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Szczecin, dnia ^<^_ maja 2020r.

Pan
Konstanty Oświęcimski
Wójt Gminy Rewal

W załączeniu przedkładam projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej
w dniach 24 - 26 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Rewal w przedmiocie:
l. Sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie ustawy Kodeks

postępowania administracyjnego.
2. Realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego rejestracji osób

na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Jednocześnie przypominam o prawie do zgłoszenia pisemnych umotywowanych zastrzeżeń
do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia wnosi się
do Dyrektora Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego dokumentu.
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Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
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Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 554
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ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Szczecinie

Wydział Kontroli

Szczecin, dnia ^2- maja 2020 r.
K-2.431.1.9.2020.4.SR

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Przedmiot kontroli

l. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie
przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
dotyczącego rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej
oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Nazwa i adres organu
kontrolującego Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin.
Nazwa i adres organu
kontrolowanego

Wójt Gminy Rewal, zwany dalej Wójtem
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Osoba pełniąca funkcje
Wójta w okresie objętym
kontrolą oraz w okresie
prowadzenia kontroli

Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski

Okres objęty kontrolą
W zakresie:
- pkt l: od dnia 19 stycznia 2019 r. do dnia 21 lutego 2020 r.
- pkt 2: od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 21 lutego 2020 r.

Kontrolujący

Pani Sylwia Rzymska, główny specjalista w Wydziale Kontroli
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kierownik
zespołu kontrolnego,
Pani Monika Leńczuk-Janus, starszy inspektor w Wydziale Kontroli
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Nr upoważnienia Nr 13/2020 z dnia 19 lutego 2020 r.
Kryteria prowadzenia
kontroli legalność, rzetelność

Podstawy prawne do
przeprowadzenia kontroli

-art. 258 § l pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., póz. 256), zwanej dalej Kpa;
- art. 25 ust. l ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., póz. 1541),
zwanej dalej ustawg.

Termin kontroli 24-26 lutego 2020 r.
Obszar kontroli Nr l: Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków.

Podstawa prawna
Art. 223 § l Kpa: Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego
;' inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych rozpatrują
oraz załatwiąjg skargi i wnioski \v ramach swojej właściwości.

Osoby udzielające
wyjaśnień w trakcie
kontroli

Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski, Wójt Gminy Rewal

Zachodniopomorski Urzqd Wojewódzki w Szczecinie
Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 9143 03 554, fax 91 4343-522

www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wk@szczecin.uw.gov.pl



Ustalenia kontroli:

Zakres działania Urzędu Gminy Rewal, zwanego dalej Urzędem został określony
w Regulaminie Organizacyjnym, stanowiącym załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rewal Nr 1/2016
z dnia l lutego 2016 r. (z późn. zm.). W myśl zapisów § 22 Regulaminu do zadań Sekretarza Gminy należy
Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków związanych z pracq urzędu. Ponadto od dnia 5 czerwca
2019 r. w Urzędzie obowiązywało Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Rewal w sprawie przyjmowania
i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Gminy w Rewalu.

(dowód: akta kontroli, str. 15-20)
W toku czynności kontrolnych zwrócono uwagę, iż zapisy przedmiotowego zarządzenia nie były
stosowane w Urzędzie (m.in. § 4 ust. l zarządzania - godziny przyjmowania obywateli ws. skarg
i wniosków, § 6 ust. 2 zarządzania - prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków w formie
elektronicznej), bądź zawierały dyspozycje niezgodne z obowiązującymi przepisami (§ 20 ust. l
zarządzania - podpisywanie odpowiedzi na skargę lub wniosek).
Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt poinformował, iż: Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 5 czenvca 2019 r.
zostanie unieważnione, (dowód: akta kontroli, str. 55)
Biorąc pod uwagę podjęte przez Wójta działania, w ww. obszarze nie zostanie wystosowane zalecenie
pokontrolne. Niemniej jednak przypomnienia wymaga fakt, iż przepisy wewnętrzne winny stanowić realne
wsparcie w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, jak również nie powinny być
sprzeczne w powszechnie obowiązującymi przepisami.

Infonnacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg oraz wniosków umieszczona
została w budynku Urzędu, zgodnie z treścią art. 253 § 4 Kpa. Czas pracy Urzędu był następujący:
7.30 - 15.30. W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie infonnacji umieszczonej
w Urzędzie ustalono, iż obywatele przyjmowani są osobiście przez Wójta w każdy poniedziałek
w godzinach: 12.00. — 16.00, na podstawie wcześniejszych zapisów dokonywanych przez Sekretariat Wójta
Gminy Rewal. Powyższe ustalenia odpowiadały dyspozycji art. 253 § 3 Kpa, niemniej jednak uprawnienie
do osobistego spotkania w ww. obszarze zostało ograniczone poprzez konieczność wcześniejszego
zapisania się.

(dowód: akta kontroli, str. 15 i 21)

Rejestr skarg i wniosków, prowadzony papierowo dla organu wykonawczego Gminy w okresie
kontrolowanym zawierał:
w 2019 r. 28 pozycji, w tym:

- 5 skarg (póz. l, 18, 21, 24, 25 w rejestrze),
17 wniosków (póz. 3-7, 9-16, 19-20, 22-23 w rejestrze),

- 4 petycje (póz. 2, 8, 22, 27),
- 2 sprawy (póz. 17 i 28), które nie podlegały rozpatrzeniu w trybie Działu VIII Kpa;

w 2020 r. 3 pozycje. w tym:
l skarga (póz. l w rejestrze),

- l wniosek (póz. 2 w rejestrze), w tym
- l pismo (póz. 3), które nie podlegało rozpatrzeniu w trybie Działu VIII Kpa.

