
I N F O R M A C J A 
 

o sprawowaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego nadzoru nad 
działalnością jednostek samorządu terytorialnego w 2005r. 

 
 
 
1. Normy prawne regulujące system nadzoru wojewody nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego.

 
 
System nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego został określony  

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięty w ustawach ustrojowych.  
Zgodnie z ustawami, 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 
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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 wobec działalności uchwałodawczej 
jednostek samorządu terytorialnego w 2005 r. 
 

W 2005 roku do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynęło łącznie 5743 uchwały, w tym: 

- 4675 uchwał rad gmin 

-   800 uchwał rad powiatów 

-     86 uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

-   132 uchwały zgromadzeń związków międzygminnych  

-     43 uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  

-       7 uchwał Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie nadzoru nad jednostkami samorządu 
terytorialnego - w związku z przepisami ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – 
przekazano wg właściwości do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 114 uchwał, 
natomiast zgodnie z ustawą o systemie oświaty do Kuratorium Oświaty w Kielcach 
przekazano wg właściwości 44 uchwały. 

Pozostałe 5586 uchwał poddano analizie pod względem zgodności z prawem.  

W wyniku analizy stwierdzono, że 220 uchwał zostało podjętych w sprzeczności z prawem,  
w związku z czym, Wojewoda Świętokrzyski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające ich 
nieważność i tak: 

- 205 rozstrzygnięć nadzorczych wobec uchwał rad gmin, 
-     1 rozstrzygnięcie nadzorcze w odniesieniu do uchwały rady powiatu, 
-   14 rozstrzygnięć nadzorczych w odniesieniu do uchwał zgromadzeń związków     

międzygminnych. 
W porównaniu do 2004 roku, kiedy Wojewoda wydał 154 rozstrzygnięcia, ilość rozstrzygnięć 
nadzorczych wzrosła do 220, czyli aż o 66 tj. o 43%. Staje się zatem świadectwem pogarszania 
poziomu stanowionego prawa. 
 

Rozstrzygnięcia nadzorcze, które wydano w 2005 roku dotyczyły między innymi uchwał  
w sprawach: 
 
Gospodarki wodno-ściekowej: (14) 

 zatwierdzenia taryf netto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków – przyjęcie sprzecznego z prawem różnicowania cen za wodę dostarczaną            
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, naruszono art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
/Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze. zm./; 

 zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i wywóz nieczystości                     
z pojemników na śmieci przez Zakład Gospodarki Komunalnej – naruszenie przepisu art. 
24 ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze. zm./; 
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 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy – nie zastosowano art. 24 ust. 7 w/w ustawy; 

 określenia ogólnych zasad i trybu realizacji budowy wodociągu na terenie gminy przy 
dobrowolnym udziale mieszkańców – naruszono przepis art. 3 ust 1 w/w ustawy;  

 zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska – naruszenie przepisu art. 14 ust.6 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm./; 

 zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i wywóz nieczystości                     
z pojemników na śmieci przez Zakład Gospodarki Komunalnej – podejmując uchwałę 
Rada Gminy nie oparła jej o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 marca 2002r. /Dz. U. Nr 26, poz. 257/; 

 ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki 
wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych – przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – nie zawierają 
podstawy prawnej do ustalania opłat abonamentowych; 

 zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w części dotyczącej zatwierdzenia 
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków wozami asenizacyjnymi – nie zastosowano 
ustawy z dnia 13 czerwca 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 podjęcia przez Gminę realizacji zadania inwestycyjnego – naruszono przepisy rozdziału 
7 ustawy o samorządzie gminnym; 

 współdziałania z Ekologicznym Związkiem w zakresie realizacji gospodarki wodno – 
ściekowej – naruszono art. 18 ust. 2  pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym. 

 
Regulaminu czystości i porządku w gminach: (6) 

 szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku w gminie – naruszono przepisy 
art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt; 

 zatwierdzenia opłat za wywóz i utylizację odpadów stałych – naruszenie art. 6 ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
/Dz. U. 132, poz. 622 ze zm./; 

 określenie wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi            
w zakresie usuwania odpadów komunalnych – nie powołano się na przepisy ustawy            
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 zatwierdzenia taryf za ścieki – naruszenie przepisu art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

Gospodarki nieruchomościami: (13) 
 przejęcie darowizny – nieruchomości rolnych – naruszono rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w/s stwierdzania 
niemożliwości sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty 
z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na 
własność Skarbu Państwa /Dz. U. Nr 89, poz. 445/; 

 przekazania w nieodpłatny zarząd i użytkowanie inwestycji pn. „Budowa Sali 
gimnastycznej oraz łącznika z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej – 
naruszenie przepisu art. 13 oraz art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami /Dz. U.  Nr 46 z 2000 r. poz. 543 ze zm./; 

 nabycia działki – naruszenie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym;  

 sprzedaży bez przetargu działek – naruszenie przepisu art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 46 z 2000r.  
poz. 543 z późn. zm./; 

 określenia zasad nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych na wydzierżawienie i najem 
na okres dłuższy niż trzy lata – za sprzeczne z prawem należy uznać zawarcie  
w uchwale postanowień, które pochodzą wprost z ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, jak również sprzeczne z prawem jest zamieszczenie regulacji 
dotyczących zasad przeprowadzania przetargu, podczas gdy problematykę tą reguluje 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w/s sposobu i trybu 
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przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 
2108/;  

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

 ustalenia bonifikaty w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe – naruszono przepisy art. 74 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

 udzielania bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność gminy,  
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych 
nieruchomości – naruszono przepisy art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami; 

 wydzierżawienia zabudowanej części działki – nie zastosowano przepisów ustawy  
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  

  
Gospodarki mieszkaniowej: (1) 

 zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielo mieszkaniowych i małych 
domach mieszkalnych – akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Zagospodarowania przestrzennego: (33) 

 zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy – naruszenie przepisu art. 5 ust. 
3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  
/Dz. U. z 2000r. nr 23, poz. 295 ze zm./; art. 9 ust.1, art. 10 ust. 1 pkt.8, art. 8 ust 3 i 4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U z 1999r.  
Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                     
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./; 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – naruszono przepis art.17  
pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
/Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./; 

 zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – naruszono przepis 
art.85 ust. 2 w/w ustawy; 

 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – naruszono przepis 
art. 20 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy; 

 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – naruszono przepis 
art. 15 ust. 2 pkt 9 oraz 16 ust.1 w/w ustawy; 

 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – naruszono przepis 
art. 8 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001r.  
w/s dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy 
ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; 

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
nie zostały spełnione warunki umożliwiające kontynuację sporządzenia planu 
miejscowego w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym; 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – naruszono przepis art. 18 ust. 2 
pkt.8 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze 
zm./; 

 odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
nie zastosowano przesłanki z art. 53 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze  
/Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm./; 

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
naruszono art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ; 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa – naruszono przepisy 
art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 3 ustawy 
z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 
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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – naruszono przepis 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587/. 

