21 kontroli projektów realizowanych przez Instytucje Wdrażające w ramach Priorytetu 4 

ZPORR; 

� 2 kontrole systemu zarządzania i kontroli w Instytucjach Wdrażających. 

W trakcie przeprowadzonych 5 kontroli realizacji projektów w 2006r. stwierdzono 

nieprawidłowości skutkujące nie wypłaceniem beneficjentom pełnych kwot przyznanych dotacji 

na łączną sumę  35.658,54 zł. 

Ponadto, wielokrotnie w czasie kontroli zwracano beneficjentom uwagę na staranność 

prowadzenia i archiwizowania dokumentacji związanej z projektami oraz  prawidłowe jej 

oznakowanie logo ZPORR i flagą Unii Europejskiej. Nieprawidłowości te były na bieżąco 

usuwane przez beneficjentów. 
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5. Realizacja uprawnie ń wojewody zwi ązanych z przestrzeganiem przepisów 

antykorupcyjnych przez samorz ądowców.  

 

 

Dokonano analizy 232 oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia 

Wojewodzie w terminie do 30.04.2006 r. Wystosowano 1 wytyk do przewodniczącego rady 

gminy w związku z naruszeniem terminu złożenia oświadczenia majątkowego wojewodzie. W 51 

przypadkach wystąpiono z pisemną prośbą o korektę oświadczeń majątkowych ze względu na 

braki w nich zawarte. Kopie wszystkich 232 oświadczeń majątkowych przekazano marszałkowi, 

starostom, wójtom, burmistrzom, prezydentom - do publikacji na podmiotowych stronach BIP. 

Zaś drugie egzemplarze 232 oświadczeń majątkowych (wraz z zeznaniami podatkowymi) 

przekazano właściwym miejscowo urzędom skarbowym – do analizy. W trakcie planowych 

kontroli badano tematykę przestrzegania przez radnych i pracowników urzędu gminy obowiązku 

składania oświadczeń majątkowych. 16.10.2006 r. w ustawowym terminie przedstawiono radom 

gmin, radom powiatów i sejmikowi województwa informację Wojewody o dokonanej analizie 

oświadczeń majątkowych i stwierdzonych w jej trakcie uchybieniach i niedociągnięciach. W 

informacji tej zawarto również szczegółowe dane o przyjęciu do analizy kolejnych 232 

oświadczeń majątkowych złożonych wojewodzie na 2 miesiące przed upływem IV kadencji tj. do 

dnia 27 sierpnia 2006 r. Ustalony termin naruszyły 3 osoby i w związku tym Wojewoda 

poinformował o obowiązku potrącenia diet i wynagrodzenia skarbników gmin i Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Kielcach. Zgodnie z przepisami wszystkie oświadczenia po skopiowaniu 

przesłano do publikacji na podmiotowych stronach BIP prowadzonych przez urzędy 

samorządowe, zaś drugie egzemplarze oświadczeń do urzędów skarbowych. Natomiast pismem 

z dnia 15 lutego 2006 r. przypomniano samorządowcom o obowiązku składania oświadczeń 

majątkowych Wojewodzie każdego roku - do dnia 30 kwietnia. 21 marca 2006 r. wysłano 

również do JST informację o wydaniu monograficznym „Wspólnoty” na temat oświadczeń 

majątkowych. 3 lipca ub. r. przesłano wiadomość o obowiązku składania przez samorządowców 

oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed upływem kadencji. Wojewoda Świętokrzyski 

wystosował również do wszystkich organów jednostek samorządu terytorialnego pismo - przed 

wyborami powszechnymi przeprowadzonymi dnia 12 listopada 2006 r. – zawierające  

przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez wszystkich wybranych 

samorządowców. 
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6. Realizacja zada ń wojewody jako organu wy ższego stopnia wobec samorz ądowców,  
w rozumieniu przepisów Kodeksu post ępowania administracyjnego.  
 

W 2006 roku organy samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego wydały 

łącznie 711 488 (dla porównania w 2005 r. 610 758, w 2004 r. - 501 155, zaś w 2003 r. - 

542 995) decyzji administracyjnych z zakresu administracji rządowej, w tym: 

- wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast – 360 463 (tj. o 71 865 decyzji więcej niż w 

2005r.), 

- starostowie – 351 025 (tj. o 28 865 więcej niż w 2005 r.). 

Zatem w 2006 r. odnotowano wzrost wydawanych decyzji administracyjnych o 100 730 tj. 

14,1 % w relacji do 2005 r. Najwięcej decyzji wydali: Prezydent Miasta Kielce, Prezydent Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej i Prezydent Starachowic 

oraz podobnie jak w roku 2005, Starostowie: Kielecki, Skarżyski i Jędrzejowski. Procentowy 

udział wniesionych odwołań od wydanych w 2006 r. decyzji – w gminach wyniósł 0,56%, zaś w 

powiatach – 0,68%. 

Jeśli chodzi o decyzje administracyjne organów samorządowych szczebla gminnego, to 

ilość uchylonych decyzji w stosunku do ilości wniesionych odwołań wyniosła w 2006 r. 50,2% Na 

szczeblu powiatowym, ww. ilości osiągnęły wielkość 36,7%.  

Ze szczegółową informacją zawierającą opis przyczyn wzrostu ilości wydawanych 

decyzji, powodów uchylania decyzji administracyjnych oraz analizą stanu orzecznictwa 

administracyjnego w województwie świętokrzyskim za 2006 rok, będziecie się Państwo mogli 

zapoznać w I połowie czerwca br. na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.  

 
Opracowano:  
 
Wydział Nadzoru i Kontroli 
Świętokrzyskiego Urz ędu Wojewódzkiego 
w Kielcach 

 

           

Kielce, kwiecień 2007 r. 

 

 


