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W zwi¥ku z kontrol'} problemow'} przeprowadzon'} w przedmiocie realizacji 

zadail. z zakresu administracji rz'}dowej, dotycz'}cych dzialalnosci Urzydu Stanu Cywilnego, 

wydawania, odrnowy wydania oraz cofania zezwoleil. na detaliczn'} sprzedaz napoj6w 

alkoholowych, a takZe wykonania zaleceil. i wniosk6w pokontrolnych sfonnulowanych 

w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej dotycz'}cej wydawania, odmowy wydania oraz 

cofania zezwoleil. na prowadzenie przez przedsiybiorc6w dzialalnosci w zakresie opr6zniania 

zbiomik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych, ochrony przed bezdomnymi 

zwierzytami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz'}t, grzybowisk i spalami zwlok 

zwierzycych i ich cZysci, jak r6wniez przyjmowania oraz zalatwiania skarg i wniosk6w przez 

organy gminy, w zal'}czeniu przekazujy Panu W6jtowi projekt wyst~pienia pokontrolnego. 

Uprzejrnie infonnujy, iz zgodnie z art. 40 ustawy 0 kontroli w administracji rz'}dowej I 

kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo do zgloszenia umotywowanych 

pisemnych zastrzezeil. do projektu wyst'}pienia pokontrolnego, w tenninie 7 dni roboczych od dnia 

jego otrzyrnania. Powyzszy tennin moze zostac przedluZony na czas oznaczony, na plsemny 

wniosek, zlozony przed uplywem tenninu zgloszenia zastrzezeil.. 

I Ustawa z dnia 15 lipca 20 II r. 0 kontroli w administracji rZ'ldowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 

Adres do korespondencji: 

Wydzial Kontroli 


Mazowiecki Urz<jd Wojew6dzki w Warszawie 

pI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 


http:www.mazowieckie.pl


W przypadku niezgloszenia zastrzezen alba nieuwzglydnienia zadnego ze zgloszonych 

zastrzezen, sporz~dzone zostanie wyst~pienie pokontrolne obejrnuj£t.ce tresc projektu wyst~pienia 

pokontrolnego oraz uzupelnione 0 zalecenia lub wnioski dotycz~ce usuniycia nieprawidlowosci. 

W przypadku uwzglydnienia zastrzezen, wysutpienie pokontrolne sporz~dzone zostanie 

na podstawie projektu wys~pienia pokontrolnego oraz stanowiska wobec zastrzezen. 
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Pan 
Andrzej Barcinski 
W6jt Gminy Mala Wies 

Urz~d Gminy w Malej Wsi 
ul. Kochanowskiego 1 
09-460 Mala Wies 

PROJEKT WYST t\PIENIA POKONTROLNEGO 

Na podstawie art. 28 ust. pkt 2 ustawy 0 wojewodzie i adrninistracji rzqdowej 

w wojew6dztwie' oraz art. 258 § pkt 5 kpa2
, kontrolerzy: Hanna Mak6wka - koordynator 

Prac Oddzialu Kontroli oraz Seweryn Benzel - inspektor wojew6dzki w Oddziale Kontroli 

w Delegaturze w Plocku Mazowieckiego Urzydu Wojew6dzkiego w Warszawie, przeprowadzili 

w dniach od 15 rnaja do 14 czerwca 2012 r. kontroly problernowq w Urzydzie Grniny w Malej Wsi, 

z siedzibq przy ul. Kochanowskiego 1. 

Przedrniot kontroli obejrnowal realizacjy zadail z zakresu adrninistracji rZqdowej dotyczqcych 

dzialalnosci Urzydu Stanu Cywilnego, wydawania, odrnowy wydania oraz cofania zezwoleil. 

na detalicznq sprzedaZ napoj6w alkoholowych, a takZe wykonanie zaleceil. i wniosk6w 

pokontrolnych sformulowanych w wyniku przeprowadzonej kontroli problernowej dotyczqcej 

wydawania, odrnowy wydania oraz cofania zezwoleil. w zakresie odbierania odpad6w kornunalnych 

od wlascicieli nieruchornosci, opr6zniania zbiomik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci 

cieklych, ocmony przed bezdornnyrni zwierzytami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierzqt, grzebowisk i spalami zwlok zwierzycych i ich czysci. Przedrniotern kontroli bylo r6wniez 

przyjrnowanie oraz zalatwianie skarg i wniosk6w przez organy grniny. 

Kontrolq objyto okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. 