 
Statutów gmin, związków międzygminnych i gminnych jednostek organizacyjnych: (19) 

 uchwalenia statutu sołectwa – naruszono przepis art. 31 § 1 k.p.a. 
 zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Miejskiego – naruszenie przepisu art. 43  

ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz.408 
ze zm./; 

 nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej – naruszenie przepisu art. 68 § 1 Kodeksu 
Pracy; 

 przekształcenia i połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – naruszenie przepisu 
art. 13 ust 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85, poz. 539,  
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001r., Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1440/; 

 zmian w statucie gminy – naruszono przepis rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 20 czerwca 2002 r. /Dz. U. Nr 100 poz. 908/ w uchwale zmieniającej nie wskazano 
do którego paragrafu statutu dodaje się nowe zapisy; 

 zmian statutu miasta i gminy – naruszono przepis art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 
1978r. o odznakach i mundurach /Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm./ - jednostka samorządu 
terytorialnego przed ustanowieniem herbu powinna wystąpić do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania opinii; 

 zmiany Statutu Związku Międzygminnego – powoływano się na uchwałę która została 
wyeliminowana z obrotu prawnego (rozstrzygnięcie nadzorcze); 

 przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego – nie zastosowano art. 69 ust. 3 ustawy          
o samorządzie gminnym; 

 przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego – nie zastosowano art. 64 i 65 ustawy              
o samorządzie gminnym; 

 zmiany Statutu Związku Międzygminnego – naruszono przepisy art. 67 ust.3 ustawy              
o samorządzie gminnym. 

 
Konsultacji społecznych oraz zmiany nazw miejscowości: (9) 

 zmian urzędowych nazw miejscowości – naruszono art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 
2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. Nr 166, 
poz. 1612/; 

 przeprowadzania  konsultacji społecznej – nie zastosowano art. 5 a ust. 2 ustawy               
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,          
z późn. zm./; 

 wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości – błędnie określono 
nazwę miejscowości, naruszono przepis art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r.  
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. Nr 166, poz. 
1612/; 

 wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości – nie ujęto nazwy 
miejscowości zgodnie z wykazem miejscowości w Polsce ustalonym przez Ministra 
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w dniu 10.VII.1980r. 
Zarządzenie Nr 15 o wykazie miejscowości w Polsce; 

 określenia zasad i trybu realizacji inwestycji z udziałem mieszkańców, a polegających na 
podłączeniu odbiorców do sieci gazowej – naruszono przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne /Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm./; 

 nadania nazwy ulicy w miejscowości – naruszono przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2001r., Nr 87, poz. 960/. 

 
Środków komunikacji: (1) 

 opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej – naruszono ustawę z dnia 5 lipca 
2001 r. o cenach /Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm./.  
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Działalności organów uchwałodawczych i wykonawczych: (15) 

 wygaśnięcia mandatu radnego – naruszono przepisy art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym; 

 ustalenia wynagrodzenia wójta – naruszono przepis art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142, poz. 1593/; 

 potwierdzenia powierzenia funkcji członka Zarządu Związku – nie wskazywano by 
kiedykolwiek dokonano wyboru członka zarządu; 

 wyboru członka Zarządu Związku Międzygminnego – naruszono art. 73 ust. 3 ustawy   
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – skład Zarządu stanowią trzy osoby,  
a nie dwie, jak ustanowiono  przez Zgromadzenie; 

 uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Związku – nie zastosowano art. 21 oraz art. 70 
ust. 3 i 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

 rozpatrzenia skargi dotyczącej zwrotu wynagrodzenia przez Burmistrza – nie 
zastosowano art. 24 k ust. 1 pkt 2 ustawy  o samorządzie gminnym; 

 upoważnienia Kierownika GOPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej – naruszono przepis art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm./; 

 zatwierdzenia wniosku Nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w imieniu gminy  
w sprawach dotyczących inwestycji – nie zastosowano przepisu art. 86 i 90 ustawy             
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; 

 w sprawie numerów i granic obwodów głosowania – naruszono art. 31 ustawy z dnia  
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza /Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm./; 

 utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 
naruszono przepisy art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza  
/Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547/; 

 wyboru członka Zarządu Związku Międzygminnego – powtórnie powołano członka 
Zarządu; 

 porozumień międzygminnych – naruszenie przepisu art. 31 ustawy o samorządzie 
gminnym; 

 powołania skarbnika – naruszono przepis art. 35 o finansach publicznych  
/Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz. 594 i Nr 96 poz. 874/. 

 
Spraw z zakresu systemu oświaty: (85) 

 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 
naruszono przepis art. 90f,d i art. 90n ust. 2 – nie zastosowano przepisu obowiązującego 
od  dnia 1 stycznia 2005r.  rozdziału 8a ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie 
oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572./;  

 upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 
sprzeczność z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – nie 
zastosowano  przepisu art. 3 ust. 2-4 ustawy z 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy             
o systemie oświaty oraz ustawy o podatku od osób fizycznych /Dz. U. Nr 281, poz.2781/;  

 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 
naruszono przepis art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;  

 powołania p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – bezpodstawne 
zastosowanie przepisu art. 36a ust.4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572/; 

 zawieszenia w czynnościach służbowych p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych 
– bezpodstawne zastosowanie przepisu art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 112 z późn. zm./; 

 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – 
naruszono przepisy art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
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 powołania komisji egzaminacyjnej – powołanie się na nieobowiązujące przepisy  
rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.; 

 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez gminę – naruszenie przepisów art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 112 z późn. zm./. 

 
Dróg publicznych i gminnych (5): 

 zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych – naruszono przepisy ustawy z dnia 21 marca 
2004r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm./; 

 zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych w szczególnych przypadkach – 
naruszono przepis art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych /Dz. U. z 2004 r.  
Nr 204, poz. 2086 z późn. zm./; 

 zaliczenia do dróg gminnych drogi powiatowej – naruszono przepis art. 10 ust. 3  w/w 
ustawy; 

 przekazania w formie darowizny na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych – chodnika –  
naruszenie przepisu art. 13 ust. 1 i 2  ustawy z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami /Dz. U.  Nr 261 poz. 2603 ze zm./; 

 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia przez Gminę 
finansowania dokumentacji technicznych remontów dróg powiatowych i budowy 
chodników przy drogach – naruszono przepis art. 8 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./.  

 
O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (13): 

 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – nie 
zastosowano ustawy  z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych            
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm./; 

 zasady i tryb przeprowadzania  konsultacji społecznej w/s nadania statutu wsi – 
naruszono przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 60, poz. 718 ze zm./; 

 przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w/s zmiany urzędowych nazw 
miejscowości - naruszono przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 60, poz. 718 ze zm./; 

 zmiany przebiegu drogi powiatowej – nie zastosowano art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  
/Dz. U Nr 60, poz. 718 ze zm./; 

 przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie – 
naruszono art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych. 

 
O  sporcie kwalifikowanym (2): 

 ustanowienia nagrody za usługi i wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury -
naruszono przepisy art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie 
kwalifikowanym /Dz. U. Nr 155, poz. 1298/; 

 zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów 
sportowych za wybitne wyniki sportowe – naruszono przepisy art. 35 w/w ustawy.  

 
Najwięcej rozstrzygnięć nadzorczych wydano w stosunku do uchwał następujących rad 

miast i gmin: Pawłów - 13, Piekoszów – 10, Busko-Zdrój - 7, Ćmielów - 6, Pińczów – 6, Oleśnica 
– 6 oraz w stosunku do uchwał zgromadzeń związków międzygminnych – 14. W tej grupie 
stwierdzono m.in. nieważność uchwał zgromadzeń: Ekologicznego Związku Gospodarki 
Odpadami Ekologicznymi z siedzibą w Rzędowie (5), Związku Międzygminnego „Ponidzie”  
w Kielcach (5), Związku Międzygminnego „NIDA 2000” w Solcu-Zdroju i Ekologicznego Związku 
Gmin Dorzecza Koprzywianki (2).  
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W przypadku nieistotnego naruszenia prawa (art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie 

gminnym; art. 79 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym) – Wojewoda Świętokrzyski 
skierował do: przewodniczących rad gmin, rad powiatów 41 wystąpień wskazujących, że 
uchwały zostały podjęte z nieistotnym naruszeniem prawa. Pisma z uwagami zostały 
skierowane do 37 przewodniczących rad gmin oraz 4 przewodniczących rad powiatów.  
Dla porównania, w 2004 r. Wojewoda skierował w tym zakresie, ogółem 38 takich wystąpień. 
Uwagi zawarte w pismach skierowanych do gmin i powiatów zostały uwzględnione. Wadliwe 
uchwały w większości przypadków poddano reasumpcji. 

