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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 2 i art. 6 ust. 4 

ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), 

przekazuję wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Przewozie, 

przez zespół kontrolny w składzie: 

− Justyna Jędrzejewska – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego – przewodnicząca zespołu, 

− Robert Kamiński – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

 

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 czerwca – 13 lipca 2012r., w zakresie „Przyjmowania, 

rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przestrzegania procedur prowadzenia 

postępowania skargowego. Przestrzegania obowiązku przekazywania uchwał Rady Gminy  

w Przewozie Wojewodzie Lubuskiemu, a także przesyłanie aktów prawa miejscowego i przepisów 

porządkowych celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.” 

W okresie objętym kontrolą funkcję Wójta Gminy Przewóz pełnił Pan Ryszard Klisowski.  

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków, zakres działania i zadania 

Urzędu w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przewozie, 

wprowadzony Zarządzeniem Nr 101/2008 Wójta Gminy Przewóz z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie 

regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Przewozie. Zmiany w Regulaminie wprowadzane były 

Zarządzeniami Wójta. 

 



Z treści § 11 pkt 7 ww. Regulaminu wynika, że prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy 

do zadań Sekretarza Gminy. W myśl § 17 pkt 3 nadzór i kontrola nad prawidłowością rozpatrywania 

skarg i wniosków należała do Referatu Ogólnego, którym kieruje Sekretarz Gminy a bezpośredni 

nadzór nad skargami należy do Wójta Gminy Przewóz. 

Zarządzeniem Nr 18/2011 Wójta Gminy Przewóz z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniono zapis  

§ 17 pkt 3 i przeniesiono obowiązek prowadzenia rejestru skarg i wniosków na Referat Ogólny.  

W dodanym § 28a zapisano, iż „wnioski i skargi obywateli, organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowo Wójt pełni dyżur w każdy 

poniedziałek od godz. 7.00. Wnioski i skargi można składać pisemnie lub ustnie do protokołu  

w sekretariacie Urzędu lub innej komórce organizacyjnej Urzędu. Przyjmowanie wniosków i skarg 

następuje w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady 

Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

(Dz. U. Nr 5, poz. 46).”. 

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Sekretarza Gminy Pana Kazimierza Karpiela nadzór 

i kontrola nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków należy do Wójta Gminy Przewóz. 

Natomiast przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz czuwanie nad 

terminowością ich załatwiania to obowiązki Sekretarza Gminy. 

 

W trakcie kontroli ustalono iż, informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli  

w sprawach skarg i wniosków nie została umieszczona w widocznym miejscu w budynku Urzędu 

Gminy zgodnie z treścią art. 253 § 4 k.p.a. Z wyjaśnień udzielonych przez Sekretarza Gminy Przewóz 

wynika, iż informacja nie została ponownie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy po 

remoncie. Informację umieszczono w dniu 2 lipca 2012r. 

 

Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek  

w godzinach od 7.00 do 8.00. Godziny pracy w tym dniu są następujące: 8.00 – 16.00. Powyższe 

ustalenia nie odpowiadają treści art. 253 § 3 k.p.a. 

 

Kontrola dokumentacji wykazała, iż w okresie objętym kontrolą w Centralnym Rejestrze Skarg  

i Wniosków prowadzonym wspólnie dla Wójta i Rady Gminy w Przewozie zarejestrowano jedną 

skargę. 

Skarga wpłynęła 10 sierpnia 2011r. do Rady Gminy w Przewozie i dotyczyła niezapłaconej 

faktury. Pismem z dnia 8 września Sekretarz Gminy poinformował skarżącego, że Rada Gminy 

zdecydowała, iż skarga zostanie przekazana do zbadania komisji rewizyjnej i będzie rozpatrywania na 

najbliższej sesji Rady Gminy.  

Rada Gminy na sesji w dniu 21 października 2011r. podjęła uchwałę Nr XI/54/2011 w sprawie 

rozpatrzenia skargi i uznała ją za bezzasadną. Uchwała została przesłana skarżącemu pismem z dnia  

25 października 2011r.  



Po analizie dokumentacji skargowej, stwierdzono, iż zawiera ona następujące nieprawidłowości: 

• w piśmie z dnia 8 września 2011r., znak: RO.1510.1.2011 informującym skarżącego  

o przekazaniu sprawy komisji rewizyjnej nie wskazano nowego, konkretnego terminu 

rozpatrzenia skargi, co jest naruszeniem art. 36 § 1 w związku z art. 57 kpa. Na tę okoliczność 

oświadczenie złożył Sekretarz Gminy, 

• skargę przekazano komisji rewizyjnej nieformalnie – bez pisma przewodniego, 

• w odpowiedzi na skargę brak pouczenia o art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego, 

co narusza zapisy art. 238 § 1 kpa. 

