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Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego 

 

W dniach od 11 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:  

- Joanna Rutkowska – kierownik Oddziału Kontroli - przewodnicząca zespołu,  

- Jolanta Seń – inspektor wojewódzki,  

przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Słubicach,  ul. Piłsudskiego 20,  

69-100 Słubice.* 

Przedmiotem kontroli była organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, 

wniosków i petycji przez Starostę, Zarząd i Radę Powiatu Słubickiego za okres od 1 stycznia 

do 31 grudnia  2021 r.  

Projekt wystąpienia pokontrolnego przekazano 12 lipca 2022 r., do którego  

w ustawowym terminie nie zostały zgłoszone pisemne zastrzeżenia. W związku  

z powyższym przekazuję wystąpienie pokontrolne. ** 

 

 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji 

 

W toku kontroli ustalono, iż w okresie objętym kontrolą do Starosty wpłynęły  2 petycje, 

natomiast do Rady Powiatu  - 1. Nie odnotowano petycji wpływających do Zarządu 

Powiatu. 

Zbiorcza informacja o petycjach została opublikowana 25 stycznia 2022 r. co spełnia 

wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. u. z 2018 r. poz. 
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870), w myśl którego podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku,  

o którym mowa w art. 9 - Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie 

internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację  

o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności 

dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji. 

 

Kontroli poddano wszystkie petycje, które wpłynęły do Starosty i Rady Powiatu. Nie 

wniesiono uwag do sposobu załatwienia petycji przez Starostę i Radę Powiatu. 

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Starostę Powiatu 

 

Starosta i Wicestarosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki 

od godziny 13:00 do godziny 17:00, a w przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo 

wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w następnym  dniu roboczym w godzinach 

12:30-16:30.  

Informacja o godzinie przyjęć interesantów została wywieszona w siedzibie urzędu  

w widocznym miejscu – w wejściu głównym, obok tablicy zawierającej dane o komórkach 

organizacyjnych Starostwa.  

Przedmiotowe ustalenia  odpowiadają treści art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - dalej 

k.p.a., w myśl którego  kierownicy organów lub wyznaczeni przez nich zastępcy 

obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz  

w tygodniu po godzinach pracy. 

 

Centralną ewidencje skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny, natomiast 

ewidencję petycji w 2021 r. prowadził wydział Spraw Społecznych i Koordynacji Projektów 

(obecnie Wydział Oświaty i Spraw Społecznych). 

Sprawy przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, nadzoruje i kontroluje 

Sekretarz Powiatu. Czuwanie nad przestrzeganiem terminów załatwiania spraw, dot. 

skarg, wniosków i petycji w okresie objętym kontrolą należało do obowiązków Sekretarza 

Powiatu. 

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do zakresu 

czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi sekretariatu w Wydziale 

Organizacyjnym, natomiast przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania petycji  

w okresie objętym kontrolą należało do zakresu czynności naczelnika Wydziału Spraw 

Społecznych i Koordynacji Projektów.  

Nie przeprowadzono kontroli wewnętrznych dot. procedur prowadzenia postępowania 

skargowego. Bieżącą kontrolę postępowań w tych sprawach w ramach sprawowanego 

nadzoru prowadzi Sekretarz Powiatu poprzez weryfikację zapisów w rejestrze oraz przegląd 

dokumentacji poszczególnych spraw. 

 

W rejestrze skarg i wniosków prowadzonym wspólnie dla  Starosty, Zarządu i  Rady Powiatu  

odnotowano 6 skarg, z czego 5 skarg wpłynęło do Starosty i 1 do Rady Powiatu. Wniosków 

nie odnotowano. 

Kontrola ze względu na jej bezprzedmiotowość nie obejmowała zagadnień dotyczących 

postępowania w zakresie przyjmowania i załatwiania wniosków (art. 241, 243, 244 § 1, 247, 

244 § 2, 245 w zw. z art. 36 k.p.a.). 
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Analizie poddano wszystkie sprawy, których sygnatury ujęte zostały w poniższej tabeli: 

 

Lp. Numer z Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków Znak sprawy 

1. CRS 1 OR.1510.1.2020.BChow 

2. CRS 2 OR.1510.2.2021.BChow 

3. CRS 3 OR.1510.3.2021.BChow 

4. CRS 5 OR.1510.5.2021.BChow 

5. CRS 6 OR.1510.6.2021.BChow 

 

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono niżej przestawione 

uchybienie: 

w przypadku spraw ujętych pod poz. 2,3,5 i 6 naruszono art. 238 § 1 k.p.a., który stanowi,  

że zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, 

od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis  

z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do 

załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać 

ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a. 

W ww. sprawach odpowiedź na skargi nie zawiera pouczenia. 

Sekretarz Powiatu z up. Starosty w przesłanych wyjaśnieniach poinformowała, iż  

odpowiedzi na skargi  ujęte pod poz. 3,5,6 przez przeoczenia nie zawierają pouczenia  

o treści art. 239 § 1 k.p.a. Natomiast w sprawie ujętej pod poz. 2 nie zastosowano tego 

pouczenia z uwagi na fakt, iż skarga została uznana   

w części za zasadną. 

 

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie przez Starostę ocenia się pozytywnie  

z uchybieniami.  