 
W trakcie analizy uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego przez 

służby nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzono następujące niedociągnięcia 
i nieprawidłowości: 
 

• 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, 

• 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 stanowią konkretne przepisy 

prawa materialnego, 

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

i poprawnego formułowania poszczególnych przepisów, a także oczywiste błędy 

pisarskie. Organ nadzoru w 2005 roku stwierdził pojawiające się nadal przypadki, 

kierowania do Wojewody uchwał zawierających błędy pisarskie i inne błędy, powodujące 

często 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 to poprawienia przez organ nadzoru błędów 

popełnionych przez organy gmin, bądź dokonania korekt, wymiany stron lub całych 

egzemplarzy uchwał. Oprócz wydłużenia procesu analizy uchwał (oczekiwanie na 
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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 

przyczyną stwierdzania nieważności całej uchwały, jako naruszającej prawo  

W związku z powyższym, organ nadzoru zaleca wzmożenie nadzoru nad podległymi 
służbami odpowiedzialnymi za przygotowywanie (przepisywanie, sczytywanie) uchwał, 
uzasadnień do nich i innych materiałów, które stanowią przedmiot obrad sesji i głosowań 
radnych. W szczególności chodzi tu o bezpośredni nadzór nad osobami 
przygotowującymi dokumenty i wykonującymi wynikające z nich ustalenia.  
Brak staranności w przygotowaniu uchwał może powodować poważne komplikacje. 
Podejmowanie zatem 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).  

Tymczasem w 2005 roku nadal zdarzały się przypadki kierowania do organu nadzoru 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 oraz przez przewodniczących rad, co należy uznać za poważną 

nieprawidłowość, nie znajdującą oparcia w obowiązujących przepisach prawa.  

Organ nadzoru zauważa również, że przekazywanie uchwał w ww. trybie odbywa się  

z naruszeniem ustawowego 7 dniowego terminu. W związku z tym Wojewoda Świętokrzyski 

wystosowywał w ubiegłym roku 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. Zdarzają się niestety nadal 

przypadki nadsyłania kompletów egzemplarzy uchwał rad gmin z tej samej sesji, jednocześnie 

do dwóch ww. organów nadzoru.  

 



 10

 
 
 
 
Właściwe wykorzystanie wyżej wskazanych uwag i wniosków, oraz podjęcie w ramach 

posiadanych kompetencji stosownych działań, powinno spowodować efekt w postaci 
eliminacji powtarzających się uchybień i niedociągnięć, a w konsekwencji wpłynąć na 
poprawę przestrzegania prawa.  

 
* * * 

W ramach sprawowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego nadzoru nad związkami 
międzygminnymi: 

o poddawano analizie i ocenie pod względem zgodności z prawem uchwały 
organów związków międzygminnych, 

o nadzorowano proces zmiany statutów istniejących związków międzygminnych, 
stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym, 

o poddawano analizie i ocenie - pod względem kryterium zgodności z prawem - 
statuty związków międzygminnych, a także oceniano, czy statuty te zawierają 
wszystkie elementy wymagane przez art. 67 ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz czy rady gmin tworzących związek międzygminny podejmowały 
uchwały o przyjęciu statutu wymaganą, bezwzględną większością ustawowego 
składu rady, 

o wystąpiono do przewodniczących zgromadzeń i prezesów związków 
międzygminnych z pismem wskazującym na ustawowy obowiązek udostępniania 
informacji publicznych przez władze publiczne oraz inne organy wykonujące 
zadania publiczne, w tym również przez organy związków międzygminnych.  

 

W 2005 roku związki międzygminne dwukrotnie występowały do Wojewody 

Świętokrzyskiego z wnioskami o rejestrację zmian statutów. Zgromadzenie Związku 

Międzygminnego „Eko-recykling” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim podjęło uchwałę  

w sprawie likwidacji Związku. Podjętą uchwałę przesłano Wojewodzie, który zgodnie  

z procedurami – wystąpił do MSWiA z wnioskiem o wykreślenie Związku z Rejestru Związków 

Międzygminnych, co ostatecznie nastąpiło. Aktualnie na terenie województwa świętokrzyskiego 

działa 20 związków międzygminnych. W trakcie bieżących działań nadzorczych, w tym kontroli 

przeprowadzanych przez Wydział Prawny i Nadzoru w siedzibach związków międzygminnych 

wskazywano na nieprawidłowości dotyczące działalności i funkcjonowania ww. jednostek.  

Z protokołów kontroli wynika, że nadal niezadowalający jest stan statutów związków 

międzygminnych, które nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu. W większości 

przypadków statuty związków zawierają zapisy oparte na nieistniejących przepisach prawnych. 
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Ponadto w wielu przypadkach dokumentacja okazywana kontrolującym jest niepełna, nie 

zawiera podpisów, pieczęci, dat, posiedzenia nie są protokołowane, a uchwały nie zawierają 

uzasadnień. Kontrole wykazały również poważne uchybienia dotyczące działania organów 

związków z naruszeniem przepisów statutu związku. Wiele do życzenia pozostawia także 

terminowość przekazywania uchwał zgromadzeń do nadzoru Wojewody. Z reguły ustawowy  

7-dniowy termin ich dostarczenia do oceny prawnej nie jest przestrzegany. 

Jeżeli chodzi o kwestie wprowadzania zmian w statutach związków, to analiza 

nadsyłanych dokumentów, sporządzana przez Wojewodę - przed ich przekazaniem do MSWiA 

jako organu rejestrowego – wykazuje w połowie przypadków niedociągnięcia i uchybienia. 

Powtarzające się nieprawidłowości powodują niewątpliwie znaczne wydłużenie całej procedury 

zmieniającej statut, niekiedy nawet sięgające 6 miesięcy. Zatem niezbędne jest 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.  

Niepełne bądź niepotwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty będą zwracane do 

uzupełnienia, a procedura rejestracyjna wstrzymana do chwili złożenia poprawnych akt. 

 

Organ nadzoru uwzględniając również stanowisko zaprezentowane przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ponownie zwraca uwagę na 
następujące zagadnienia niezbędne do dokonania rejestracji zmian statutu związku: 

• do wniosków o dokonanie rejestracji zmian statutów należy dołączać oryginały 

uchwał podjęte w w/w sprawie, 

• z wyciągów do protokołów z posiedzeń rad gmin powinno wynikać, ile wynosi 

ustawowy skład rady gminy, ilu radnych brało udział w głosowaniu nad uchwałą  

w sprawie przyjęcia (zmian) statutu związku, 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 działalność 
organów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

W 2005 roku do Wydziału Prawnego i Nadzoru wpłynęło 145 skarg. Z tej liczby,  

54 skargi przekazano według właściwości – do załatwienia – innym organom. Pozostałe  

91 skarg załatwiono we własnym zakresie. Spośród wszystkich skarg załatwionych w tut. 

