
Pyskowice, dnia 30 paidziernika 2006 r. 

AWK. 1.055515106 4 Egz. Nr .... . . . .. . . ... . 

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzedzie Miejskim w Pyskowicach 

w dniach od 25 paidziernika 2006 r. do 30 paidziernika 2006 r. 

I. Temat kontroli: 

Ocena prawidlowosci przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania skarg i wnioskow oraz stosowania 
instrukcji kancelaryjnej dla organow gmin i zwiqzkow miedzygminnych w procesie przyjmowania 
i zalatwiania skarg i wnioskow. 

II. Jednostka kontrolowana: 
Urzqd Miejski Pyskowice 
ul. Strzelcow Bytomskich 3 
44- 120 Pyskowice 
REGON: 000523620 

Ill. Termin przeprowadzenia kontroli: 
Od 25.10.2006 r. do 30.10.2006 r. 

IV. Organ sprawujqcy nadzor nad jednostkq kontrolowanq w zakresie objetym kontrolq: 
Wojewoda Slqski 

V. Kontrole przeprowadzili: 
Boguslawa Weglarz - starszy inspektor wojewodzki - koordynator pionu ds. kontroli Zespolu 
Audytu Wewnetrznego i Kontroli Slqskiego Urzedu Wojewodzkiego w Katowicach na podstawie 
upowaznienia Wojewody Slqskiego Nr AWK.09391826106 z dnia 24.10.2006 r. 
Anna Piqty - inspektor wojewodzki w Zespole Audytu Wewnetrznego i Kontroli Slqskiego Urzedu 
Wojewodzkiego w Katowicach na podstawie upowaznienia Wojewody ~lqskiego 
Nr AWK.09391825106 z dnia 24.1 0.2006 r. 

VI. Okres objety kontrolq: 
Od 01 .01.2004r. do 25.10.2006 r. 

VII. Kierownictwo kontrolowanej jednostki w okresie objetym kontrolq: 
Pan Waclaw Kqska - Burmistrz Miasta Pyskowice pelniqcy funkcje od 19 listopada 2002r. 
Pan Wieslaw Leszczynski - Zastepca Burmistrza Miasta Pyskowice pelniqcy funkcjq od 
19 listopada 2002r. 



VIII. W czasie kontroli informacji udzielali: 
Pani Anna Cichorz - Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego UM Pyskowice 
Pan Waclaw Kqska - Burmistrz Miasta Pyskowice 

IX. IlekroC w niniejszym protokole uiyto sformulowania - skrotu: - 
. ,,KpaW - oznacza to ustawq z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postqpowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), - 
. ,,rozporzqdzenie R.M. z dnia 08 ,stycznia 2002r." - oznacza to rozporzqdzenie Rady 

Ministrow z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wnioskow (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46), 

- ,,instrukcja kancelaryjna" - oznacza to rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 
22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organow gmin i zwiqzkow 
miqdzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.). 

USTALENIA FAKTYCZNE 

1. PrawidlowoSc ewidencjonowania skarg i wnioskow. Ocena obiegu skarg 
i wnioskow. 

1.1. Urzqd Miejski w Pyskowicach dziala m. in. na podstawie: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorzqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
b) Statutu Miasta Pyskowice stanowiqcego zalqcznik do uchwaiy Nr V11/81/03 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 marca 2003r. 
c) Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Miejskiego w Pyskowicach stanowiqcego 
zalqcznik do zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0152/0r/30/2005 z dnia 
29 grudnia 2005r. 

1.2. Uregulowania formalno-prawne w zakresie skarg i wnioskow. 
Problematykq przyjmowania i zalatwiania skarg i wnioskow ujqto'm.in. w: 

- rozdziale IV pkt 1.7 Regulaminu Organizacyjnego, ktory stanowi, iz do zadan Wydzialu 
Organizacyjnego nalezy prowadzenie spraw dotyczqcych skarg i wnioskow, 
- § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu, ktory stanowi, ze zadaniem Przewodniczqcego Rady Miejskiej 
jest przyjmowanie, w imieniu Rady, skarg na dzialalnosc Burmistrza i kierownikow 
miejskich jednostek organizacyjnych, 
- § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu, ktory stanowi, ze komisje Rady analizujq skargi na Burmistrza 
i kierownikow miejskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawiajq swoje opinie Radzie, 
- zarzqdzeniu Burmistrza Miasta Pyskowice nr 11/01 z dnia 18 grudnia 2001 r. ustalajqcym 
szczegolowe wytyczne w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania 
skarg i wnioskow w Urzqdzie Miejskim w Pyskowicach (ze zm.). Kserokopia zarzqdzenia 
wraz ze zmianami stanowi zafqcznik nr I do protokolu kontroli. 

