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                                   WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
 
 

W dniu 16 lipca 2010 roku inspektorzy Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę doraźną w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w przedmiocie wydawania i rejestracji zarządzeń 

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, w szczególności obejmującą ustalenie dat i terminów 

podpisywania dokumentów przez organ wykonawczy, w świetle zarzutów podniesionych w 

skardze Pana Włodzimierza Ferki z dnia 7 lipca 2010 r. skierowanej do Wojewody 

Świętokrzyskiego  

 
Protokół kontroli sporządzony przez kontrolujących podpisany został przez Pana 

Burmistrza w dniu 10 sierpnia  2010 roku.   

 
W związku z powyższym, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Odnosząc się do obszarów objętych kontrolą negatywnie oceniam realizację zadań 

poddanych kontroli. Jak wykazała przeprowadzona kontrola zarzuty podniesione w skardze 

przez Pana Włodzimierza Ferkę potwierdziły się. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 

podpisał zarządzenia Nr: 41/2008, 46-47/2008, 65-69/2008 oraz 47/2009 datowane na dni, 

w których przebywał w delegacjach służbowych poza Urzędem Miasta i Gminy. Ponadto, 

w obiegu prawnym znajdują się dwa zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy o tym samym 

numerze - Nr 42 z 2007 roku, lecz posiadają inną datę podpisania a także różne treści 

merytoryczne. Faktycznie tylko zarządzenie z późniejszą datą wydania zostało prawidłowo 

zarejestrowane w centralnym rejestrze zarządzeń Burmistrza prowadzonym w Urzędzie 
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NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY  
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KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZ ĘDZIEM  
PRACY I DIALOGU”  

Miasta i Gminy Wąchock przez Sekretarza Miasta. Podczas kontroli stwierdzono, iż 

Ewidencja delegacji została oznaczona sygn. akt  SO.1313 niezgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 

organów gmin i związków międzygminnych  (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.). 

Szczegółowe omówienie stwierdzonych nieprawidłowości zostało przedstawione 

w podpisanym protokole. 

Maj ąc powyższe na uwadze zalecam: 

1. zwracać szczególną uwagę na poprawne rejestrowanie zarządzeń Burmistrza Miasta i 

Gminy w prowadzonym w Urzędzie Miasta i Gminy centralnym rejestrze zarządzeń 

zgodnie z  § 120 ust. 3 w zw. z § 141 załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. 

Nr 100, poz. 908) oraz z § 44 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 

Wąchock, 

2. zwracać uwagę, aby określona w tytule zarządzenia data zawsze wskazywała na dzień, 

w którym dane zarządzenie zostało podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, 

3. prowadzić system rejestracji zarządzeń Burmistrza umożliwiający ich prawidłową 

numerację (zgodny z zapisami wynikającymi z regulaminu Organizacyjnego Miasta i 

Gminy Wąchock):  

���� merytoryczny pracownik Urzędu przygotowuje zarządzenie Burmistrza, 

���� przygotowane zarządzenie składa do podpisu Burmistrzowi, 

���� po podpisaniu pracownik niezwłocznie przekazuje zarządzenie osobie 

prowadzącej centralny rejestr zarządzeń celem nadania kolejnego numeru oraz 

wpisania daty, w której zarządzenie faktycznie zostało podpisane przez 

Burmistrza, zarejestrowania w prowadzonym rejestrze, a także złożenia oryginału 

do teczki aktowej zawierającej zarządzenia. 

4. poprawnie oznaczyć Ewidencję delegacji sygn. 1314 z kat. archiw. B-3 zgodnie z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych   

5. na bieżąco uzupełniać odpowiednie rubryki rejestru zarządzeń Burmistrza. 
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W związku z powyższym, uprzejmie proszę o poinformowanie Wojewody 

Świętokrzyskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz o podjętych 

działaniach albo przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 21 dni od daty otrzymania 

wystąpienia pokontrolnego.  
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