Wydziale: 

• 15 uznano za uzasadnione, 

• 71 za nieuzasadnione,  

• 5 skarg załatwiono w inny sposób (udzielono wyjaśnień)  

 

Największa liczba skarg otrzymanych w 2005 r. – tak jak w poprzednich latach – dotyczyła 

działalności organów administracji samorządowej, w tym głównie były to skargi (protesty) na 

uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego - 65 skarg: 

- 51 skarg na uchwały rad gmin, miast i gmin i miast (42 bezzasadne, 5 uzasadnionych,  

  4 przekazano do załatwienia według właściwości) 

- 5 skarg na uchwały rad powiatów (nieuzasadnione) 

- 1 skarga na uchwałę Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (bezzasadna). 

Wniesiono także do Wojewody Świętokrzyskiego 8 skarg na zarządzenia wójtów (burmistrza),  

z czego w 4 przypadkach potwierdziły się zarzuty, a 4 były nieuzasadnione. Postępowanie ze 

skargami na akty prawne organów samorządowych wymaga szczególnej procedury wynikającej 

z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw samorządowych.  

Postępowanie wyjaśniające w każdym przypadku poprzedzone jest żądaniem złożenia 

wyjaśnień przez radę gminy (jej przewodniczącego) - a w szczególnie skomplikowanych 

przypadkach dokonywane jest badanie dokumentów w urzędzie gminy przez inspektorów 

Wydziału Prawnego i Nadzoru. Taki tryb postępowania wyjaśniającego jest często niezbędny ze 

względu na problematykę podnoszą w skargach, a dotyczącą nieprzestrzegania procedur 

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

W pierwszej, najszerszej grupie skarg podważających zasadność uchwał, bądź 

zarzucających ich niezgodność z prawem skarżący wnieśli zarzuty w stosunku do: 39 uchwał 

rad gmin i miast, 5 uchwał rad powiatów, 1 uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

Wśród różnorodnej problematyki uchwał w odniesieniu do których wniesiono skargi dominowały 

sprawy: 

 



 13

- 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),  

- edukacji publicznej (zamiaru likwidacji lub likwidacji szkół; zatwierdzenia zmian bądź ustalenia 

nowych stawek nagród i dodatków w regulaminach wynagradzania nauczycieli, zmiany stopnia 

organizacyjnego szkoły), 

- sposobu rozpatrzenia skarg przez radę gminy, 

- zmiany nazw ulic. 

Drugą grupę skarg stanowiły skargi dotyczące działalności organów samorządu,  

w szczególności wskazujące na przypadki naruszania przepisów ustawy z dnia 8 marca  

1990 roku o samorządzie gminnym. Zarzuty podnoszone przez skarżących dotyczyły m.in.: 

nieprawidłowości w działaniu przewodniczących rad gmin i miast, nieuzasadnionego odstąpienia 

od podjęcia uchwał przez rady gmin, nieprawidłowości w głosowaniach nad projektami uchwał, 

działania komisji rady naruszającego postanowienia statutu gminy, sprawowania mandatu 

radnego mimo ciążącego na nim wyroku sądu. W tej grupie znalazło się również 29 skarg 

zawierających zarzuty dotyczące nieprawidłowości w działaniu wójtów gmin, starostów powiatów 

oraz urzędników samorządowych lub kierowników jednostek organizacyjnych JST. Skargi na 

wójtów, starostów przekazano według właściwości – do załatwienia radom gmin (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, Urząd Kontroli Skarbowej, a także organom ścigania.  

W związku ze specyfiką Wydziału Prawnego i Nadzoru, do którego podstawowych zadań 

należą sprawy pomocy prawnej oraz nadzoru nad funkcjonowaniem samorządów, z zakresu tej 

problematyki zgłasza się wielu interesantów z uwagami i wnioskami.  

W sprawach wymagających podjęcia interwencji przez służby Wydziału - przyjmowano 

zgłoszony wniosek (skargę) do protokołu, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Natomiast w większości przypadków kierownictwo Wydziału, radcowie 

prawni, pracownicy Oddziału Nadzoru i Oddziału Organizacyjnego udzielali informacji  

i wyjaśnień ustnie, gdyż sprawy dotyczyły zakresu kompetencyjnego samorządów, bądź innych 

organów np. Regionalnej Izby Obrachunkowej, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

sądów powszechnych i administracyjnych itp. 

Na bieżąco prowadzona jest współpraca organu nadzoru z organami JST województwa 

świętokrzyskiego, w ramach której Wojewoda Świętokrzyski m. in. przekazywał w/w organom 

informacje, uwagi i stanowiska dotyczące:  

• przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o bibliotekach, 
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• prawidłowego i terminowego składania oświadczeń majątkowych przez 

samorządowców,  

• sprawowania nadzoru nad JST w 2004 roku, 

• opieszałego wypełniania obowiązku publikacji oświadczeń majątkowych,  

• przekazywania uchwał w/s ustalenia taryf za pobór wody i odprowadzanie 

ścieków, wraz z załącznikami, 

• przestrzegania porządku i bezpieczeństwa na terenie gmin, 

• nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,  

• nowelizacji ustawy o finansach publicznych.  

4. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego poprzez różne formy 
kontroli. 
 
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Planie Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na 

2005 rok oraz w planie kontroli Wydziału Prawnego i Nadzoru zakładano przeprowadzić: 

- 29 kontroli problemowych w JST, w tym: w 4 starostwach powiatowych (opatowskim, 

ostrowieckim, kazimierskim, skarżyskim), w 4 urzędach miejskich (Opatów, Ożarów, Skalbmierz, 

Kazimierza Wielka), w 13 urzędach gmin (Stopnica, Szydłów, Gowarczów, Pacanów, Solec 

Zdrój, Skarżysko Kościelne, Wiślica, Nowy Korczyn, Tarłów, Pierzchnica, Złota, Czarnocin, 

Bejsce) –  w zakresie:  

a) przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,  

b) przestrzegania przez radnych gmin i powiatów oraz urzędników gminnych i powiatowych 

obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym,  

c) organizacji i funkcjonowania organu wykonawczego (w przypadku samorządów szczebla 

gminnego); 

- 8 kontroli kompleksowych w zakresie organizacji oraz działalności uchwałodawczej organów 

związków międzygminnych (Związek Gmin Powiatu w Zlewni Górnej Nidy z siedzibą  

w Morawicy, Staropolski Związek Miast i Gmin z siedzibą w Końskich, Komunalny Związek 

Ciepłownictwa „Ponidzie” z siedzibą w Busku Zdroju, Międzygminny Związek „Planowanie 

Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach, Ekologiczny Związek Odpadami Komunalnymi z siedzibą 

w Rzędowie, Związek Międzygminny „Utylizator” z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, Związek 

Międzygminny „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, Związek Międzygminny „Gazociąg”  

z siedzibą w Radoszycach); 

Z zaplanowanych 29 kontroli przeprowadzono wszystkie, zatem plan został wykonany.  

Natomiast poza planem inspektorzy Oddziału Nadzoru wykonali także 3 kontrole doraźne  
w jednostkach samorządu gminnego (Moskorzew i dwukrotnie Łączna), wskutek skarg 

wniesionych do Wojewody Świętokrzyskiego.  
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Przeprowadzono również 3 kontrole podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej  

w jednostkach samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego, w zakresie publikacji przez 

wójtów (burmistrzów, prezydentów), starostów i marszałka województwa oświadczeń 

majątkowych samorządowców (dwukrotnie) oraz publikacji uchwał rad gmin i powiatów, 

zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i protokołów kontroli przeprowadzanych  

w JST przez instytucje kontrolne. W momencie stwierdzenia licznych nieprawidłowości w tym 

zakresie – wystąpiono z zaleceniem do starostów oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów)  

niezwłocznego uzupełnienia stron BIP o brakujące informacje - celem doprowadzenia sytuacji 

do stanu zgodnego z prawem. 

W celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie działań kontrolnych – zgodnie 

z postanowieniami Zarządzenia Nr 85/01 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada  

2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli organów  

i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego – w protokołach kontroli przedstawiono wnioski i zalecenia pokontrolne  

w stosunku do:  

• 16 urzędów gmin, w tym 15 wójtów (burmistrzów) oraz 12 przewodniczących rad gmin; 

• 3 starostw powiatowych, w tym 3 starostów i 1 przewodniczącego rady powiatu; 

• 8 związków międzygminnych (zarządów i przewodniczących zgromadzeń  

      związków);  

Łącznie sformułowano w protokołach 106 zaleceń, z czego głównie stanowiły następstwo takich 

nieprawidłowości jak: 

• niedokonywanie analizy oświadczeń majątkowych przez podmioty do tego zobowiązane, 

• braki potwierdzenia daty złożenia oświadczeń majątkowych oraz dowodów świadczących  

   o dokonywaniu analizy oświadczeń, 

• naruszanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w rozpatrywanych        

sprawach z zakresu skarg i wniosków, 

• nieaktualne, niedostosowane do obowiązującego stanu prawnego statuty związków 

międzygminnych oraz nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji związków, 

• niepublikowanie na podmiotowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej oświadczeń 

majątkowych, a zwłaszcza oświadczeń radnych i pracowników samorządowych. 

Uwagi i wnioski zawarte w protokołach kontroli, jak również zalecenia przedstawione  

w wystąpieniach pokontrolnych zostały przez kontrolowanych przyjęte, wykonane  

i wykorzystane. W następstwie przeprowadzonych przez Wydział Prawny i Nadzoru kontroli nie 

wszczynano postępowań dyscyplinarnych i nie kierowano zawiadomień do prokuratury.  

Nie wysyłano również zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika 

Finansów Publicznych.  
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W Wydziale Finansów i Budżetu kontrole przeprowadzało 6 pracowników Oddziału Kontroli 

Finansowej. W 2005 roku Oddział ten przeprowadził 156 kontroli w tym: 

- 131 problemowych, 

- 25 doraźnych. 

W 2005 roku planowano do przeprowadzenia ogółem 140 kontroli problemowych  

w tym w 110 w jednostkach samorządu terytorialnego.  

Planowane w jednostkach samorządu terytorialnego kontrole problemowe dotyczyły: 

- prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa  

w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 

- prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych na dofinansowanie bieżących 

i inwestycyjnych zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 

realizacji związanych z nimi należności stanowiących dochody Skarbu Państwa. 

Ilość kontroli w poszczególnych podmiotach przedstawia się następująco: 

Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin: 

- 49 kontroli problemowych (48 planowanych i 1 ponadplanowa) w zakresie wykorzystania 

dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych i zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej, 

- 11 kontroli problemowych (10 planowanych i 1 ponadplanowa) w zakresie prawidłowości 

wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa  

w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 

- 10 ponadplanowych kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych 

na usuwanie skutków powodzi, 

- 2 nieplanowane wizyty monitorujące zadania realizowane w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

- 1 nie ujętą w planie wizytę monitorującą zadanie realizowane w ramach Programu Phare 

– Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001. 

Starostwa Powiatowe i jednostki im podległe 47, w tym: 

- 8 kontroli problemowych w starostwach powiatowych w zakresie wykorzystania dotacji 

celowych, a także windykacji i terminowości odprowadzania należności stanowiących 

dochody Skarbu Państwa, 

- 20 kontroli problemowych przeprowadzono w jednostkach podległych starostwom 

powiatowym, a kontrole te dotyczyły prawidłowości wykorzystania dotacji celowych 

przekazanych z budżetu państwa, 

- 14 kontroli (12 planowanych i 2 ponadplanowe) w zakresie wykorzystania dotacji 

celowych przekazanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 

- 4 kontrole ponadplanowe w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych 

przekazanych starostwom na usuwanie skutków powodzi, 
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- 1 kontrolę doraźną w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego.  

Samorząd Województwa i jednostki mu podległe: 

6 kontroli problemowych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych 

przekazanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (5 kontroli planowanych  

i 1 ponadplanowa).  

 

W 2005 roku poza planem kontroli przeprowadzono 25 kontroli, z czego:  

- 14 kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych 

przekazanych  

z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi, 

- 4 kontrole dotyczące wykorzystania środków dotacji przekazanych 

w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2005 rok, 

- 2 wizyty monitorujące wykorzystanie środków przyznanych w ramach 

Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001, 

- 2 kontrole dotyczące projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

- 2 kontrole dotyczące wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań 

własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych 

gminom, 

- 1 kontrolę dotyczącą prowadzonego postępowania administracyjnego. 

-  

Ponadto poddano kontroli Związek Gmin Gór Świętokrzyskich: 

- 1 wizyta monitorująca wykorzystanie środków finansowych przyznanych w ramach 

Programu Phare – Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001.  

Łącznie w okresie sprawozdawczym skontrolowano 129 podmiotów dysponujących środkami 

publicznymi. W wyniku postępowań pokontrolnych do 21 jednostek skierowano odpowiednie 

wystąpienia zawierające wnioski pokontrolne, które zostały zrealizowane lub są w trakcie 

realizacji.  

 

Najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli to: 

- nieterminowe przekazywanie przez Urzędy Miast, Urzędy Miast i Gmin, Urzędy Gmin 

oraz jednostki im podległe dochodów budżetowych podlegających przekazaniu  

do budżetu państwa (z tytułu wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych 

osobowych), 

- niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie środków dotacji celowych przyznanych 

jednostkom samorządu terytorialnego, 

- nieprzestrzeganie zasad, trybu i form udzielania zamówień publicznych, 
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- stosowanie niewłaściwej klasyfikacji budżetowej, 

- dokonywanie zmian w budżecie bez wymaganego upoważnienia w tym zakresie, 

- brak skutecznej windykacji roszczeń Skarbu Państwa, co w konsekwencji doprowadziło  

do ich przedawnienia  

- nieskuteczna windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 

stanowiących własność Skarbu Państwa oraz dopuszczanie do przedawnienia części 

tych roszczeń, 

- naruszenie zasad i trybu udzielania dotacji na wsparcie zadań publicznych 

realizowanych przez stowarzyszenia.  

 

Odpowiedzialność za ww. nieprawidłowości ponoszą: starostowie i skarbnicy powiatów, a w 

gminach wójtowie, burmistrzowie i skarbnicy jednostek szczebla gminnego. 

W oparciu o ustalenia kontroli, w pięciu przypadkach, zawiadomiono Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Zawiadomienia te 

dotyczyły:  

- starostów czterech powiatów (Sandomierskiego, Jędrzejowskiego, Opatowskiego, 

Kazimierzowskiego), w związku z nie dochodzeniem należności Skarbu Państwa  

i dopuszczeniem do przedawnienia roszczeń z tego tytułu, 

- Wójta Gminy w Bodzechowie, za dokonanie zmian w budżecie (zwiększenie wydatków 

majątkowych) bez wymaganej zgody Ministra Finansów w tym zakresie, 

 
W Wydziale Rozwoju Regionalnego przeprowadzono m.in. 30 kontroli w 14 starostwach 

powiatowych. Konrole przeprowadzono w następujących zakresach. 
1) Poprawność formalna i merytoryczna wykonywania zadań z zakresu administracji 

architektoniczno – budowlanej - zaplanowano 3 kontrole problemowe w Starostwach 

Powiatowych: Skarżysko-Kamienna, Końskie i Staszów. 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 zaleceń pokontrolnych z zakresu prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków oraz gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Zaplanowano i wykonano 2 kontrole sprawdzające  

w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu i Opatowie. Stwierdzono, że zalecenia zostały 

zrealizowane bądź są realizowane na bieżąco. 

3) Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

ze szczególnym uwzględnieniem kontroli opracowań geodezyjnych włączanych do 

zasobu oraz prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Zaplanowano i wykonano  
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4 kontrole problemowe w Starostwach Powiatowych: Włoszczowa, Skarżysko - 

Kamienna, Staszów i Starachowice. Wydano 16 zaleceń pokontrolnych dotyczących 

głównie usunięcia nieprawidłowości w bazach ewidencji gruntów i budynków, bieżącego 

wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków, wydania przez starostę 

upoważnień dla osób dokonujących kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych 

włączanych do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, zachowania terminów określonych w art. 35 kpa przy prowadzeniu 

postępowań administracyjnych, zwiększenia kontroli w zakresie aktualizowania przez 

wykonawców map analogowych, terminowego udzielania odpowiedzi na zgłoszenia prac 

geodezyjnych.  

4) Wyrywkowa kontrola baz danych ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności 

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

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

danych części opisowej z częścią kartograficzną ewidencji gruntów i budynków. 

Zaplanowano i wykonano 6 kontroli problemowych w następujących Starostwach 

Powiatowych: Busko Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Starachowice i m. Kielce. 

Stwierdzone nieprawidłowości przedstawiono w protokołach pokontrolnych oraz na 

płytach CD będących załącznikami do tych protokołów. Dotyczyły one głównie: 

- błędnych identyfikatorów budynków i powielonych identyfikatorów punktów, 

- braku zgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną w zakresie numeracji 

działek i powierzchni działek.  

5) Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych 

(kontrola organizacji ruchu na drogach). Zaplanowano i przeprowadzono kontrole  

w 10 losowo wybranych Starostwach. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości. 

Wydano 10 zaleceń pokontrolnych. 

6) Stosowanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w części  

dot. gruntów rolnych. Zaplanowano i wykonano 2 kontrole problemowe  

w Starostwach Powiatowych: Końskie i Sandomierz. Nie stwierdzono znaczących 

nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

Kontrole przeprowadzone poza planem  

Z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego: Wykonano 3 kontrole doraźne  

w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach dotacji 

przez Głównego Geodetę Kraju z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym w Starostwach: Starachowickim, Buskim i Kieleckim (grodzkim). 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
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W Wydziale Polityki Społecznej ogółem w roku 2005 skontrolowano 1630 jednostek,  

z tego m. innymi:  

1) Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – liczba 

skontrolowanych jednostek – 4 

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 

2) Powiatowe Urzędy Pracy  - liczba skontrolowanych jednostek – 10  

Tematyka kontroli: 

- realizacja zadań przez powiatowe urzędy pracy w zakresie rejestracji osób 

bezrobotnych, pośrednictwa pracy, prawidłowości przyznania zasiłku dla bezrobotnych, 

dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego, 

- realizacji wniosków kontroli legalności zatrudnienia,  

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 
3) Urzędy Gmin, Urzędy Miast i Urzędy Miast i Gmin - skontrolowanych jednostek – 6  

Tematyka kontroli: 

- wykonywanie zadań rzeczowych i wykorzystanie środków finansowych przekazywanych 

gminom w roku 2005 z budżetu wojewody na realizację zadania powierzonego  

w zakresie utrzymania cmentarzy, kwater  i  mogił wojennych. 

4) Powiatowe centra pomocy rodzinie – liczba skontrolowanych jednostek – 2 

Tematyka kontroli:  

- ocena poziomu kwalifikacji kadr, 

- ocena prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 
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Stwierdzone w wyniku dokonanych kontroli nieprawidłowości dotyczyły następujących 

zagadnień: 

- 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.  

- nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji administracyjnych na przyznaną pomoc 

(nie wydania decyzji, braku daty wpływu na wniosku, wydanie decyzji bez potwierdzenia  

odbioru), 

- planowania i realizacji budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

- dostosowania kwalifikacji kadr jednostek pomocy społecznej do wymogów określonych  

w zapisach ustawowych, 

- niedostosowania zapisów w statutach i regulaminach organizacyjnych jednostek  

do zmian wynikających z przepisów prawnych np. ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, 

- warunków lokalowych powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz 

braku przystosowania lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- przestrzegania standardów postępowania orzeczniczego oraz trybu postępowania przy 

orzekaniu o stopniu niepełnosprawności, 

- nadzoru i kontroli nad realizacją umów i dokumentów dotyczących refundacji kosztów  

z tytułu zatrudnienia osób skierowanych do prac interwencyjnych,  

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej osób bezrobotnych, 

- w zakresie przyznawanych świadczeń przez PUP: m.in.  nieprzestrzegania przepisów 

kpa  dot. wydawania decyzji administracyjnych, nieprawidłowo ustalonych kwot zasiłków  

i świadczeń, monitoringu przestrzegania terminu zwrotu nienależnie pobranych składek, 

udzielania pożyczek z Funduszu Pracy,  

- nieinformowania przez bezrobotnych urzędów pracy o podjęciu zatrudnienia, 

W większości przypadków stwierdzonych nieprawidłowości skierowano wystąpienia 

pokontrolne oraz wnioski i zalecenia pokontrolne do kierowników jednostek kontrolowanych oraz 

wójtów gmin i starostów powiatów. Wszyscy odpowiedzieli na zalecenia pokontrolne, które  

w większości zostały zrealizowane. 
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W strukturze Wydziału Środowiska i Rolnictwa działa Państwowa Straż Łowiecka dysponująca 

pięcioma etatami strażników, których uprawnienia kontrolne wynikają z przepisów ustawy Prawo 

łowieckie oraz Państwowa Straż Rybacka licząca 5 strażników działająca na podstawie ustawy  

o rybactwie śródlądowym. Wydział Środowiska i Rolnictwa przeprowadził ponadto ogółem  

63 kontrole (1 kompleksową, 49 problemowych, 4 sprawdzające i 9 doraźnych) w tym m.in. 

kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Problematyka kontroli i liczba skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego w 2005r. 

prezentuje się następująco: 

− wydawanie pozwoleń wodno-prawnych - 5 starostw, 

− realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze - 2 starostwa,   

− wykorzystanie dotacji przyznanych w 2005 r. na usuwanie skutków powodzi  

w infrastrukturze komunalnej - 2 UMiG,  2 UG, 

− prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku nisko morfinowego -  4 UG, 

− wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2004 r. z budżetu państwa na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1 UMiG, 5 UG, 4 starostwa, 

   

 

W  Wydziale Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych kontrolą objęto następującą 

tematykę: 

1) Ustalenia i wpłaty odszkodowań za  nieruchomości zajęte  pod  drogi publiczne przed  

1 stycznia 1999r. Zaplanowano i wykonano  2 kontrole problemowe w Starostwie 

Koneckim i Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

2) Prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oraz prawidłowości ustalenia 

opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa udostępnione z zasobu 

nieruchomości i prawidłowości postępowania w sprawach wywłaszczeń nieruchomości 

oraz zwrotów nieruchomości wywłaszczonych. Zaplanowano 4 kontrole problemowe:  

w Starostwie Powiatowym we Włoszczowe,  w  Starostwie Powiatowym  w  Kielcach,   

w  Starostwie  Powiatowym w Skarżysku Kamiennej i Urzędzie Miasta Kielce.  

