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P R O T O K O I .

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Radzie Miejskiej
w Szklarskiej Porgbie w dniu 26 pa2dziernika 2004 roku

r. usrALENrA WSTEPNE:

1. Jednostka kontrolowana:
Rada Miejska w Szklarskiej Porqbie ,
siedziba: 58-580 Szklarska Porqba, ul. Buczka 2.

2. Kierownik jednostki:
Pan Andrzej Kusztal - Przewodniczqcy Rady Miejskiej.

3. Przeprowa dzajqcy kontrolq:
mgr Teresa Bebel - st.inspektor w Wydziale Prawnym i Nadzoru DUW we

Wroclawiu,
mgr Janusz Botwina - st. inspektor woj. w Wydziale Prawnym i Nadzoru

DUW we Wroclawiu,
na podstawie upowaZnienia Wojewody Dolno6lqskiego z dnia 28 wrze1nia 2OO4 r.
nr PN. | | l-0939-4123104.

Termin przeprowadzenia kontroli.
Kontrolg rozpoczqto i zakoriczono w dniu 26 pa2dziernika 2004 roku.

Przedmiot kontroli:
Organ izacj a przyjmowan i a, rozpatrywan ia i zalatwiania skarg i wn i oskow.

Okres objgty kontrolq:
Kontrola obejmowala okres od 1 stycznia 2003 roku do dnia kontroli.

Podstawa prawna kontroli :
ustawa zdnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. 22000 r.,
Dz.U. Nr 98, poz. 1071 zpo2n. zm.),
ustawa z dnia 5 czenuca 1998 r. o administracji rzqdowej w wojewodztwie
(1.j.22001 r. Dz.U. Nr 80, poz. 872 ze zm.),

- rczporzEdzenie Rady Ministr6w z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowaniai rozpatrywania skarg i wnioskow (Dz.U. Nr 5 , poz. 46),

- ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142,
po2.1591 ze zm.).

9. W trakcie kontroli wyja6nien udzielali:
Pani lwona Janiak - Sekretarz Miasta,
Pani Marta Janiewska - podinspektor ds. obslugi Rady Miejskiej.
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10. Wpis kontroli:
Kontrolq zarejestrowano w ksiqzce ewidencji kontroli, prowadzonej w Urzqdzie
Miejskim w Szklarskiej Porgbie pod po2.312004 .

II. USTALENIA FAKTYCZNE

Kontrolq w powy2szym zakresie przeprowadzono w oparciu o poni2sze tezy:

1. Statutowe uregulowania w zakresie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania
i zalatwiania skarg i wnioskow ludno5ci, ze szczegolnym uwzglgdnieniem
$ 3 rozporzqdzenia RM z dnia 8.01 .2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wnioskow (Dz.U. Nr 5, poz.46).

2. Realizacja przez organy samorzEdu terytorialnego obowiqzkow wynikajqcych
z art. 253 Kpa w zakresie organizaqi przyjmowania skarg i wnioskow.

3. Zgodno6c sposobu rejestracji i przechowywania dokumentacji z zakresu skarg
i wnioskow z art..254 Kpa.

4. lloSc i tematyka zarejestrowanych skarg i wnioskow. Przestrzeganie wla6ciwo6ci
organu przy rozpatrywaniu skarg i wniosk6w (art. 223 $ 1 oraz art.231 i 243 Kpa).

5. Analiza sposobu zalatwiania skarg iwniosk6w;
- przestrzeganie ustawowych terminow udzielania odpowiedzi (art. 237 Kpa) oraz
- wymogow formalnych zawartych w art. 238 Kpa.

6. Przestrzeganie ustawowej wla6ciwo6ci Rady Miejskiej do rozpatrywania skarg,
zgodnie z art. 229, pkt 3 Kpa.

Bie2qca kontrola w powyzszym zakresie, przeprowadzona na podstawie
zatwierdzonego przez Wojewodg Dolnoslqskiego planu kontroli zewngtrznych na
ll p6lrocze 2004 roku wykazala:

Organizacjg i tryb pracy Rady Miejskiej w Szklarskiej Porqbie reguluje statut
wprowadzony w 2ycie uchwalq Nr Vl/57l03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porqbie
w sprawie uchwalenia statutu miasta Szklarska Porqba. W statucie nie uregulowano
zagadnief zwiqzanych z rozpatrywaniem skarg przez Radg Miejskq.
Z przeprowadzonego rozeznania wynika, 2e merytoryczne rozpatrzenie skarg, z reguty
powierza siq Komisji Przestrzegania Praworzqdno6ci oraz Skarg i Wnioskow Rady
Miejskiej.