(dowód: akta kontroli str. 22-25)

Ponadto w trakcie kontroli prowadzonej równolegle w Radzie Gminy Rewal w aktach sprawy znajdowało
się pismo z dnia 8 stycznia 2020 r. podpisane prze Wójta Gminy Rewal, przekazujące w myśl art. 231 Kpa
skargę organowi stanowiącemu i kontrolnemu Gminy. Powyższa dokumentacja nie została odnotowana
w rejestrze skarg i wniosków organu wykonawczego Gminy, co stanowiło naruszenie art. 254 Kpa.
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Szczegółowej ocenie poddano wszystkie skargi (Tabela Nr l) i wnioski (Tabela Nr 2). Niemniej jednak
zwrócono uwagę, iż sygnatury w postępowaniach skargowych i wnioskowych stosowane były
z pominięciem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, póz. 67), zwane dalej
rozporządzeniem -ws. instrukcji kancelaryjnej.

Tabela Nr l
Lp. Sygnatura sprawy /

Numer w rejestrze
Lp. Sygnatura sprawy /

Numer w rejestrze
Lp. Sygnatura sprawy /

Numer w rejestrze
Skargi

l brak sygnatury sprawy /
1/19

4 brak sygnatury sprawy /
24/19

6 brak sygnatury sprawy /
1/20

2 brak sygnatury sprawy /
18/19

5 brak sygnatury sprawy /
25/19

7 GN.6870.472.2020.GD /
brak w rejestrze

3 brak sygnatury sprawy /
21/19

W wyniku analizy skarg ujętych w Tabeli Nr l, ustalono iż sposób zakwalifikowania i załatwienia pięciu
skarg był zgodny z obowiązującymi przepisami Kpa. Cztery postępowania skargowe (póz. 1-3 i 6),
prowadzone były zgodnie z uregulowaniami określonymi w Dziale VIII Kpa, tj. zostały załatwione
w terminie wskazanym w art. 237 Kpa, zaś zawiadomienia o sposobie ich załatwienia zawierały wszystkie
elementy określone wart. 238 § l Kpa. Ponadto skarga (póz. 5) została przekazana do organu właściwego
w sprawie, zgodnie z dyspozycją art. 231 Kpa. O powyższym poinformowano stronę.

Niemniej jednak zwrócono uwagę, iż:
- przekazując skargi (póz. 4 i 7) do organów właściwych w sprawie nie poinformowano

o powyższym skarżących, co stanowiło namszenie art. 231 Kpa;
skarga (póz. 7) przekazana została do załatwienia organowi stanowiącemu i kontrolnemu Gminy
Rewal z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 231 Kpa. Ponadto powyższa skarga nie
została odnotowana w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez organ wykonawczy Gminy.

Tabela Nr 2
Lp. Sygnatura sprawy /

Numer w rejestrze
Lp. Sygnatura sprawy /

Numer w rejestrze
Lp. Sygnatura sprawy /

Numer w rejestrze
Wnioski

l OrA.1510.3.2019/
3/19 7 OrA.1510.10.2019

10/19 13 brak sygnatury sprawy /
16/19

2
IK0.7021.006.02.2019.PF

OrA.1510.4.2019/
4/19

8 brak sygnatury sprawy /
11/19 14 IK0.7230.48.2019.RT

19/19

3 IK0.7021.003.03.2019.PP/
5/19 9 brak sygnatury sprawy /

12/19 15 brak sygnatury sprawy /
20/19

4 brak sygnatury sprawy /
6/19 10 brak sygnatury sprawy /

13/19 16 IK0.7230.66.2019.RT
22/19

5 brak sygnatury sprawy /
7/19 11 OrA.1510.14.2019/

14/19 17 IK0.7230.50.2019.RT/
23/19

6 OrA.1510.9.2019
9/19 12 OrA.1510.15.2019/

15/19 18 brak sygnatury sprawy /
2/20
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Natomiast w wyniku analizy wniosków ujętych w Tabeli Nr 2 zwrócono uwagę, iż:
- w przedłożonych do kontroli aktach 9 spraw (póz. 2, 6-11, 13 i 15), znajdowały się jedynie

adnotacje, z których treści wynika, iż podstawę załatwienia ww. wniosków stanowił art. 14 § 2
Kpa. Przedmiotowe dokumenty nie spełniały wymagań określonych w art. 238 Kpa;

- przedłożone do kontroli zawiadomienia o sposobie załatwienia 5 wniosków (póz. l, 12,14,16, 17)
nie spełniały wymagań określonych w art. 238 w związku z art. 247 Kpa;

- na podstawie przedłożonej dokumentacji źródłowej, w przypadku 6 postępowań wnioskowych
(póz. l, 3, 12, 14, 16, 17) brak było możliwości zweryfikowania czy sporządzone zawiadomienia
zostały wystosowane do wnioskodawców;

- odpowiedzi na wnioski (póz. 12, 14 i 16) sporządzone zostały po terminie określonym w art. 237 §
l w związku z art. 244 Kpa. W toku czynności kontrolnych nie przedłożono pism wskazujących na
zastosowanie dyspozycji art. 245 Kpa;

- w przedłożonych do kontroli aktach brak było dokumentów kończących postępowania wnioskowe
(póz. 4, 5 i 18). Tym samym stwierdzić należy, iż pomimo upływu ustawowego terminu, na dzień
kontroli ww. wnioski nie zostały rozpatrzone przez podmiot kontrolowany.