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Zarząd Powiatu 

 

Starosta będący przedstawicielem Zarządu Powiatu przyjmuje obywateli w sprawach 

skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 13:00 do godziny 17:00, a w przypadku, gdy 

poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się  

w następującym  dniu roboczym w godzinach 12:30-16:30.  

Informacja o godzinie przyjęć interesantów została wywieszona w siedzibie Urzędu  

w widocznym miejscu – w wejściu głównym, obok tablicy zawierającej dane o komórkach 

organizacyjnych Starostwa.  

W toku kontroli ustalono, iż do Zarządu Powiatu w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły 

skargi i wnioski.  

Kontrola ze względu na jej bezprzedmiotowość nie obejmowała zagadnień dotyczących 

postępowania w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków (art. 227, 231§ 1, 

237 § 1, 237 § 2, 237§4 w zw. z art. 36, 239 §1, 241, 243, 244 § 1, 247, 244 § 2, 245 w zw. z art. 

36 k.p.a.). 

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie przez Zarząd Powiatu ocenia się 

pozytywnie.  
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Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Radę Powiatu 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Słubickiego przyjmuje obywateli w sprawach skarg 

 i wniosków w środy od godziny 15:00 do godziny 16:00. 

Informacja o godzinie przyjęć interesantów została wywieszona w siedzibie Starostwa  

w budynku przy ul. Piłsudskiego 20 w wejściu głównym, obok tablicy zawierającej dane  

o komórkach organizacyjnych Starostwa oraz na I piętrze obok pomieszczenia biurowego 

zajmowanego przez pracownika właściwego ds. obsługi Rady Powiatu – na tablicy 

zawierającej dane dot. działalności rady powiatu.  

 

Przedmiotowe ustalenia  odpowiadają treści art. 253 k.p.a., w myśl którego  kierownicy 

organów lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli 

w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu po godzinach pracy. 

 

Centralną ewidencje skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny, natomiast 

ewidencję petycji w 2021 r. prowadził Wydział Spraw Społecznych i Koordynacji Projektów 

(obecnie Wydział Oświaty i Spraw Społecznych). 

Sprawy przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji nadzoruje i kontroluje 

Sekretarz Powiatu, koordynuje Przewodniczący Rady, a przygotowanie projektów uchwał 

Rady Powiatu Słubickiego w sprawie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji należy do 

zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu. 

Czuwanie nad przestrzeganiem terminów załatwiania spraw dot. skarg, wniosków i petycji 

w okresie objętym kontrolą należało do obowiązków Sekretarza Powiatu. 

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do zakresu 

czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi sekretariatu w Wydziale 

Organizacyjnym, natomiast przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania petycji  

w okresie objętym kontrolą należało do zakresu czynności naczelnika Wydziału Spraw 

Społecznych i Koordynacji Projektów.  

Nie przeprowadzono kontroli wewnętrznych dot. procedur prowadzenia postępowania 

skargowego. Bieżąca kontrolę postępowań w tych sprawach w ramach sprawowanego 

nadzoru prowadzi Sekretarz Powiatu poprzez weryfikacje zapisów w rejestrze oraz przegląd 

dokumentacji poszczególnych spraw a także w ramach koordynowania prac 

dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał. 

 

Kontrola ze względu na jej bezprzedmiotowość nie obejmowała zagadnień dotyczących 

postępowania w zakresie przyjmowania i załatwiania wniosków (art. 241, 243, 244 § 1, 247, 

244 § 2, 245 w zw. z art. 36 k.p.a.). 

 

W toku kontroli ustalono, iż do Rady Powiatu wpłynęła 1 skarga, którą  rozpatrzono we 

własnym zakresie.  

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono, iż odpowiedź na 

skargę złożoną 22 kwietnia 2021 r. dot. działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

nie zawiera pouczenia o treści art. 239 § 1 k.p.a., który stanowi, iż w przypadku gdy skarga, 

w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano  

w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - 

organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko  

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. Stanowi to 
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naruszenie art. 238 § 1 k.p.a., zgodnie z którym  zawiadomienie o sposobie załatwienia 

skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki 

sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 

służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym 

załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

pouczenie o 239 k.p.a. 

Przewodniczący Rady Powiatu w przesłanych wyjaśnieniach wskazał, iż: 

„przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie rozpatrywania skarg, wniosków 

 i petycji należy do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rady powiatu. Komisja 

przedłożyła projekt uchwały nie zawierający pouczenia o treści art. 239§1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, który w takiej formie został zaopiniowany przez radcę 

prawnego. W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła uchwałę o takiej samej treści”. 

 

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie przez Radę Powiatu ocenia się 

pozytywnie z uchybieniami.  

 

Przedstawiając powyższe ustalenia Staroście i Radzie Powiatu zalecam  przestrzegać art. 

238 § 1 k.p.a., który stanowi,  że zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno 

zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga 

została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego 

osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu 

skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie 

o treści art. 239 k.p.a.   

 

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub 

o przyczynach ich niewykorzystania, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych 

uchybień. Jednocześnie informuję, że od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie 

przysługują środki odwoławcze***. 

 

 

Podstawa prawna: 

*art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) i art. 6 ust. 4 pkt  3 ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). 

**art. 47 ustawy  o kontroli w administracji rządowej. 

*** art. 48 i art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej. 

 

 

 

Władysław Dajczak 