            W związku z prowadzoną przez kontrolerów  NIK  kontrolą w  Starostwie    

            Powiatowym w Kielcach w  zamian  wykonano kontrolę w  Starostwie Powiatowym  

            w  Pińczowie . 

     W wyniku kontroli stwierdzono, że w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie :  

− brak jest planu wykorzystania zasobu, niezbędnego do prawidłowego gospodarowania 

zasobem, którego prowadzenie wynika z art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
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w Starostwie Powiatowym w Pińczowie : 

− brak jest prawidłowego ewidencjonowania  nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz planów jego wykorzystania, które to obowiązki 

wynikają z art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  niezbędnych do 

prawidłowego gospodarowania zasobem. 

w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w trakcie kontroli ustalono, iż;   

− uzupełnienia wymaga rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych  

w użytkowanie wieczyste o takie informacje jak numer księgi wieczystej prowadzonej dla 

danej nieruchomości, 

− prowadzony rejestr zasobu nieruchomości Skarbu Państwa powinien zostać uzupełniony 

stosownie do art. 21 ustawy o gospodarce nieruchomościami  

tj. o nieruchomości Skarbu Państwa, które zostały oddane w trwały zarząd. 

W Urzędzie Miasta Kielce (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) stwierdzono: 

− brak rejestru nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa oraz jego wykorzystania, niezbędnego do prawidłowego gospodarowania 

zasobem, którego obowiązek prowadzenia wynika z art. 23 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami; 

−  sukcesywnie przygotowywane są wnioski do Sądu Rejonowego w Kielcach w celu 

urządzenia nowych ksiąg wieczystych oraz ujawnienia w nich Skarbu Państwa jako 

właściciela. Zakładane są także sprawy o zasiedzenie nieruchomości przez Skarb 

Państwa. Brak jest natomiast danych, ile nieruchomości wymaga regulacji stanu 

prawnego; 

− w okresie kontrolowanym Prezydent Miasta Kielce nie dokonywał aktualizacji opłat  

z tytułu trwałego zarządu. Odnośnie użytkowania wieczystego, w dwóch  

z  czterech wybranych wybiórczo do kontroli spraw Prezydent Miasta Kielce nie dokonał 

na bieżąco aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, natomiast  

w drugim przypadku – po upływie blisko 2 lat od daty zmiany użytkownika wieczystego; 

- działania  Prezydenta  Miasta Kielce w zakresie windykacji należności Skarbu Państwa, są 

w wielu przypadkach nieskuteczne, a dowodem na to jest wzrost zaległości w stosunku do 

roku ubiegłego. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji w planie kontroli na 2005 rok miał przewidziane do 

przeprowadzenia 14 kontroli, wszystkie o charakterze problemowym. Poza planem 

przeprowadzono kontrolę doraźną w UMiG Busko-Zdrój. Problematykę zaplanowanych kontroli 

problemowych stanowiły trzy zagadnienia tj.:  
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1) prawidłowość rejestracji stanu cywilnego w gminach - 6 zaplanowanych kontroli   

(USC Morawica, USC Jędrzejów, USC Opatów, USC Obrazów , USC Osiek, USC 

Łoniów); 

2) prowadzenie ewidencji ludności w gminie - 6 zaplanowanych kontroli (UG Morawica, 

UMiG Jędrzejów, UMiG Opatów , UG Obrazów, UG Osiek, UG Łoniów);  

3) sposób przyjmowania wniosków paszportowych, sposób wydawania gotowych 

paszportów, aktualność informacji dot. spraw paszportowych na tablicach ogłoszeń, 

sposób zabezpieczenia pomieszczeń - 2 kontrole (Starostwa Powiatowe we Włoszczowe 

i Jędrzejowie). 

W opisywanym okresie, kontroli z zakresu w/w tematyki poddano łącznie  

7 jednostek organizacyjnych, w tym: 2 urzędy miasta i gminy, 3 urzędy gmin oraz  

2 starostwa powiatowe. 

Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości w pracy 

kontrolowanych jednostek.  

Kontrola doraźna w UMiG Busko-Zdrój w dniu 5 września 2005 r., której przedmiotem 

było sprawdzenie prawidłowości postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie 

przepisów zawartych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych została 

przeprowadzona w związku ze skargami mieszkańców gm. Busko-Zdrój na przewlekłość 

postępowań administracyjnych w tym przedmiocie. Przeprowadzone czynności kontrolne 

wykazały szereg nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych  

z zakresu w/w ustawy. W protokole z kontroli Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Migracji 

wnioskował o pociągnięcie odpowiedzialnych pracowników UMiG do odpowiedzialności 

służbowej. Konsekwencją powyższej kontroli było również wydanie 4 decyzji stwierdzających 

nieważność decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako wydanych z rażącym 

naruszeniem prawa. 

 
Wydział Zarządzania Kryzysowego w 2005 roku przeprowadził następujące kontrole: 

1) Kontrole realizacji zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego, gospodarki 

państwowymi rezerwami materiałowymi Ministra Zdrowia, realizacji zadań obronnych przez 

przedsiębiorstwa oraz obrony cywilnej (ochrony ludności) i oceny stanu technicznego, 

konserwacji budowli ochronnych, wykonywane są jako czynności dodatkowe przez zespoły 

składające się ogółem z - 9 pracowników. 
2) Przedmiotem kontroli była problematyka realizacji zadań obronnych przez organy 

samorządu terytorialnego, gospodarka państwowymi rezerwami materiałowymi Ministra 

Zdrowia, realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorstwa oraz ochrona ludności 

 



 25

(obrona cywilna) i ocena stanu technicznego - konserwacji budowli ochronnych,  

w szczególności:  

a) w zakresie realizacji zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego: 
− aktualność regulaminu organizacyjnego urzędu i zakresów czynności w dziedzinie 

obronności dla komórek organizacyjnych i stanowisk pracy urzędu na czas wojny, 

− aktualność regulaminu organizacyjnego urzędu i zakresów czynności w dziedzinie 

obronności dla komórek organizacyjnych i stanowisk pracy urzędu na czas pokoju, 

− aktualność dokumentów przygotowania dotychczasowego miejsca pracy (DMP) urzędu 

do funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

− organizacja stałego dyżuru w urzędzie i aktualność dokumentacji z tym związanej, 

− aktualność dokumentacji w zakresie świadczeń na rzecz obrony, 

− organizacja, prowadzenie i ewidencja szkolenia obronnego, 

− planowanie działalności obronnej, 

− składanie sprawozdań i informacji z wykonywania zadań w zakresie obronności  

w czasie pokoju, 

− ochrona gospodarki rolno – hodowlanej. 

b) w zakresie gospodarki państwowymi rezerwami materiałowymi Ministra Zdrowia: 
− kontrola państwowych rezerw wyrobów medycznych w zespołach opieki zdrowotnej. 

c) w zakresie realizacji zadań obronnych przez przedsiębiorstwa:  
− bieżąca działalność obronna i szkoleniowa, 

− dokumentacja organizacyjno-planistyczna, 

− utrzymanie i konserwacja państwowych rezerw mobilizacyjnych oraz sprzętu techniczno-

wojskowego. 

d) w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności): 

− planowanie ochrony ludności, 

− działalność szkoleniowa i popularyzacyjna, 

− zabezpieczenie techniczne i logistyczne, 

− działalność organizacyjna i normatywno-prawna. 