I Ustawa z dnia 23 stycmia 2009 r. 0 wojewodzie i administracji rzqdowej w wojewodztwie (Oz. U. Nr 3 J, poz. 206, z poin. zm.). 
2 Ustawa z dnia J4 czerwca J960 r. Kodeks postC(powania administracyjnego (Oz. U. z 2013 r. , poz. 267) - w okresie objC(tym 

kontrol'l (Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6in. zm.). 

Adres do korespondencji: 

Wydzial KontroJi 


Mazowiecki UrZ<!d Wojew6dzki w Warszawie 

pI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 


http:www.mazowieckie.pl


I. W zakresie dzialalnosci Urz~du Stanu Cywilnego 

W okresie objytym kontroll:l- sporzl:l-dzono ogolem 77 aktow stanu cywilnego, w tym: 3 akty 

urodzenia, 27 aktow malZenstwa oraz 47 aktow zgonu, przyjyto rowniez 380 wnioskow 0 wydanie 

odpisow aktow stanu cywilnego. 

W wyniku kontroli stwierdzono, iz zadania dotyczl:l-ce sporzl:l-dzania aktow stanu cywilnego, 

prowadzenia ksi~g stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzow 

alfabetycznych realizowane byly zgodnie z wymogami okreSlonymi w ustawie Prawo 0 aktach 

stanu cywilnego3 oraz w rozporz~dzeniu w sprawie sporzl:l-dzania aktow stanu cywilnego4
. 

Akty stanu cywilnego sporz~dzano zgodnie z wlasciwosci~ miejscow'h okreSlon~ 

wart. 10-15 ustawy Prawo 0 aktach stanu cywilnego. Ponadto, zgodnie z art. 83 ww. ustawy, 

odpisy aktow stanu cywilnego wydawano osobom uprawnionym do ich otrzymania. 

W kontrolowanym okresie wydano 9 decyzji na podstawie ustawy Prawo 0 aktach stanu 

cywilnego, w tym: 5 decyzji w sprawie sprostowania oczywistego blydu pisarskiego, 1 decyzjy 

dotycz~c~ uzupelnienia aktu stanu cywilnego oraz 3 decyzje dotycz~ce wpisania aktu stanu 

cywilnego sporz~dzonego za granic~ do polskich ksiq,g stanu cywilnego. Ponadto wydano 2 decyzje 

na podstawie ustawy 0 zmianie imienia i nazwiska5
. 

Stwierdzono rowniez, ze wszystkie poddane badaniu decyzje zostaly wydane zgodnie 

z wlasciwosci~ miejscow~ organu oraz doryczone stronom za pokwitowaniem. 

W wyniku kontroli stwierdzono nastypuj~ce nieprawidlowosci: 

1. 	 Niewskazanie we wszystkich poddanych badaniu decyzjach 0 sprostowaniu oczywistego 

blydu pisarskiego - uzasadnienia prawnego, zas we wszystkich poddanych badaniu decyzjach 

wydanych na podstawie ustawy 0 zmianie imienia i nazwiska - uzasadnienia faktycznego 

i prawnego lub informacji 0 odst~pieniu od uzasadnienia decyzji w przypadku; gdy spelnione 

byly przeslanki okreSlone w art. 107 § 4 kpa. Zaniechaniem takim naruszono wymogi 

okreslone wart. 107 § 1 kpa, ktorego treSc stanowi, ze "Decyzja powinna zawierac ( ..) 

uzasadnienie Jaktyczne i prawne ( ..). " Zgodnie z art. 107 § 3 kpa "Uzasadnienie Jaktyczne 

decyzji powinno w szczegolnosci zawierac wskazanie Jaktow, ktore organ uznal 

za udowodnione, dowodow, na ktorych si(f oparl, oraz przyczyn, z powoduktorych innym 

3 Ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1986 r. Prawo 0 aktach slanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264). 
4 Rozporz~dzenie Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji z dnia 26 paidziemika 1998 r. w sprawie szczeg610wych zasad 

spor~dzania akt6w stanu cywi1nego sposobu prowadzenia ksi~g stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia 
oraz wzor6w akt6w stanu cywilnego, ich odpis6w, zaswiadczen i protoko16w (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z p6w. zm.). 