1.3. Obowiqzek prowadzenia centralnego rejestru skarg i wnioskow, przyjmowania skarg 
i wnioskow, sporzqdzania analiz z realizacji skarg i wnioskow oraz pelnienia nadzoru nad 
przestrzeganiem terminow udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski powierzono Pani Justynie 
Furmaniuk - mlodszernu referentowi Wydzialu Ogolno-Organizacyjnego. Kserokopia zakresu 
czynnosci Pani Justyny Furmaniuk z dnia 3 marca 2005r. stanowi zafqcznik nr 2 do protokolu 



1.4. W Urzqdzie Miejskim w Pyskowicach prowadzone sq  osobno dwa rejestry: rejestr skarg 
oznaczony nr Og-RS-0560 i rejestr wnioskow oznaczony nr 0560. W rejestrze skarg odnotowano 
w badanym okresie nastqpujqcq ilosC skarg : 

- w 2004r. - 13, 
-w2005 r.-11, 
- w 2006 r. - 6 (do dnia kontroli). 

Natomiast w rejestrze wnioskow odnotowano w kontrolowanym okresie: 
- w 2004 r. - 2 wnioski, 
- w 2005 r. - 2 wnioski, 
- w 2006 r. - 3 wnioski (do dnia kontroli). 

1.5. Celem zbadania prawidlowosci procesu przyjmowania, zalatwiania i rozpatrywania skarg 
i wnioskow, kontroli poddano akta nastqpujqcych, losowo wybranych skarg i wnioskow 
zanotowanych w wlw rejestrach : 

REJESTR SKARG 

Poz. 2104 - Skarga Pani - 

z dnia 1.03.2004r. dot. dzialan p.0. Dyrektora Przedszkola nr 3 w Pyskowicach lwplyw do LIM: 
2.03.2004r.l. Pismem nr RS-OG-56012104 z dnia 4.03.2004r. Z-ca Burmistrza przekazal skargq wg. 
wlasciwosci rzeczowej Przewodniczqcemu Rady Miejskiej Iwpiyw do Biura Rady: 4.03.2004r.l. 
Pismem nr RS-OG-56012104 z dnia 4.03.2004r. Z-ca Burmistrza poinformowal skarzqcq 
o przekazaniu skargi wg. wlasciwosci. Jednoczesnie w tym samym dniu pismem nr RS-OG- 
56012104 Z-ca Burmistrza zobowiqzal p.0. Dyrektora Przedszkola nr 3 w Pyskowicach do zlozenia 
wyjasnien odnosnie zarzutow lwyslano: 4.03.2004r.l. W odpowiedzi na ww. pismo p.0. Dyrektora 
Przedszkola nr 3 w Pyskowicach w dniu 8.03.2004r. przekazala stosowne wyjasnienia. Uchwalq 
Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XV111120012004 z dnia 24.03.2004r. uznano skargq Pani 

za bezzasadnq przedstawiajqc szczegolowe uzasadnienie w zalqczniku do uchwaly. 
Pismem nr RS-OG-56012104 (BRM056012104) z dnia 25.03.2004r. Przewodniczqcy Rady Miejskiej 
udzielil odpowiedzi skarzqcej przekazujqc w zalqczniku przedmiotowq uchwalq lwyslano 
26.03.2004r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano termin 
przekazania i zalatwienia skargi wynikajqcy z Kpa. 

Poz. 3104 - Skarga Pana z dnia 23.02.2004r. 
dot. dzialan Burmistrza Miasta Pyskowice oraz Miejskiego Zarzqdu Budynkow Mieszkalnych 
Sp.z 0.0. w Pyskowicach, przekazana przy pismie Slqskiego Urzqdu Wojewodzkiego w 
Katowicach z dnia 11.03.2004r. lwplyw do Biura Rady Miejskiej: 15.03.2004r.l. Pismem nr RS-OG- 
56013104 (BRM 056013104) z dnia 15.03.2004r. Przewodniczqcy Rady Miejskiej zwrocil siq do 
Burmistrza Miasta z prosbq o zlozenie wyjasnien odnosnie zarzutow zawartych w skardze Iwplyw 
do LIM: 16.03.2004r.l. Pismem nr GKiH 011411 8104 (BRM 056013104) z dnia 1.04.2004r. Burmistrz 
Miasta Pyskowice udzielil wyjasnien lwplyw do Biura Rady Miejskiej: 1.04.2004r.l. Pismem nr RS- 
0G-56013104 (BRM 056013104) z dnia 15.03.2004r. Przewodniczqcy Rady Miejskiej poinformowal 
skariqcego o prowadzonym w sprawie postqpowaniu wyjasniajqcym oraz o terminie rozpatrzenia 
skargi podczas najblizszej sesji Rady Miejskiej 28.04.2004r. Iwyslano 5.04.2004r.l.Uchwalq Rady 
Miejskiej w Pyskowicach nr XIX/210/2004 z dnia 28.04.2004r. uznano skargq Pana 

za bezzasadnq przedstawiajqc szczegolowe uzasadnienie faktyczne i prawne 
w zalqcz iku do uchwaly. Pismem nr RS-OG-56013104 (BRM056013104) z dnia 29.04.2004r. C 