 

Ogółem skontrolowano - 28 jednostek samorządu terytorialnego: 
• w zakresie realizacji zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego: 

− urzędów miast i gmin  - 3 (w tym 1 doraźna) 

− urzędów gmin   - 10 

− starostw powiatowych - 11 

• w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności): 

− starostwa powiatowe  - 4 
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Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w czasie kontroli zaliczono: 
a) w zakresie realizacji zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego:  

− bardzo często zadania obronne nie są uwzględniane w regulaminach organizacyjnych 

urzędów lub nie są przypisane odpowiednim komórkom i osobom funkcyjnym, które  

je realizują, 

− niedostosowana do struktury organizacyjnej i infrastruktury urzędu dokumentacja 

przygotowania dotychczasowego miejsca pracy urzędu na wypadek zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny, 

− niepełna dokumentacja w zakresie ochrony gospodarki rolno–hodowlanej  

i przetwórstwa rolno spożywczego,  

− nieaktualna lub niekompletna dokumentacja świadczeń na rzecz obrony, 

− nieterminowe wykonywanie dokumentów i obowiązujących sprawozdań, 

w celu realizacji zaleceń pokontrolnych występowano z ponagleniami do urzędów gmin  

w Rakowie, Bejscach, Czarnocinie oraz starostw powiatowych w Kazimierzy Wielkiej, Pińczowie, 

Opatowie, a także do UMiG w Opatowie. 

b) w zakresie ochrony ludności (obrony cywilnej): 

− brak bieżącej aktualizacji planów obrony cywilnej, szczególnie w zakresie zabezpieczeń 

logistycznych, w tym określenia potrzeb wyposażenia formacji oraz punktów likwidacji 

skażeń i zakażeń - w sprzęt i materiały, 

− niedostateczny nadzór szefów obrony cywilnej powiatów nad realizacją przedsięwzięć  

w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez szefów obrony 

cywilnej gmin. 

 

Kontrole przeprowadzane przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi były na 

podstawie zapisów Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r., 

które nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że istnieją i są stosowane 

procedury weryfikujące dostawę produktów usług oraz kwalifikowanie wydatków 

refinansowanych z funduszy strukturalnych oraz zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, (Dz. U. Nr 200, poz. 2051), a także na podstawie § 10 

umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu I  ZPORR i  § 11 umów  

o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu III i Priorytetu IV ZPORR, 

zawartych między Instytucją Pośredniczącą i Beneficjentem, które nakładają na Beneficjenta 

obowiązek poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji projektów. 

Zespoły Kontrolujące przeprowadzały kontrole w zakresie zgodności zrealizowanych 

projektów z wnioskami aplikacyjnymi w kwestii rzeczowej i finansowej. Sprawdzały 

prawdziwość przekazanych przez Beneficjentów kopii dokumentów, jako załączników  
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do wniosków o płatność; potwierdzały kwalifikowanie wydatków ujętych we wnioskach  

o płatność, kontrolowały ujęcie poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym 

Beneficjentów. 

Kontrolowano również dokumentację przetargową pod względem podmiotowej  

i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym oraz zgodności z ogólnymi zasadami 

wdrażania funduszy strukturalnych i zasadami wdrażania ZPORR. 

Wizyty monitoringowe przeprowadzone zostały w 2005r. pod kątem zgodności 

faktycznego zaawansowania w stosunku do danych przedstawianych przez Beneficjentów  

w sprawozdaniach okresowych. 

 

5. Realizacja uprawnień wojewody związanych z przestrzeganiem przepisów 
antykorupcyjnych przez samorządowców. 

Wojewodzie Świętokrzyskiemu, jako podmiotowi uprawnionemu do przyjęcia i analizy 

oświadczeń majątkowych wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz marszałka 

województwa i przewodniczących rad gmin i powiatów oraz przewodniczącego sejmiku 

województwa, do dnia 30 kwietnia 2005 roku obowiązek złożenia dokumentów miało łącznie  

232 samorządowców. Pismem z dnia 3 marca 2005 roku Wojewoda Świętokrzyski przypomniał 

samorządowcom o obowiązku składania oświadczeń majątkowych wojewodzie każdego roku - 

do dnia 30 kwietnia. 

W wyniku przeprowadzonej przez służby Wojewody Świętokrzyskiego analizy oświadczeń 

majątkowych: 

• wystosowano 3 wytyki w związku z naruszeniem terminu złożenia  

      oświadczenia majątkowego, 

• wystosowano 9 ponagleń ze względu na brak zeznania podatkowego PIT, 

• wystąpiono w 118 przypadkach 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. Jeden ze 

złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z pośród 232 samorządowców 

(wraz z zeznaniami podatkowymi) przekazano właściwym miejscowo urzędom skarbowym – 

do analizy. Skierowano 1 wniosek do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej o dokonanie 

kontroli oświadczenia majątkowego wójta gminy. W trakcie planowych kontroli badano 

tematykę przestrzegania przez radnych i pracowników urzędu gminy obowiązku składania 

oświadczeń majątkowych. W dniu 20 października 2005 roku, w ustawowym terminie 

przedstawiono radom gmin, radom powiatów i sejmikowi województwa informacje wojewody 
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o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych i stwierdzonych w jej trakcie uchybieniach  

i niedociągnięciach.  

6. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej 
w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego 

W ramach współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w dniu 11 lutego 2005 roku 

wystosowano pismo do wszystkich przewodniczących zgromadzeń i prezesów zarządów 

związków międzygminnych informujące o obowiązku prowadzenia podmiotowych stron 

Biuletynu Informacji Publicznej. W wyniku wniesionej interpelacji poselskiej, po przeprowadzeniu 

kontroli stron BIP, poinformowano 14.02.2005 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji o stanie publikacji oświadczeń majątkowych w woj. świętokrzyskim. Natomiast 

18.02.2005 roku przekazano Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji coroczne 

sprawozdanie ze stanu wdrażania BIP w jednostkach samorządowych. Po kontroli w JST 

podmiotowych stron BIP wystosowano do samorządów 13.07.2005 roku pismo dot. obowiązku 

publikacji oświadczeń majątkowych. Kolejna kontrola dot. publikacji w BIP dokumentów 

urzędowych zakończyła się skierowaniem pisma do JST w dniu 7 listopada 2005 r.  

 
7. Realizacja zadań wojewody jako organu wyższego stopnia wobec samorządowców,  
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

W 2005 roku organy samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego wydały 

łącznie 610 758 (dla porównania w 2004 r. - 501 155, zaś w 2003 r. - 542 995) decyzji 

administracyjnych z zakresu administracji rządowej, w tym: 

- wójtowie, burmistrzowie, prezydenci – 288 598 (tj. o 108 009 więcej niż w 2005 r.), 
- starostowie – 322 160 (tj. o 1 594 więcej niż w 2005 r.). 

Zatem w 2006 r. odnotowano wzrost wydawanych decyzji administracyjnych o 109 603 tj. 

21,87 % w relacji do 2005 r. Najwięcej decyzji wydali: Prezydent Miasta Kielce, Prezydent 

Miasta Skarżyska – Kamiennej i Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz 

Starostowie: Kielecki, Skarżyski i Jędrzejowski. 

Szczegółowa informacja zawierająca przyczyny wzrostu ilości wydawanych decyzji, powody 

uchylania decyzji administracyjnych oraz zakres działań, które powinny być niezwłocznie 

podejmowane w celu poprawy stanu orzecznictwa administracyjnego, została przekazana 

Państwu odrębnym pismem. 

 
Opracowano: 
w Oddziale Nadzoru 
Wydziału Prawnego i Nadzoru 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach 
Kielce, maj 2006 r. 
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	Stwierdzone w wyniku dokonanych kontroli nieprawidłowości dotyczyły następujących zagadnień: 