W imieniu Rady, mieszkancow w sprawach skarg i wnioskow przyjmuje jej
PrzewodniczEcy w kazd4 sobotg, w godzinach od 9.oo do 11.oo. Ponadto, w kazdy
Morek w godzinach 11 .oo - 13.oo, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
mieszkaric6w w sprawach skarg i wnioskow przyjmujq radni Rady Miejskiej.
Informacja dotyczEca termin6w przyjgc interesantow wywieszona jest na tablicy
ogloszen umieszczonej w siedzibie Rady.

W zwiqzku z powyZszym stwierdzic nale2y, iz Rada realizuje $ 3 rozporzqdzenia
Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wnioskow. Wypelnia rownieZ ustawowy obowiqzek zawarty
w art. 253 Kpa, zgodnie z ktorym organy samorz4du terytorialnego i inne organy
samorzqdowe obowiqzane sq przyjmowac obywateli w sprawach skarg i wnioskow co
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najmniej raz w tygodniu, przy czym przyjqcia powinny odbywac siq w ustalonym dniu,
a informacja o dniach i godzinach przyjgc powinna byc wywieszona na widocznym
miejscu w siedzibie danej jednostki.

Aktualnie prowadzony rejestr skarg i wnioskow wptywajqcych do Rady zawiera,
m.in. nastgpujqce rubryki:
- data skargi, wniosku,
- nazwisko i imiq oraz adres skarzqcego siq,
- tre6c skargi, wniosku,
- ustawowy termin zalatwienia,
- data wyslania odpowiedzi,
- sposob zalatwienia.

Udostqpniony rejestr prowadzony jest w sposob czytelny i przqzysty. Zawarle
informacje stanowiq wyczerpujqcy opis zarowno tre6ci skargi (wniosku) jak te? formy
i sposobu zalatwienia sprawy, co pozwala na dokladne zapoznanie siq z tokiem
prowadzonego w sprawie postqpowania.
Nie stwierdzono braku wpisow, skre6len czy poprawek. Adnotacje sq czytelne
a zawarte informacje rzetelne, Data rejestracji sprawy w rejestrze pokrywa sig z datq
wptywu sprawy do Rady.

Dokumentaqa z zakresu przyjmowanych i rozpatrywanych pzez RadE Miejskq
skarg i wnioskow, gromadzona jest i przechowywana w Biurze Rady w sposob
pozwalajqcy na pelnq kontrolq prowadzonego w sprawach postgpowania skargowego.
Akta poszczegolnych spraw sa prawidlowo i czytelnie opisane, gromadzone
narastajEco, zgodnie z datq wptywu.

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdzic naleZy, i2 zar6wno spos6b
rejestracji jak i gromadzenie i przechowywanie dokumentaqi z zakresu zatatwianych
skarg i wniosk6w prowadzone jest starannie i prawidtowo, zgodnie z wymogami
zawartymi w art. 254 Kpa.

W roku 2003 do Rady wptynqlo 9 skarg, w tym:
- w czterech przypadkach Rada nie byla wla6ciwa do ich zalatwienia w zwiqzku z czym
przekazano je do zalatwienia wla6ciwym organom,
- w przypadku piqciu skarg, mieszczEcych siQ w zakresie wla6ciwoSci Rady,
rozpatrzono skargi i udzielono na nie odpowiedzi.

Przy rozpatrywaniu skarg w 2003 roku zachowane byty ustawowe terminy
i procedury. W przypadku braku mozliwosci rozpatrzenia sprawy w terminie
miesiqcznym, pisemnie informowano zainteresowanych o nowym terminie rozpalrzenia
skargi.
Przy puekazywaniu skarg zgodnie z wla6ciwo6ciq zachowywano 7 - dniowy termin na
jej przeslanie.
Odpowiedzi na skargi byty wlaSciwe i wyczerpuj4ce, zgodne z art.238 Kpa.
Ponadto, w 2OO3 roku zarejestrowano 2 wnioski, skierowane do Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porqbie

W roku 2004, do dnia kontroli, do Rady wptynqlo 5 skarg, w tym cztery z nich
mie$city siq w zakresie kompetencji Rady, jednq - przekazanq zgodnie z wlaSciwo6ciq.

Odpowiedzi na skargi mieszcz4ce srq w zakresie kompetencji Rady byty
wla$ciwe i wyczerpujqce i poza jednym Wzypadkiem, zachowano ustawowe terminy na
ich zalatwienie.