Przewodniczqcy Rady Miejskiej udzielil odpowiedzi skariqcemu przekazujqc wlw uchwalq 
lwyslano 30.04.2004r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Poinformowano skariqcego 
o poiniejszym terminie zalatwienia skargi. Zachowano ustalon y termin zalatwien ia skargi. 

Poz. 4/04 - Skarga Pani z dnia 
12.05.2004r. dot. dzialan Burmistrza Miasta Pyskowice w sprawie braku wiqzqcej~odpowiedzi na 
pismo skariqcej dotyczqce odszkodowania za dzierzawiony grunt rolny Iwplyw do EIiura Rady 
Miejskiej: 13.05.2004r.l. Pismem nr RSIOG-56014104 (BRM 056014104) z dnia 14.05.2004r. 
Przewodniczqcy Rady Miejskiej poinformowal skariqcq o koniecznosci przeprowadzenia 
postqpowania wyjasniajqcego i wskazal, ze ,,rozpatrzenie skargi z przyczyn proceduralnych potrwa 
dluzej niz 7 dni" Idostarczono: 17.05.2004r.l. Pismem RSIOG-56014104 (BRM 056014104) z dnia 
14.05.2004r. Przewodniczqcy Rady Miejskiej zwrocil siq do Burmistrza Miasta Pyskowice z prosbq 
o wyjasnienie zarzutow podnoszonych w skardze lwplyw do UM: 14.05.2004r.l. Burmistrz Miasta 
Pyskowice udzielil odpowiedzi w pismie nr G.05612104 z dnia 18.05.2004r. Iwplyw do Biura Rady 
Miejskiej: 19.05.2004r.l. Uchwalq Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XX1122612004 z dnia 
30.06.2004r. uznano skargq Pani za bezzasadnq przedstawiajqc 
uzasadnienie faktyczne w zalqczniku do uchwab. Pismem nr RS-OG-56014104 (BRM056014104) z 
dnia 1.07.2004r. Przewodniczqcy Rady Miejskiej udzielil odpowiedzi skarzqcej przekazujqc 
przedmiotowq uchwalq lwyslano: 2.07.2004r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. W pismie informujqcym skariqcq o toczqcym siq 
postqpowaniu wyjasniajqcym nie wskazano terminu zalatwienia skargi, a jedynie 
stwierdzono, i e  ,,rozpatrzenie skargi z przyczyn proceduralnych potrwa dluiej n i i  7 dniJJ. 

Poz. 5104 - Skarga Pana 
z dnia 26.05.2004r. dot. dzialan Naczelnika Wydzialu Finansowo - Budzetowego w sprawie decyzji 
okreslajqcej wymiar podatku od nieruchomosci lwplyw do UM: 26.05.2004r.l. Pismem nr RS-OG- 
56015104 z dnia 28.05.2004r. Z-ca Burmistrza zwrocil siq do Naczelnik Wydzialu Finansowo - 
Budzetowego o zlozenie wyjasnieri odnosnie zarzutow zawartych w skardze do 7.06.2004r. 
Pismem z dnia 3.06.2004r. Pan zwrocil siq z prosbq o potraktowanie skargi 
z dnia 26.05.2004r. jako odwolania od decyzji do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 
w Katowicach lwplyw do LIM: 3.06.2004r.l. Pismem nr Fn.3110158104 z dnia 1.06.2004r. Z-ca 
Burmistrza Miasta przekazal odwolanie od decyzji do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 
w Katowicach . 
Kwalifi kacja skarg i prawidlowa. 

Poz. 10104 - Skarga Paistwa 
z dnia 18.10.2004r. dot. przedluzajqcego siq postqpowania sprzedazy mieszkania lwplyw do UM: 
18.1 0.2004r.l. Pismem nr RS-OGl560110104 z dnia 19.10.2004r. Burmistrz Miasta zwrocil siq 
do Naczelnika Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami i Rolnictwa z prosbq o zlozenie do dnia 
29.10.2004r. wyjasnien odnosnie zarzutow zawartych w skardze. Pismem nr G.0561412004 z dnia 
20.10.2004r. Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami i Rolnictwa udzielil wyjasnien 
w przedmiotowej sprawie. Dodatkowych wyjasnieri udzielil rowniez Z-ca Naczelnika Wydzialu 
w dniu 29.10.2004r. Pismem nr ~ ~ - 0 ~ - 0 5 6 0 1 ~ 0 1 2 0 0 4  (GKiH 05601712004) z dnia 5.11.2004r. 
Burmistrz Miasta Pyskowice udzielil skarzqcym odpowiedzi wyjasniajqcej Iwyslano 10.11.2004r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano termin zalatwienia 