 

W trakcie kontroli książki korespondencji przychodzącej za lata 2010-2011 ujawniono pisma, 

które zdaniem kontrolerów noszą znamiona skarg i wniosków, a które nie zostały zarejestrowane  

w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków i nie były załatwione w trybie skargowym: 

 

Lp. Data 
wpływu 

Nr ksiązki 
korespondencji Treść pisma Komu przekazano 

1 17.06.2010 2572 
Wniosek o umieszczenie tablicy z 
nazwą ulicy 

Przekazano do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, brak pisma informującego 
wnioskodawcę o zakończeniu sprawy 

2 28.09.2010 4310 

Wniosek o naprawę przepustu pod 
drogą gminną 

Poinformowano skarżącą, iż naprawą 
zajmie się Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Przewozie – brak 
informacji o poczynionych naprawach 

3 08.03.2011 986 

Wniosek o poprawę bezpieczeństwa 
na terenie Gminnego Przedszkola 
poprzez wymianę słupa trakcji 
elektrycznej 

09.03.2011 RG.7013-11/11 do ENEA w 
Żarach 
28.06.11 – ponowienie zapytania 
05.07.2011 – odpowiedź z ENEA 

4 31.03.2011 1397 
Skarga na sąsiada, który wysypuje 
gruz na drogę 

15.04.2011 dokonano oględzin drogi, 
brak pisma informującego skarżącą o 
zakończeniu sprawy 

5 01.04.2011 1432 
Wniosek mieszkańców o usunięcie 
bezdomnych psów 

28.04.2011 protokół kontroli, brak pisma 
informującego skarżącą o zakończeniu 
sprawy 

6 25.07.2011 3059 
Skarga na sąsiada w związku z 
zalewaniem działki skarżącej 

03.08.11 przeprowadzono oględziny 
Odpowiedź udzielono skarżącej pismem 
z dnia 04.08.2011, RG.6332-20/11 

7 24.08.2011 3462 

Wniosek o interwencję w sprawie 
wałęsającego się psa 

25.08.2011 RG.6140-04/11 wystąpiono 
do domniemanej właścicielki psa 
06.09.2011 prośba o ustalenie 
właściciela psa do Policji 
20.09.2011 – odpowiedź z Policji 

 

Na okoliczność braku informacji o ostatecznym załatwieniu poszczególnych spraw przyjęto 

wyjaśnienie od Pana Mariusza Szlachetki – Kierownika Referatu Gospodarki. 

 

Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), obowiązek przedłożenia wojewodzie – jako organowi 

nadzoru – uchwał rady gminy spoczywa na wójcie.  

Uchwały Rady Gminy w Przewozie przesyłane są Wojewodzie Lubuskiemu z zachowaniem 

ustawowego terminu. Naruszenie terminu nastąpiło jedynie w przypadku przekazania uchwał VI sesji 

Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 marca 2011r. – 1 dzień (wysłano 6 kwietnia 2011r.). 



Pisma przekazujące uchwały do Wojewody Lubuskiego jako organu nadzoru podpisywane są 

przez Sekretarza z upoważnienia Wójta na podstawie upoważnienia z dnia 28 listopada 2002r. 

Stwierdzono, iż uchwały podlegające publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym są 

przekazywane zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych. Wniosek o publikację zawiera nazwę urzędu, datę, znak pisma, podstawę 

prawną do publikacji, ilość uchwał przekazywanych do publikacji, informację o przekazaniu aktów 

normatywnych w formie elektronicznej oraz identyfikator wniosku XML stanowiący podstawę do 

przyjęcia wniosku przez Redaktora Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego.  

Akty normatywne przesyłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym przekazywane są  

w formie dokumentu elektronicznego opatrzone przez upoważniony do wydania organ bezpiecznym 

podpisem elektronicznym. 

Wnioski XML o publikację nie były podpisywane. Podpisy uzupełniono w trakcie kontroli. 

Na potwierdzenie terminowości przesyłania uchwał do organów nadzoru i aktów prawa 

miejscowego do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym sporządzono wykaz 

poświadczony przez Sekretarza Gminy. 

 

W związku z powyższym działalność Urzędu Gminy w Przewozie w zakresie przyjmowania, 

rozpatrywania i załatwianie skarg i wniosków oraz przestrzegania procedur prowadzenia postępowania 

skargowego oceniam POZYTYWNIE Z NIEPRAWIDŁOWO ŚCIAMI, 

a w zakresie przestrzegania obowiązku przekazywania uchwał rady gminy Wojewodzie Lubuskiemu, 

a także przesyłanie aktów prawa miejscowego i przepisów porządkowych celem publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oceniam POZYTYWNIE.  

 

Celem wyeliminowania błędów ujawnionych podczas prowadzenia czynności kontrolnych 

zalecam: 

1. wyznaczyć termin przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków zgodny  

z zapisem art. 253 § 3 k.p.a. – czyli przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się 

odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy, 

2. zwiększyć nadzór nad kwalifikacją pism wpływających do Urzędu i te, które noszą znamiona 

skargi bądź wniosku rozpatrywać w trybie skargowym. 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Nadzoru  

i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego 

wystąpienia. 

 

Marcin Jabłoński 