W przedłożonych do kontroli aktach spraw, które były realizowane od 4 maja 2019 r. brak było adnotacji
o wystosowaniu do skarżących i wnioskodawców informacji, o których mowa w art. 226a Kpa.

Szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości ujęty został w części: Zakres, przyczyny i skutki
stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień:

Analizie poddano 25 spraw, w przypadku 20 postępowań skargowych i wnioskowych (co stanowi 80 %
wszystkich zweryfikowanych spraw) stwierdzono następujące:

nieprawidlowości:

w obszarze załatwiania skarg (Tabela Nr l):
przekazując skargi (póz. 4 i 7) do organów właściwych w sprawie nie poinformowano
o powyższym skarżących, co stanowiło naruszenie art. 231 Kpa;
skarga złożona w dniu 19 gmdnia 2019 r. (póz. 7), przekazana została do załatwienia organowi
stanowiącemu i kontrolnemu Gminy Rewal w dniu 8 stycznia 2020 r., tj. z namszeniem terminu,
o którym mowa w art. 231 Kpa. Powyższa skarga nie została odnotowana w rejestrze skarg
i wniosków prowadzonym przez organ wykonawczy Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 69-72)
Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt poinformował, iż: w celu wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości w sposobie przyjmowania skarg i wniosków zostanie wprowadzona procedura
przyjmowania i zatapiania skarg i wniosków.
Mając powyższe na uwadze wskazania wymaga fakt, iż zgodnie z art. 231 Kpa: Jeżeli organ, który
otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie siedmiu dni, przekazać jq właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym
skarżgce^o, albo wskazać mu właścwy organ.

lData obowiaz5'wania art. 226a Kpa
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Natomiast w zakresie nieujmowania w rejestrze wszystkich pism noszących znamiona skarg, wskazania
wymaga fakt, iż zgodnie z art. 254 Kpa: Skargi i wnioski składane i przekazywane do (...) organów
samorządu terytorialnego (...) oraz zwigzane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się (...) w sposób
ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.
Tym samym wszelkie pisma składane i kierowane do organów władzy publicznej powinny być
przechowywane w sposób umożliwiający późniejszą weryfikację prawidłowości działań organu
w danej sprawie. Rejestrowanie skarg nie tylko ułatwia późniejszą kontrolę, ale także porządkuje system
ich rozpatrywania, co przekłada się m.in. na terminowość ich załatwiania oraz wspomaga nadzór.

w obszarze załatwiania wniosków (Tabela Nr 2):
w przedłożonych do kontroli aktach 9 spraw (póz. 2, 6-11, 13 i 16), znajdowały się jedynie
adnotacje, z których treści wynika, iż podstawę załatwienia ww. wniosków stanowił art. 14 § 2
Kpa: Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. póz. 123 i 730) lub za pomocą innych środków łączności, gdy
przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne
motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej
przez stronę adnotacji, (dowód: akta kontroli str. 73-93)

Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt poinformował, iż: w celu wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości w sposobie przyjmowania skarg i wniosków zostanie wprowadzona procedura
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
Wskazania wymaga fakt, iż ww. wnioski wypełniały dyspozycję art. 241 Kpa, co obligowało podmiot
kontrolowany do zastosowania procedury określonej w Dziale VIII Kpa. Niemniej jednak, sporządzone
ww. adnotacje nie spełniały wymagań określonych w art. 238 w związku z art. 247 Kpa, zgodnie z którym:
zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku powinno mieć formę pisemną lub elektroniczną i zawierać
elementy takie, jak: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób wniosek został
załatwiony, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do
załatwienia wniosku. Ponadto zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia wniosku powinno
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o prawie do złożenia skargi w trybie art. 246 § l
Kpa.

przedłożone do kontroli zawiadomienia o sposobie załatwienia 5 wniosków nie spełniały wymagań
określonych w art. 238 w związku z art. 247 Kpa, tj.:

v^ z odpowiedzi na wniosek (póz. l) nie można było w sposób jednoznaczny określić czy
zarzuty przedstawione w omawianym piśmie znalazły potwierdzenie czy też zostały uznane
za bezzasadne;

v^ odpowiedzi na wnioski (póz. l, 12, 16 i 17) udzielił pracownik Urzędu, który nie posiadał
stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania organu w powyższym zakresie;

•^ odpowiedź na wniosek (póz. 14) nie zawierała podpisu organu bądź osoby upoważnionej do
załatwienia wniosku;

^ zawiadomienia o odmownym sposobie załatwienia wniosków (póz. l, 14, 16) nie zawierały
uzasadnienia prawnego oraz pouczenia o treści art. 246 Kpa;