skargim 4 



Poz. 11/04 - Skarga Panstwa z dnia 
26.10.2004r. dot. dzialan pracownikow Strazy Miejskiej w Pyskowicach lwplyw do Biura Rady 
Miejskiej oraz do UM: 27.10.2004r.l. Pismern nr SO 05660111104 z dnia 4.11.2004r. Burmistrz 
Miasta przekazal skargq celem rozpatrzenia Kornendantowi Strazy Miejskiej w Pyskowicach 
lwyslano: 4.11.2004r.l. Pisrnem nr SM-146104 z dnia 24.11.2004r. Kornendant Strazy Miejskiej 
udzielil skariqcym odpowiedzi na skargq uznajqc j q  za bezzasadnq Iwyslano: 24.11.2004r.l. 
Jednoczesnie kopiq przedrniotowej odpowiedzi przeslal do wiadomosci Burqistrzowi Miasta 
Pyskowice. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano termin udzielenia 
odpowiedzi na skargq, przy czym odpowiedi na skargq sporzqdzona zostala w sposob 
lakoniczny i nie wyczerpuje znamion okreslonych w Kpa, gdyi  nie zawiera szczeg&owego 
uzasadnienia faktycznego na poparcie tez w niej przedstawionych. 

Poz. 1/05 - Skarga Pana 
z dnia 11.01.2005r. dot. dzialan pracownika i dwoch funkcjonariuszy Strazy Miejskiej 
w Pyskowicach w trakcie wizji lokalnej w dniu 10.01.2005r. lwplyw do UM: 17.01.2005r.l. Pismem 
nr RS-OG/560/1/05 z dnia 19.01.2005r. Burrnistrz Miasta zwrocil siq do Naczelnika Wydzialu 
Gospodarki Kornunalnej i Handlu z prosbq o zlozenie wyjasnien odnosnie zarzutow zawartych 
w skardze do dnia 28.01.2005r. Pismem nr GKiH.05611112005 z dnia 28.01.2005r. Naczelnik 
Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Handlu udzielila wyjasnien w przedrniotowej sprawie. Pismern 
nr RS-OG-056011112005 (GKiH 056111A/2005) z dnia 15.02.2005r. Zastepca Burrnistrza Miasta 
Pyskowice udzielil skarzqcemu odpowiedzi na skarge /wyslano 17.02.2005r.l. 
Skargq rozpatrywano jako skargq na ,,niezgodne z przepisami prawa postqpowanie - 

. W takim kontekscie pismo to nie 
spelnialoby znamion skargi w rozumieniu art. 227 Kpa, a jedynie skargi w rozumieniu 
potocznym. Jednakie, kontrolujqcy wskazujq, i e  pismo wyczerpuje elementy skargi ujqte 
w W/W artykule Kpa, gdy i  zawiera zarzuty pod adresem pracownika Urzqdu i dwoch 
funkcjonariuszy Straiy Miejskiej w Pyskowicach. Tymczasem w odpowiedzi udzielonej 
skariqcemu nie ustosunkowano siq do zarzutow dot. dzialari pracownika biorqcego udzial 
w wizji lokalnej. 

Poz. 2/05 - Skarga Pana 
z dnia 25.02.2005r. dot. dzialan Naczelnika 

Wydzialu Finansowo-Budzetowego Iwplyw do UM: 01.03.2005r./. Postqpowanie wyjasniajqce 
prowadzila Pani Anna Cichorz - Naczelnik Wydzialu Ogolno-Organizacyjnego. Wyjasnienia 
w przedmiotowej sprawie zlozyly nastepujqce osoby: Pani Boguslawa Kukla - Naczelnik Wydzialu 
Finansowo-Budzetowego (pismo z dnia 02.03.2005r.) oraz Pan - stazysta 
w Wydziale Ogolno-Organizacyjnym (pisrno z dnia 08.03.2005r.). Pisrnern nr RS-0560/2/2005 
z dnia 09.03.2005r. Burrnistrz Miasta Pyskowice udzielil skarzqcemu pozytywnej odpowiedzi 
na skargq Iwyslano 10.03.2005r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano ustawowy termin 
zahtwienia skargi. 