Nie rozpatrzono do tej pory skargi zarejestrowanej w roku 2004, pod poz.4
rejestru. Skarga dotyczy dzialalnoSci kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Skarga, przekazana za po6rednictwem Dolnoslqskiego Urzqdu Wojew6dzkiego we
Wroclawiu, wplynqla 5 maja br. Pismem z dnia 2 czerwca 2004 r. Przewodnicz4cy
Rady wyznaczyl termin ostatecznego rozpatrzenia skargi na 5 lipca br. Termin ten
jednak nie zostal dotrzymany i do tej pory osoba skar2aca sie nie otrzymala
odpowiedzi.

Jak wcze5 niej zaznaczo n o, m e ryto ryc zny m rozpatrywa n i em skarg wptywaj acych
do Rady zalmuje siq z reguly Komisja Przestrzegania PraworzqdnoSci oraz Skarg
i Wniosk6w. Przy prowadzeniu postgpowania wyja6niajqcego wykorzystuje siq opinie
prawne oraz wyja6nienia wla6ciwych organow. Pozwala to na wszechstronne
rozpatrzenie sprawy.

Za niewla6ciwy uznac jednak naleZy sposob rozpatrywania skarg i wniosk6w
nalezqcych do wla6ciwo6ci Rady. Rozstrzygniqcia w tych sprawach winny zapadal na
sesji i mie6 postac uchwal Rady, jako odrqbnych dokument6w. Nie stwierdzono, aby
Rada Miejska w Szklarskiej Porqbie, w kontrolowanym okresie, podejmowaNa uchwaly
w sprawie rozpatrzenia wptywajqcych do niej skarg.

Zgodnie z art. 14 ustawy o samorzqdzie gminnym, rada gminy, rozpatrujqc
skargg w przedmiocie, o ktorym mowa w arL.229 pkt 3 Kpa, powinna rozpatrzyc jq
w formie uchwaty. Przemawiajq za tym przede wszystkim - charakter organu (organ
kolegialny podejmuje decyzje w formie uchwaty) oraz stanowisko reprezentowane
w orzecznictwie sqdow administracyjnych (np. postanowienie Wojewodzkiego Sqdu
Administracyjnego we Wroclawiu z dnia'13 sierpnia 2004 r., syn. akt ll S A/ Wr.
212t04). PodstawE prawne uchwaly winien byc art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorz4dzie gminnym w zwiqzku z art. 229 pkt 3 Kpa Uchwala w sprawie
rozpatrzenia skargi winna zawierac postanowienie czy Rada uznaie skargq zazasadnE
czy te? za niezasadnq. W uzasadnieniu do uchwaly winno siq znale26 szczeg6lowe
wyja6n ienie m otyw6w proponowaneg o stan owis ka.

ilt.wNtosKl.

Przeprowadzona kontrola problemowa wykazala, iZ generalnie przy
rozpatrywaniu i zalatwianiu skarg wplywajqcych do Rady Miejskiej w Szklarskiej
Porgbie, przestrzegane sq stosowne przepisy prawa a w szczegolno6ci Kodeks
postqpowania administracyjnego. Uchybienia stwierdzono jedynie w sposobie i formie
rozpatnywania skarg wplywajqcych do Rady. Ponadto, dotychczas nie rozpatrzono
skargi zarejestrowanej w 2004 r. pod poz. 4 rejestru skarg i wnioskow. W zwiqzku z tym
wystosowane zostanie wystqpienie pokontrolne z zaleceniem usunigcia wykazanych
nieprawidlowo6ci.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajEcej jego
upowa2nienie, przed podpisaniem protokolu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania
przysluguje prawo zgloszenia umotywowanych zaslrze2en co do ustaleri w nim
zawartych, prawo zlo2enia pisemnych wyjaSnien co do tre6ci protokolu i podpisanie
protokolu, a takZe prawo odmowy podpisania protokolu kontroli, przy jednoczesnym
zloZeniu pisemnych wyjaSnierl podstawy odmowy. Przy czym odmowa podpisania
protokolu nie stanowi przeszkody do realizaqi ustalen kontroli i skierowania wystqpienia
pokontrolnego.



Protok6t sporzEdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla
ka2dej ze stron.

Kontroluj4cy:

.r.J - "-.n--r--[

,T*_?l MTEJsKA
w uzKtarskiej porgbie

Rp$=i-*:

Watbrzych, dnia 28 paldziernika 2004 roku.
(pieczqtka Rady)

Szklarska Porgba, dnia 2OO4 r