(dowód: akta kontroli str. 94-1 11)
Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt poinformował, iż: w celu wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości w sposobie przyjmowania skarg i wniosków zostanie wprowadzona procedura
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
Podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązek umieszczania w odpowiedzi na wniosek uzasadnienia prawnego
i faktycznego w przypadku uznania wniosku za bezzasadny jest obligatoryjnym elementem
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zawiadomienia. Dodatkowo należy zauważyć, iż uzasadnienie prawne powinno polegać na wyjaśnieniu
podstawy prawnej odmownego załatwienia wniosku wraz z przytoczeniem konkretnych przepisów prawa.
Uzasadnienie faktyczne winno natomiast wskazywać w szczególności fakty, które organ uznał za
udowodnione, dowody, na których się oparł oraz przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił
wiarygodności i mocy dowodowej. Należy każdorazowo w treści zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia
wniosku, w sposób niebudzący wątpliwości, wskazywać czy wniosek w wyniku rozpatrzenia uznany został
za zasadny bądź bezzasadny. Ponadto, przyjmuje się, iż w przypadku organów władzy publicznej
odpowiedź na wniosek w formie skierowanego do wnioskodawcy pisma, jest czynnością z zakresu
reprezentacji. Tym samym udostępnienie w formie pisemnej żądanej informacji wymaga złożenia podpisu
przez osobę pełniącą funkcję organu lub przez osobę działającą z upoważnienia tego organu, przy czym
z treści upoważnienia powinna wynikać jednoznacznie i wyraźnie wola organu do udzielenia określonej
osobie upoważnienia do załatwiania spraw w przedmiotowym zakresie.

odpowiedzi na wnioski (póz. 12, 14 i 16) sporządzone zostały po terminie określonym w art. 237
§ l w związku z art. 244 Kpa. W toku czynności kontrolnych nie przedłożono pism wskazujących
na zastosowanie dyspozycji art. 245 Kpa;

(dowód: akta kontroli str. 94-98, 101-167)
Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt poinformował, iż: w celu wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości w sposobie przyjmowania skarg i wniosków zostanie wprowadzona procedura
przyjmowania i zalatv\'iania skarg i wniosków.
Mając powyższe na uwadze podta-eślenia wymaga fakt, iż organ administracji publicznej w myśl art. 12
Kpa powinien działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami
prowadzącymi do jej załatwienia. Tym samym ustawowym obowiązkiem organu jest załatwienie sprawy
bez zbędnej zwłoki, w myśl art. 237 § l Kpa w związku z art. 244 Kpa. W sytuacji braku możliwości
załatwienia sprawy w terminie określonym w ww. artykule - zobowiązany jest zastosować dyspozycję
art. 245 Kpa.

w przedłożonych do kontroli aktach brak było dokumentów kończących postępowania wnioskowe
(póz. 4, 5 i 18). Tym samym stwierdzić należy, iż pomimo upływu ustawowego terminu, na dzień
kontroli ww. wnioski nie zostały rozpatrzone przez podmiot kontrolowany;

(dowód: akta kontroli str. 112-120)
Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt poinformował, iż: w celu wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości w sposobie przyjmowania skarg i wniosków zostanie wprowadzona procedura
przyjmo-wania i załatwiania skarg i wniosków.
Wskazania wymaga fakt, iż każde wniesione pismo zakwalifikowane jako wniosek w rozumieniu art. 241
Kpa, umchamiajednoinstancyjne postępowanie administracyjne o charakterze uproszczonym, kończące się
czynnością faktyczną, tj. zawiadomieniem sporządzonym w myśl art. 238 Kpa. Brak ww. zawiadomienia
w aktach sprawy wskazuje, iż organ nie załatwił wniosków, w terminach (art. 237 § l Kpa w związku
z art. 244 Kpa) i trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami (Dział VIII, Rozdział III Kpa).

na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji, brak było możliwości zweryfikowania czy
sporządzone zawiadomienia (póz. 1,3, 12, 14, 16, 17) zostały wystosowane do wnioskodawców;

Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt poinformował, iż: w celu wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości w sposobie przyjmowania skarg i wniosków zostanie wprowadzona procedura
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
Wskazania wymaga fakt, iż podmiot kontrolowany nie umieścił na zawiadomieniach o sposobie
załatwienia ww. wniosków informacji o sposobie ich wysyłki, do czego obliguje § 60 ust. 3 rozporządzenia
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I

ws. instrukcji kancelaryjnej2. Podkreślić należy, że formalne załatwienie wniosku następuje nie w dacie
sporządzenia przez organ w myśl art. 238 Kpa zawiadomienia o sposobie jego rozpatrzenia, tylko w dacie
wystosowania ww. dokumentu do strony tj. w dniu nadania go przesyłką pocztową, o czym pismem z dnia
8 października 2014 r. (znak: NK-3.4100.247.2014.EM) infonnował Wojewoda Zachodniopomorski
w ramach sprawowanego nadzoru nad przyjmowaniem skarg i wniosków. Omawiany brak działań
uniemożliwił dokonanie w trakcie kontroli, sprawdzenia faktu i terminu wystosowania ww. odpowiedzi do
wnioskodawców. Wobec powyższego, na podstawie przedstawionych w toku kontroli akt spraw,
stwierdzić należy, iż strony nie zostały skutecznie zawiadomione o sposobie załatwienia ich wniosków
przez podmiot kontrolowany, co uchybia unormowaniu z art. 244 § 2 Kpa.