Poz. 3/05 - Skarga Pani z dnia 
11.04.2005r. dot. przewleklosci postqpowania w sprawie przeksztalcenia prawa uiytkowania 
wieczystego w prawo wlasnosci prowadzonego w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciarni 

plyw do LIM: 13.04.2005r.l. Pisrnem nr RS-0g10560/312005 z dnia 13.04.2005r. Z-ca 
sie do Naczelnika Wydzialu Gospodarki Nieruchornosciarni i Rolnictwa 



z prosbq o przedstawienie wyjasnien w zakresie zarzutow zawartych w skardze. W pismie 
nr G.72243165198 (G.05611105) z dnia 19.04.2005r. Naczelnik Wydzialu Gospodarki 
Nieruchomosciarni i Rolnictwa udzielil wyjasnien. Pismem nr G.72243165198 (G.05611105) z dnia 
29.04.2005r. Z-ca Burmistrza Miasta Pyskowice udzielil skarzqcej pozytywnej odpowiedzi na 
skargq lwyslano 29.04.2005r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Zachowano ustawowy termin zalatwienia skargi. Tryb 
zalatwienia prawidlowy. 

Poz. 7/05 - Skarga Pani z dnia 
17.05.2005r. dot. zachowania Kierownika Urzqdu Stanu Cywilnego w Pyskowicach lwplyw do UM: 
23.05.2005r.l. Pismem nr RS-0gl05601712005 z dnia 24.05.2005r. Z-ca Burmistrza zwrocil siq do 
Kierownika Urzqdu Stanu Cywilnego w Pyskowicach z prosbq o przedstawienie wyjasnien 
odnosnie zarzutow zawartych w skardze. W dniu 24.05.2005r. wplynqly pisemne wyjasnienia 
Kierownika Urzqdu Stanu Cywilnego w Pyskowicach. Pismem nr RS-0gl056017105 z dnia 
31.05.2005r. Burmistrz Miasta Pyskowice udzielil skariqcej pozytywnej odpowiedzi na skargq 
lwyslano 08.06.2005r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano ustawowy termin 
zalatwienia skargi. 

Poz. 8/05 - Skarga Pana dot. zachowania Kierownika Urzqdu Stanu 
Cywilnego w Pyskowicach lwplyw do UM: 13.06.2005r.l.' Pismem nr RS-0gl056018105 z dnia 
14.06.2005r. Burmistrza zwrocil siq do Kierownika Urzqdu Stanu Cywilnego w Pyskowicach z 
prosbq o przedstawienie wyjasnien odnosnie zarzutow zawartych w skardze. W dniu 15.06.2005r. 
wplynqty pisemne wyjasnienia Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Pyskowicach. Ponadto w 
dniu 21.06.2005r. dodatkowe wyjasnienia w sprawie zlozyla matka skariqcego - Pani - 

(protokol przyjqcia skargi z dnia 21.06.2005r.). Wyjasnienia w tej sprawie zlozyla rowniez 
Zastqpca Kierownika USC w Pyskowicach. Pismem nr RS-0gl056018105 z dnia 27.06.2005~ 
Burmistrz Miasta Pyskowice udzielil skarzqcemu wyjasniajqcej odpowiedzi na skargq Iprzeslano 
do wiadomosci Pani , wyslano 28.06.2005r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano ustawowy termin 
zalatwienia skargi. 

Poz. 10105 - Skarga Pana dot. nienalezytego 
wykonania zadan przez sluzby miejskie porzez nieodsniezanie i nieprzygotowanie dr6g 
do eksploatacji w okresie jesiennym lwplyw do UM: 22.11.2005r.l. Pismem nr GKiH 554013212005 
z dnia 25.11.2005r. Z-ca Burmistrza poinformowat skariqcego, ze sprawa roszczeri z tytulu 
uszkodzenia samochodu zostala przekazana ubezpieczycielowi celem ustalenia odpowiedzialnosci 
Urzqdu. Pismem nr GKiH 0561/07/2005 (RS-0gl056011012005) z dnia 21.12.2005r. Burmistrz 
Miasta udzielil skarzqcemu wyjasniajqcej odpowiedzi na skargq Iwyslano: 22.1 2.2005r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano ustawowy termin 
zalatwienia skarg. 

Poz. 1106 - Skarga Pana z dnia 
14.01.2006r. dot. dzialalnosci Osrodka Pomocy Spolecznej w Pyskowicach, przeslana za 
posrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwosci RP przy pismie BM-Ill-052-101106lP z dnia 
23.01.2006r. lwplyw do UM: 27.01.2006r.l. Pismem nr RS1BRM1056011106 z dnia 31 .01.2006r. 
Burmistrz Viasta przekazal skargq celem rozpatrzenia Przewodniczqcemu Rady Miejskiej 
w Pyskowi ach lwplyw do Biura Rady Miejskiej: 31.01.2006r.l. W tym samym dniu pismem nr 1 



RS1BRM1056011106 Burmistrz IVliasta poinformowal skariqcego o przekazaniu skargi Radzie 
Miejskiej lwyslano: 1.02.2006r.l. Pismem nr OPS.07114106 z dnia 2.02.2006r. Kierownik OPS 
w Pyskowicach zlozyl wyjasnienia w sprawie lwplyw do Biura Rady Miejskiej: 8.02.2006r.l. 
W dniu 23.02.2006r. Pan wycofal przedmiotowq skargq lpismo w tej sprawie 
zlozone zostalo na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23.02.2006r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. 

'. 
Poz. 3106 - Skarga Pana z dnia 1.0.04.2006r. 
dot. bezpodstawnego wydania przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach zezwolenia na wjazd 
samochodow o rzeczywistej masie powyzej 2,5 t na ulice Krokusow i Rozanq w Pyskowicach. 
lwplyw do LIM: 11.04.2006r.l. Pismem nr RS-GKiH-056013106 z dnia 11.04.2006r. Burmistrz Miasta 
Pyskowice przekazal przedmiotowq skargq celem rozpatrzenia wedlug kompetencji Staroscie 
Powiatu Gliwickiego lwyslano: 12.04.2006r., przekazano do wiadomosci skarzqcegol. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Zachowano termin przekazania skargi wedlug wlasciwosci 
rzeczowej. 

Poz. 5/06 - Skarga z dnia 27.06.2006r. dot. braku 
nadzoru ze strony Burmistrza Miasta Pyskowice nad inwestycjq obejmujqcq budowq drogi - 
ul. Czerwionka lwplyw do UM oraz do Biura RM: 27.06.2006r.l. Pismem nr RS-BRMl056015106 
(BRM 056114106) z dnia 28.06.2006r. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Pyskowicach przekazal 
kopiq skargi Burmistrzowi Miasta celem ustosunkowania siq do zawartych w niej zarzutow. 
Pismem nr GKiH 05611412006 z dnia 17.07.2006r. Burmistrz Miasta przekazal wyjasnienia w tej 
sprawie lwplyw do Biura Rady Miejskiej: 19.07.2006r.l. Pismem nr RS-BRM-056015106 (BRM 
056114106) z dnia 25.07.2006r. Przewodniczqcy Rady Miejskiej poinformowal przedstawiciela 
skariqcych o stanowisku zajqtym przez Komisjq Rewizyjnq Rady Miejskiej w Pyskowicach 
w kwestii przedmiotowej skargi i planowanym terminie sesji RM, na kt6rym skarga zostanie 
rozpatrzona tj. 30.08.2006r. lwyslano:26.07.2006r.l. Pismem nr RS-BRM-056015106 (BRM 
056114106) z dnia 31.08.2006r. Przewodniczqcy Rady Miejskiej przekazal skariqcym uchwalq RM 
w Pyskowicach w sprawie rozpatrzenia skargi, ktorq uznano za niezasadnq lwyslano: 
01.09.2006r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano ustalony termin 
zalatwienia skargi. 

Poz. 6/06 - Skarga Pani oraz Pani 
z dnia 24.07.2006r. dot. nieterminowego zalatwienia sprawy odlqczenia dzialki lwplyw do UM: 
24.07.2006r.l. Pismem nr RS-GNiR/056016106 z dnia 25.07.2006r. Z-ca Burmistrza zwrocil siq do 
Naczelnika Wydzialu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa z prosbq o przedstawienie wyjasnien 
w zakresie zarzutow zawartych w skardze w terminie do 31.07.2006r. W pismie nr G.056111106 
z dnia 27.07.2006r. Naczelnik Wydzialu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa udzielil wyjasnien. 
Pismem nr RS-GNiRl056016106 (G.05611106; G.7430121102) z dnia 31.07.2006r. Zastqpca 
Burmistrza Miasta Pyskowice udzielil skarzqcym wyjasniajqcej odpowiedzi na skargq lwyslano 
02.08.2006r.l. 
Kwalifikacja skargi prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano ustawowy termin 
zalatwienia skargi. 



REJESTR WNIOSKOW 

Poz. 1/04 - Wniosek Pana z dnia 25.05.2004r. 
dot. zlej jakosci nawierzchni ulicy Czeremchy Iwplyw do LIM: 24.08.2004r.l. Pismem nr RW- 
Og/GKiH/0562/1/04 z dnia 14.09.2004r. Burmistrz Miasta udzielil odpowiedzi Panu - Iwyslano: 15.09.2004r.l. 
Kwalifikacja wniosku prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano ustawowy 
terrnin zalatwienia wniosku. 

Poz. 1/05 - Wniosek Pana 
dot. poprawy bezpieczenstwa na terenie miasta Iwplyw do UM: 24.06.2005r.l. Pismem nr S0.522- 
6/05 z dnia 21.07.2005r. Burmistrz Miasta udzielil wnioskodawcy odpowiedzi Iwyslano: 
22.07.2005r.l. 
Kwalifikacja wniosku prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano ustawowy 
termin zalatwienia wniosku. 