- w przedłożonych do kontroli aktach spraw, które były realizowane od dnia 4 maja 2019 r. brak było
adnotacji o wystosowaniu do skarżących i wnioskodawców informacji, o których mowa w art. 226a
Kpa;

Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt wyjaśnił, iż: Odnosząc się do punktu dotyczącego informacji,
o których mowa w art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia 2016/679 wskazuję, że w korespondencji przesyłanej
nie dołączono klauzuli informacyjnej RODO. Jednakże informacja taka umieszczona została w biuletynie
informacji publicznej oraz w budynku Urzędu a także w poszczególnych jego pomieszczeniach, w tym
w sekretariacie i dostępna jest dla osób składających skargi i wnioski.
Zgodnie z art. 226a Kpa: Organy -właściwe w sprawach skarg i wniosków przekazują informacje.
o których mowa w art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia 2016/679, skarżącemu lub wnioskodawcy przy
pierwszej czynności skierowanej do tych osób. Mając powyższe na uwadze, podkreślenia wymaga fakt, iż
rozwiązanie przyjęte przez podmiot kontrolowany (zawieszenie infonnacji w Urzędzie oraz umieszczenie
na strome BIP Urzędu), nie gwarantuje, iż strona wnosząca skargę bądź wniosek uzyska infonnacje,
o których mowa w art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia 2016/679. W opinii kontrolujących, obowiązek
wynikający z treści art. 226a Kpa, nie był więc w sposób właściwy realizowany przez podmiot
kontrolowany.

analiza zweryfikowanych akt wykazała, że przy rejestracji (nadawaniu sygnatury postępowaniom
skargowym i wnioskowym) oraz kompletowaniu, wytwarzaniu i przechowywaniu niezbędnej
dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków, nie są stosowane zasady określone w rozporządzeniu
ws. instmkcji kancelaryjnej;

Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt poinformował, iż: w celu wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości w sposobie przyjmowania skarg i wniosków zostanie wprowadzona procedura
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
Wskazania wymaga fakt, iż zasady ujęte w rozporządzeniu ws. instrukcji kancelaryjnej mają za zadanie
ułatwienie kontroli przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw.

uchybienie:
- uprawnienie obywateli do osobistego spotkania z organem wykonawczym Gminy w zakresie skarg

i wniosków zostało ograniczone poprzez konieczność wcześniejszego umówienia się;
Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt wyjaśnił, iż: Godziny przyjmowania w sprawach skarg i wniosków
przez Wójta obywateli zostały ujednolicone i tak jak, na stronie biuletynu informacji publicznej:
http://bip.rewal.pl/dokumentv/menu/124. jak i na drzwiach budynku urzędu jest umieszczona jednakowa

2 § 60 ust. 3 rozporządzenia ws. instmkcji kancelaryjnej, stanowi, iż: Na egzemplarzu pisma przeznaczonym do
wlqczenia do akt sprawy zamieszcza się informację co do sposobu wysyłki (na przyklad list polecony, list priorytetowy,
doręczenie elektroniczne) oraz potwierdzenie dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia.
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informacja o godzinach przyjmowania od godziny 12.00- 16.00. Odnosząc się do zarzutu ograniczania
uprawnię obywateli do osobistego spotkania z organem wykonawczym uprzejmie informują, iż ten zapis nie
ma na celu ograniczenia spotkania z obywatelami. Zapis odnoście wcześniejszego umawiania są z Wójtem
ma na celu uporządkowania spotkań Wójta, tak aby przyjmowanie obywateli przebiegało sprawnie oraz by
Wójt miał możliwość przygotowania się tematycznie do spotkania z obywatelem. Ponadto wieloletnia
praktyka w Urzędzie Gminy w Rewalu pokazuje, że Wójt Gminy przyjmuje obywateli nie tylko we
wskazanych wyżej godzinach, ale również w każdy inny dzień tygodnia, o ile zaistnieje taka potrzeba.
Zgodnie z art. 253 § 2 i 3 Kpa organy jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do przyjmowania
obywateli co najmniej raz w tygodniu, przy czym przynajmniej raz w tygodniu te przyjęcia powinny
odbywać się po godzinach pracy urzędu. Aby efekt społeczny takiego działania był efektywny,
ustawodawca doprecyzował w § 4 ww. przepisu, że informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być
publicznie udostępniona. To doprecyzowanie wydaje się wystarczające, by spełnić oczekiwania obywateli
w zakresie dostępu do władzy publicznej wybieranej w wyborach powszechnych. Wszelkie inne warunki
(np. umawianie telefoniczne) stawiane obywatelom w celu spotkania z organem władzy stanowi
nieuzasadnioną fonnę ograniczenia uprawnienia przynależnego obywatelowi do osobistego spotkania
z organem władzy. Ponadto podkreślić należy, że przyjmowanie obywateli w myśl zapisów art. 253 Kpa
nie nakłada na organ władzy obowiązku natychmiastowego załatwienia zgłaszanej skargi/wniosku, lecz
jedynie jego przyjęcie. W związku z powyższym wyjaśnienie złożone przez Wójta Gminy Rewal, w opinii
zespołu kontrolującego nie znajduje uzasadnienia.

W ocenie zespołu kontrolującego stwierdzone nieprawidłowości w sposobie załatwiania skarg i wniosków
przez organ kontrolowany, przede wszystkim wynikają z braku znajomości obowiązujących uregulowań
wynikających z Działu VIII Kpa oraz braku rzetelności przy ich stosowaniu. Wskazane działania prowadzą
do utrwalenia praktyki, która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami.
Wyjaśnienia, protokoły,
oświadczenia

Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt złożył wyjaśnienia w ww. obszarze.
(dowód, akta kontroli, str. 54-65)

Ocena obszaru kontroli
Mając na względzie fakt, iż w 80 % wszystkich zweryfikowanych spraw
stwierdzono nieprawidłowości, działalność podmiotu kontrolowanego
w ww. obszarze oceniono negatywnie.

Obszar kontroli Nr 2: realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego
rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Podstawa prawna

Art. 25 ust. l ustawy: Do przeprowadzania czynności związanych
z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz do współdziałania
z organami wojskowymi w zakresie określonym w art. 24 ust. l sq właściwy
wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawujący
władzę administracji ogólnej oraz organy samorządu terytorialnego.