Poz. 2/05 - Wniosek Pana oraz - 
z dnia 1.08.2005r. dot. remontu nawierzchni ul. Polnej i montazu dodatkowego 

punku swietlnego na skrzyzowaniu ulic Polnej i Zuzlowej Iwplyw do UM: 9.08.2005r.l. Pismem RW- 
Og/GKiH/0562/02/2005 z dnia 29.08.2005r. Burmistrz Miasta udzielil wnioskodawcom odpowiedzi 
Iwyslano: 30.08.2005r.l. 
Kwalifikacja wniosku prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano ustawowy 
termin zalatwienia wniosku. 

Poz. 1106 - Wniosek Pani oraz 
-, z dnia 30.06.2006r. dot. 

wybudowania placu zabaw dla dzieci Iwplyw do UM: 3.07.2006r.l. Pismem RW/GKiH/0562/1/06 
(GkiH-7070/2/2006) z dnia 14.07.2006r. Burmistrz Miasta udzielil wnioskodawcom odpowiedzi 
Iwyslano: 14.07.20061-.I. 
Kwalifikacja wniosku prawidlowa. Tryb zalatwienia prawidlowy. Zachowano ustawowy 
terrnin zalatwienia wniosku. 
Poz. 3/06 - Wniosek z dnia 8.10.2006r. dot. utworzenia 
parkingu Iwplyw do LIM: 10.10.2006r./. Sprawa w toku. Termin: 12.11.2006r. (1 1 listopada - swiqto 
panstwowe). 
Kwalifikacja wniosku prawidlowa. 

1.6. Stosowanie przez Urzqd Miejski w Pyskowicach protokolu przyjqcia skargi ustnej: 
Wzor protokolu przyjqcia skargi 1 wniosku wniesionego ustnie w Urzqdzie Miejskim 
w Pyskowicach, stanowi zaiqcznik nr 3 do protokolu kontroli. 

1.7. Celem zbadania prawidlowosci kwalifikacji korespondencji wplywajqcej do Urzqdu Miejskiego 
w Pyskowicach przejrzano dzienniki korespondencyjne w wybranych przedzialach czasowych i 
wytypowano akta spraw: 
- w 2004r. przejrzano wplywy od poz. 1 do 500, 
- w 2005r. przejrzano wplywy od poz. 5820 do 7000, 
- w 2006 r. przejrzano wplywy od poz. 2500 do 3500. 

ww. pozycji stwierdzono pisma spelniajqce znamiona wniosku - poz. 100104, 
nie byly zarejestrowane w rejestrze. Pisma te stanowiq zaiqczniki od  nr 4 



do 6 do protokolu kontroli. 

1.8. Zagadnienia: 
1) obiegu pism noszqcych znamiona skarg i wnioskow w Urzqdzie Miejskim w Pyskowicach oraz 
osoby odpowiedzialnej za kwalifikowanie spraw wptywajqcych do Urzqdu, 

2) odnotowania krytycznych uwag prasowych, na ktore Urzqd zobowiqzany by# do udzielenia 
odpowiedzi oraz 

3) otrzymania skarg i wnioskow wniesionych przez poslow i senatorow ujqto w piSmie nr Or- 
091114106 z dnia 26.10.2006r., stanowiqcym odpowiedz na pismo nr AWK.1.0555 - 5/06 z dnia 
25.1 0.2006r. Pisma te stanowiq odpowiednio zalqczniki nr 7 i 8 do protokolu kontroli. 

1.9. lnformacja pisemna dot. przyjmowania obywateli w sprawach skarg wnioskow widnieje na 
tablicy ogloszen przy sekretariacie i ma nastqpujqcq tresc: 

,,Burmistrz Miasta lub Zastqpca Burmistrza przyjmujq wnioski i skargi mieszkancow 
w kazdy czwartek od 15.00 do 17.00. Skargi na dzialalnosC Burmistrza i kierownikow gminnych 
jednostek organizacyjnych przyjmujq w kazdy czwartek w godz. od 15.00 do 17.00 
Przewodniczqcy i Wiceprzewodniczqcy Rady Miasta". 

Tresc ww. informacji spetnia wymogi art. 253 Kpa w kontekscie dostosowania godzin 
przyjqc do potrzeb ludnosci, choc tut. Urzqd nie ma wyznaczonych przynajmniej raz w tygodniu 
godzin przyjqc w sprawach skarg/wnioskow po godzinach pracy Urzedu. 
Urzqd Miejski w Pyskowicach czynny jest w nastqpujqcych godzinach: 

- poniedzialek 730 1530 

- wtorek 730 1530 

- sroda 730 1530 

- czwartek go 17O 

- piqtek 730 ls30 

2.0. W zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej dla organow gmin i zwiqzkow miqdzygminnych 

w procesie przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania skarg i wnioskow stwierdzono nastepujqce 

uchybienia: 

- na pismach znajdujq sie dwa znaki sprawy, 

- pisma w sprawach skarg/wnioskow nie s q  oznaczone zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem 

akt tj. 0561 - rozpatrywanie skarg, 0562 - rozpatrywanie wnioskow. 

- w kilku przypadkach brak daty przy parafie referenta na kopii pisma pozostajqcego w aktach 

Urzqdu oraz znak sprawy zawiera caly rok zamiast dwoch ostatnich cyfr roku. 

2.1. Wg zapisow w ksiqzce ewidencji kontroli ostatnia kontrola w zakresie problematyki skarg 
i wnioskow zostala przeprowadzona w tut. Urzedzie w listopadzie 2001r. przez inspektorow 
Wydzialu Kontroli ~ lqskiego Urzedu Wojewodzkiego w Katowicach. 

Na tym kontrole zakonczono. 
Kontrole odnotowano w ksiqzce ewidencji kontroli w pozycji 3/06. 
Niniejszy protokot kontroli sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 
wreczono Kierown kowi jednostki kontrolowanej. I 



Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przyslugujqcym mu prawie zgloszenia 
zastrzezen co do tresci zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy 
podpisania protokolu. Odrnowa podpisania protokolu nie wstrzymuje jednak biegu postqpowania 
pokontrolnego. 
Ponadto Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o prawie wniesienia wyjasnien co do 
tresci zawartych w niniejszym protokole do Wojewody ~lqskiego, za posrednictwem Kierownika 
Zespolu Audytu Wewnetrznego i Kontroli Slqskiego Urzedu Wojewodzkiego w Katowicach, 
ul. Jagielloriska 25, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokolu. 7 

* 

Na tym protokol zakoriczono. 
Wykaz zalqcznikow stanowiqcych integralnq czesC niniejszego protokolu: 
1. Kserokopia zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr 11/01 z dnia 18 grudnia 2001 r. 
2. Kserokopia zakresu czynnosci Pani Justyny Furmaniuk z dnia 3 marca 2005r. 
3. Wzor protokolu przyjqcia skargilwniosku wniesionego ustnie. 
4-6. Kserokopie pism spelniajqcych znamiona wnioskow/skarg 
7. Zapytanie kontrolujqcych nr AWK.1.0555 - 5/06 z dnia 25.10.2006r., 
8. Wyjasnienia Pana Waclawa Kqski - Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.10.2006r. 

Pyskowice, dn. 04.1 
Podpis i pieczqtka Podpisy kontrolujqcych: 
Kierownika 

lllRZfli@ MUEdSKI 
w Pyskowicach 

44-120 Fyssowice. ul.Strzelc6w Bytomsldch 3 
iel. (032) 332 60 00, fax (032) 332 60 02 

-2- 

Dane osobowe osob prywatnych zakreslono stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p6in. 
zm.). 
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40-032 Kat;>vii;l, ul. Jsgiellodska 25 Katowice, 2006 -11- I 6 

Pan - 
I 

Waclaw Kqska 

Burmistrz Miasta Pyskowice 

ul. Strzelcciw Bytomskich 3 

44-120 Pyskowice 

Dzialajqc z upowaznienia Wojewody ~ l q s k i e ~ o  wydanego na podstawie art. 32 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o administracji rzpdowej w wojewodztwie (t.j.: Dz. U. 

z 2001 r., 1% 80, poz. 872 ze zm.) w zwiqku z art. 258 fj 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czenvca 

1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze 

zm.), pracownicy Zespoh Audytu Wewnqtrznego i Kontroli ~ l q s k i e ~ o  Urzqdu 

Wojewodzkiego w Katowicach w dniach od 25 do 30 paidziemika 2006 r. przeprowadzili 

w Urzqdzie Miejskim w Pyskowicach kontrolq problemowp w zakresie przyjmowania, 

rozpatrywania oraz zalatwiania skarg i wnioskow. 

Kontrolq objqto okres od 01.01.2004 r. do pienvszego dnia kontroli. Wyniki kontroli 

przedstawiono w protokole kontroli nr AWK.I.055515106 z dnia 30 paidziemika 2006r. 

W zwiqzku z tym, i e  ustalenia kontroli nie wykazaly w powyiszym zakresie istotnych 

nieprawidlowoici, a wszelkie wqtpliwoici w przedmiotowym zakresie wyjainiono w trakcie 

kontroli, odstqpuje siq od wydania zaleceli pokontrolnych. 