Osoba udzielająca
wyjaśnień w trakcie
kontroli

Pani Elżbieta Pekról-Cyrulik - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Ustalenia kontroli:

Zgodnie z § 31 ust. 4 Regulaminu prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową należy do
zadań Referatu Spraw Obywatelskich.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące rejestracji osób na potrzeby założenia
ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej realizowane było na podstawie przepisów:
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- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia
ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2015 r., póz. 991), zwanego dalej rozporządzeniem ws. rejestracji,
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 2009 r. \v sprawie bA'alifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r„ póz. 1980),
zwanego dalej rozporządzeniem \vs. kwalifikacji.

Prawidłowość realizacji zadania oceniono na podstawie:

- rejestrów sporządzonych w dniu 2 stycznia 2019 r. osobno dla mężczyzn i kobiet urodzonych
w 2000 r. objętych rejestracją. Rejestry wykonane zostały zgodnie ze wzorem oh'eslonym
w załączniku nr l do rozporządzenia w sprawie rejestracji. W trakcie kontroli zwrócono uwagę,
iż w aktach sprawy brak było dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia ws.
rejestracji, tj. stanowiących podstawę sporządzenia rejestrów mieszkańców Gminy Rewal
urodzonych w 2000 r., które do dnia 31 gmdnia 2018 r. ukończyły 18 rok życia. W toku czynności
kontrolnych ustalono, iż za elektroniczny rejestr mieszkańców Gminy Rewal oraz rejestry osób
objętych rejestracją odpowiedzialna była ta sama osoba, która miała również przypisany obszar
odnoszący się do prowadzenia spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej. Na powyższą
okoliczność przyjęto wyjaśnienie złożone pismem z dnia 25 lutego 2020 r. Na potrzeby niniejszej
kontroli ww. wyjaśnienia zostały uwzględnione przez kontrolujących. Jeden egzemplarz ww.
rejestrów, pismem z dnia 2 stycznia 2019 r. (znak: SO.5570.l.2019.ET) przesłano do Wojskowego
Komendanta Uzupełnień w Świnoujściu;

(dowód: akta kontroli, str. 121-131, 134)

pisma z dnia 2 stycznia 2019 r. (znak: S0.5570.2.2019.ET) przekazującego Wojewodzie
Zachodniopomorskiemu informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestm. Zgodnie
z § 5 ust. l rozporządzenia w sprawie rejestracji przedmiotową informację należy przesłać do dnia
20 stycznia każdego roku; (dowód: akta kontroli, str. 132-134)

- „List stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej", o których mowa w § 9 ust. l rozporządzenia
ws. kwalifikacji sporządzonych na podstawie rejestru osób objętych rejestracją (rocznik
podstawowy) oraz wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku
obrony (roczniki starsze). W omawianym dokumencie nie ujęto dwóch osób wskazanych przez
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Świnoujściu, co stanowiło namszenia § 9 ust. l
rozporządzenia. Lista stawiennictwa „rocznik podstawowy" nie zawierała daty sporządzenia,
natomiast ww. dokument zawierający „roczniki starsze" został sporządzony w dniu 28 lutego
2019 r., tj. po terminie wskazanym w § 9 ust. 5 rozporządzenia ws. kwalifikacji. Ponadto brak było
dokumentu potwierdzającego przekazanie ww. list stawiennictwa właściwej Powiatowej Komisji
Lekarskiej. Stwierdzono, iż przedmiotowe listy nie były zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do rozporządzenia ws. kwalifikacji.
Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt wyjaśnił, iż: Przy sporządzaniu listy stawiennictwa osób do
kwalifikacji wojskowej wykorzystywane jest oprogramowanie (...). Wybierając odpowiednią wersje
listy stawiennictwa kierowałem się wyborem optymalnego wzoru zawierającego dodatkowe
kolumny w tabeli, tj. kategoria, nr i seria książeczki wojskowej. Wybrana opcja jest według mojego
uznania rozszerzona w sposób praktyczny. Nie zawierała jednak kolumny „ nazwisko rodowe ".
Przy sporządzaniu następnych list w danym roku będę miał na względzie sprawdzenie -wszystkich
kolumn zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem. Na potrzeby niniejszej kontroli, wyżej
wymienione wyjaśnienie zostały uwzględnione przez kontrolujących. Niemniej jednak,
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przypomnienia wymaga fakt, iż na organie administracji publicznej ciąży obowiązek dochowania
należytej staranności i rzetelności w przypadku realizacji zadań wynikających z uregulowań
prawnych odnoszących się do ww. obszam.
Łącznie kwalifikacją wojskową w 2019 r. objęto 29 mężczyzn. Na podstawie przedłożonej
dokumentacji ustalono, iż w dniu l kwietnia 2019 r. na kwalifikacji wojskowej nie stawiło się 5
osób. Wobec wszystkich ww. osób znane były przyczyny niestawienia się. Tym samym nie
zachodziły przesłanki podjęcia przez Wójta działań wynikających z przepisu art. 32 ust. 10 ustawy,
który stanowi, że w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionych przyczyn
nakłada się na osobę grzywnę pieniężną w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe
doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej;

- 29-ciu wezwań do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, które odpowiadały wzorowi
stanowiącemu załącznik nr l do rozporządzenia ws. kwalifikacji wraz z potwierdzeniami odbioru.
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej powiadamiano w
terminie zapewniającym otrzymanie zawiadomienia na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą
stawienia się do kwalifikacji wojskowej, co wypełniło postanowienie § 4 ust. 2 rozporządzenia
ws. kwalifikacji. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż wezwania wysłano w dniu 25 lutego
2019 r. do wszystkich osób znajdujących się w rejestrze wg stanu na dzień 2 stycznia 2019 r., nie
uwzględniając otrzymywanych z innych urzędów gmin informacji o zameldowaniu czasowym osób
w danej gminie. Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt udzielił następujących wyjaśnień:
Podyktowane było to doświadczeniem z lat ubiegłych, kiedy to wiele osób -wykreślonych z rejestru
po otrzymaniu zawiadomienia o pobycie czasowym i tak staje do kwalifikacji wojskowej w siedzibie
„naszej" Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gryficach. Osoby te bardzo często kontaktują się
telefonicznie z urzędem gminy w celu uzyskania informacji o terminie kwalifikacji dla gminy Rewal.
Niejednokrotnie termin ten jest dla nich odpowiedni i wybierają datę stawienia się dla naszej
gminy, a nie w miejscu pobytu czasowego. Wszystkie te osoby, które posiadają zameldowanie
czasowe poza gminą Re-wal, to uczniowie mieszkający w internatach i bursach. Na potrzeby
niniejszej kontroli, wyżej wymienione wyjaśnienia zostały uwzględnione przez kontrolujących;

aktualnego w dniu kontroli wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego
obowiązku obrony, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej
w wyznaczonym terminie i miejscu, prowadzonego w systemie elektronicznym.

(dowód: akta kontroli, str. 141-142)
Szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości ujęty został w części: Zakres, przyczyny i skutki
stwierdzonych nieprawidłowości.

Wyjaśnienia, protokoły,
oświadczenia

Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt złożył wyjaśnienia w zakresie
rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz
prowadzenia kwalifikacji wojskowej, (dowód: akta kontroli, str. 55-56)
Pismem z dnia 25 lutego 2020 r. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
złożył wyjaśnienie odnośnie danych osób przekazywanych z komórki
Urzędu właściwej w sprawach ewidencji. (dowód: akta kontroli, str. 121)

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień:

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono w obszarze sporządzonej listy
stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, o której mowa w § 9 ust. l rozporządzenia ws. kwalifikacji
następujące nieprawidłowości:
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- w omawianym dokumencie nie ujęto dwóch osób wskazanych pismami z dnia 15 listopada 2018 r.
oraz z dnia 14 grudnia 2018 r. przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Świnoujściu, co
stanowiło namszenie § 9 ust. l rozporządzenia ws. kwalifikacji;

Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt poinformował, iż: Lista stawiennictwa nie zawierała osób
•wskazanych imiennie przez WKU, ponieważ w przypadku tych osób (2 kobiety) otrzymaliśmy znacznie
wcześniej, tj. zanim sporządzono listy, informacje telefoniczne o pobycie tych osób poza granicami RP
; niemożności stawienia się do kwalifikacji wojskowej. O niniejszym powiadomiono telefonicznie WKU.
Zgodnie z § 9 ust. l pkt 3 rozporządzenia ws. kwalifikacji: Wójt lub burmistrz (prezydent miasta)
sporzddza w dwóch egzemplarzach listę, na podstawie imiennego zestawienia osób, otrzymanego od
wojskoweęo komendanta uzupełnień (...). Natomiast zgodnie z § 4 ust. l ww. rozporządzenia: Wójtowie
lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywajw osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej ta pomocff
wezwań^
Przedłożona do kontroli dokumentacja źródłowa nie wskazywała na podjęcie jakichkolwiek działań ww.
zakresie przez podmiot kontrolowany, tj. nie odnotowano przyjętego toku postępowania. Tym samym
przypomnienia wymaga fakt, aby wszelkie czynności, które wynikają z ustawowego obowiązku,
realizować w sposób umożliwiający dokładne określenie czy i kiedy podejmowane były przez organ
działania. Ponadto przedstawiony w wyjaśnieniach tryb postępowania nie wskazuje, iż wypełniony został
przez organ wykonawczy Gminy ustawowy obowiązek wynikający z treści rozporządzenia
ws. kwalifikacji wojskowej (tj. § 9 ust. l pkt3 iz§ 4 ust. l ww. rozporządzenia).

- brak było możliwości zweryfikowania dochowania terminu wskazanego w § 9 ust. 5 rozporządzenia
ws. kwalifikacji na sporządzenie ww. listy, zaś na dokumencie „roczniki starsze" odnotowana
została data 28 lutego 2019 r. Ponadto brak było potwierdzenia przekazania egzemplarza listy
stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej obejmujących rocznik podstawowy oraz listy osób
(roczniki starsze 1995-1999) podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gryficach, do czego zobowiązuje § 9 ust. 5 rozporządzenia
ws. kwalifikacji;

Pismem z dnia 6 marca 2020 r. Wójt udzielił następujących wyjaśnień: ,JLista stawiennictwa - roczniki
starsze" została sporzqdzona zgodnie z ustawowym terminem w systemie elektronicznym. Data
28.02.2019r. to data wydruku w/w listy, zgodnie bowiem z pismem Starostwa Powiatowego w Gryficach
znak: WAiS0.5570.14.2019.ESz z dnia 22.01.2019 r. powyższe listy należało przesiać na adres starostwa
do dnia 1.03.2019 r. co zostało wykonane właśnie w dniu 28.02.2019r. Odnosząc się natomiast do
przekazania ww. dokumentu. Wójt poinformował, iż: Potwierdzenie przekazu list do Powiatowej Komisji
Lekarskiej w myśl § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej znajduje się w dokumentacji
dotyczącej organizacji kwalifikacji wojskowej w gminie Rewal za rok 2019.
Zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia ws. kwalifikacji: Listę sporządza się najpóźniej do dnia osłoszenia
kwalifikacji wojskowej. Jeden egzemplarz listy wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje
powiatowej komisji lehirskiej nie później niż na siedem dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej.
Mając powyższe na uwadze wskazania wymaga fakt, iż na podstawie przedłożonej do kontroli
dokumentacji źródłowej, jak również złożonych wyjaśnień, nadal brak jest możliwości dokonania ustaleń
w zakresie prawidłowości wypełnienia przez podmiot kontrolowany dyspozycji § 9 ust. 5 rozporządzenia
ws. kwalifikacji. Wójt, winien najpóźniej do dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, tj. do dnia
18 stycznia 2019 r. sporządzić listy stawiennictwa. Jednocześnie nie później niż na siedem dni przed dniem
l kwietnia 2019 r. przekazać ww. listy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gryficach.
Powyższym nie dopełniono obowiązku spoczywającego na organie administracji publicznej
do przestrzegania przepisów odnoszących się do prawidłowego sporządzania listy stawiennictwa, o której
mowa w § 9 ust. l rozporządzenia ws. kwalifikacji. Wskazane działania prowadzą do utrwalenia praktyki,
która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami.
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Ocena obszaru kontroli Pozytywna z nieprawidłowościami

Wpis do książki kontroli Nr 1/2020

Podsumowanie ustaleń
w podmiocie
kontrolowanym

Obszar kontroli:

Nr l. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków:

przekazując 2 skargi do organów właściwych w sprawie nie
poinformowano o powyższym skarżących, co stanowiło naruszenie
art. 231 Kpa;

l skarga przekazana została do załatwienia organowi właściwemu
w sprawie po terminie określonym w art. 231 Kpa;

w przedłożonych do kontroli aktach 9 spraw znajdowały się jedynie
adnotacje, z których treści wynika, że zostały załatwione w formie
ustnej, w myśl art. 14 § 2 Kpa. Przedmiotowe dokumenty nie
spełniały wymagań określonych w art. 238 Kpa;

- zawiadomienia o sposobie załatwienia 5 wniosków nie spełniały
wymagań określonych w art. 238 w związku z art. 247 Kpa;

- na podstawie przedłożonej dokumentacji źródłowej brak było
możliwości zweryfikowania czy sporządzone przez podmiot
kontrolowany zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia 6 wniosków
zostało wystosowanych do wnoszących je osób;

- odpowiedzi na 3 wnioski sporządzone zostały po terminie
określonym w art. 237 § l w związku z art. 244 Kpa. W toku
czynności kontrolnych nie przedłożono pism wskazujących na
zastosowanie dyspozycji art. 245 Kpa;

w przedłożonych do kontroli aktach brak było dokumentów
kończących postępowania wnioskowe. Tym samym stwierdzić
należy, iż pomimo upływu ustawowego terminu, na dzień kontroli
ww. wnioski nie zostały rozpatrzone przez podmiot kontrolowany;

- w przedłożonych do kontroli aktach spraw, które były realizowane
od dnia 4 maja 2019 r. brak było adnotacji o wystosowaniu do
skarżących i wnioskodawców informacji, o których mowa
w art. 226a Kpa;

analiza zweryfikowanych akt wykazała, że przy rejestracji (w tym
nadawaniu sygnatury postępowaniom skargowym i wnioskowym)
oraz kompletowaniu, wytwarzaniu i przechowywaniu niezbędnej
dokumentacji dotyczącej skarg nie są stosowane zasady określone
w rozporządzeniu ws. instmkcji kancelaryjnej;

- uprawnienie obywateli, wynikające z art. 253 Kpa do osobistego
spotkania z organem wykonawczym Gminy w zakresie skarg
i wniosków zostało ograniczone poprzez konieczność
wcześniejszego umówienia się.
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Nr 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
dotyczącego rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji
wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej:

- przedłożone do kontroli listy stawiennictwa osób do kwalifikacji:
• nie obejmowały dwóch osób wskazanych przez Wojskowego

Komendanta Uzupełnień;

• nie zawierały daty sporządzenia oraz potwierdzenia przekazania
listy stawiennictwa powiatowej komisji lekarskiej do czego
zobowiązuje § 9 ust. 5 rozporządzenia ws. kwalifikacji.

POUCZENIE

W myśl art. 40 oraz art. 42 ust. l ustawy o kontroli w administracji rządowej kontrolowanemu przysługuje
prawo do:

zgłoszenia, do Dyrektora Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszym projekcie
wystąpienia pokontrolnego, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu,
złożenia do Wojewody Zachodniopomorskiego, przed upływem terminu na zgłoszenie zastrzeżeń,
wniosku o przedłużenie na czas oznaczony terminu na ich wniesienie.

PODPISY
•7KONTROLERZY KIEROWNIK KOMÓRKI DS. KONTROLI

-7r-
GŁÓWN^P^ALISTA

wW/d^ila^^aOtro'l.

mgr Rzy STARSZY INSPEKTOR
w Wyd,^J<ontroli

mgr l<fonil^^eiiczuk-Janus

,/dzig!01<>(»tfoiL

~^gr Marta Zagórska
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