S Ustawa z dnia 17 paidziemika 2008 r. 0 zmianie imieriia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414). 
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dowodom odmowil wiarygodnosci i mocy dowodowej, zas uzasadnienie prawne - wyjasnienie 

podstawy prawnej decyzji,z przytoczeniem przepisow prawa. " 

2. 	 Wydanie decyzji w sprawie sprostowania oczywistego bIydu pisarskiego oznaczoneJ 

USC.5352-4/2011 oraz decyzji w sprawie wpisania aktu stanu cywilnego sporZ4dzonego 

za granic~ do polskich ksi~g stanu cywilnego, oznaczonej USC.5353.1.11, pomimo 

niewniesienia przez wnioskodawc6w oplaty skarbowej za ich wydanie - oplata 

za dokonanie powyzszych czynnosci zostaia wniesiona przez wnioskodawc6w po wydaniu 

decyzji lub w dniu wydania decyzji. Zgodnie z regulacj~ okreslon~ wart. 6 ust. 1 pkt 1 oraz 

ust. 2 ustawy 0 oplacie skarbowej6 "Obowiqzek zap/aty oplaty skarbowej powstaje (. . .) 

od dokonania czynnosci urzfjdowej - z chwilq dokonania zgloszenia lub zlotenia wniosku 

o dokonanie czynnosci urzfjdowej (. ..)", przy czym "Op/atfj skarbowq wplaca sifj z chwilq 

powstania obowiqzku jej zaplaty". Pomimo niewniesienia oplaty, organ zezwalaj~cy 

nie zastosowal trybu okresionego wart. 261 § 1 i 2 kpa, zgodnie z kt6rym "Jete/i strona 

nie wplacila naletnosci tytulem oplat (. . .), ktore zgodnie z przepisami powinny bye uiszczone 

z gory, organ administracji pub/icznej prowadzqcy postfjpowanie wyznaczy jej termin 

do wniesienia tych naletnosci. Termin ten nie mote bye krotszy nit siedem dni, a dlutszy 

nit czternascie dni. (. . .) Jeteli w wyznaczonym terminie naletnosci nie zostanq uiszczone, 

podanie podlega zwrotowi lub czynnose uzaletniona od oplaty zostanie zaniechana. " 

3. 	 Przechowywanie ksi~g stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego 

i skorowidz6w alfabetycznych w drewnianych szafach, w pomieszczeniu nieposiadaj~cym 

nalezytego zabezpieczenia przed zniszczeniem, kradziez~ oraz dostypem os6b trzecich. 

Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporz~dzenia w sprawie sporz~dzania akt6w stanu cywilnego "Ksifjgi 

stanu cywilnego przechowuje sifj w archiwum (. . .) stanowiqcym pomieszczenie zapewniajqce 

naletyte ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzietq oraz dostfjpem osob 

trzecich. " Ponadto zgodnie z regulacj~ zawart~ wart. 36 ust. 1 ustawy 0 ochronie danych 

osobowych7 "Administrator danych jest obowiqzany zastosowae srodki techniczne 

i organizacyjne zapewniajqce ochronfj przetwarzanych danych osobowych odpowiedniq 

do zagroten oraz kategorii danych objfjtych ochronq, a w szczegolnosci powinien 

zabezpieczyc dane przed ich udostfjpnieniem osobom nieupowatnionym, zabraniem przez 

osobfj nieuprawnionq, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianq, utratq, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. " 

6 	 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. 0 opbcie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z p6in. zm.) - w okresie obj((tym kontrol<l 
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z p6zn. zm.). 

7 	 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10 I, poz. 926, z p6in. zm.). 
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W wyniku kontroli stwierdzono r6wniez, ze w aktach spraw dotycz'lcych wydania 

5 odpis6w zupelnych akt6w stanu cywilnego, oznaczonych: 5362.1.1.2011, 5362.1.3.2011, 

5362.1.5.2011, 5362.l.7.2011, 5362.1.9.2011 oraz 5 odpis6w skr6conych, oznaczonych: 

5362.2.l.2011, 5362.2.19.2011, 5362.2.37.2011, 5362.2.55 .2011, 5362.2.73.2011 - brak bylo 

dowodu dor~czenia stronorn przedrniotowych dokurnent6w. 

Ponadto z przedstawionych w toku kontroli dokurnent6w wynika, iz kierownik Urz~du Stanu 

Cywilnego nie posiadal wyksztalcenia wyrnaganego art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 0 aktach 

stanu cywilnego, zgodnie z kt6ryrn do zajrnowania stanowiska kierownika Urz~du Stanu 

Cywilnego konieczne jest ukonczenie studi6w prawniczych lub administracyjnych i uzyskanie 

tytulu rnagistra lub ukonczenie podyplornowych studi6w administracyjnych.8 

Przedstawiaj'lc powyzsze inforrnuj~, ze realizacj~ zadania w przedmiocie dzialalnosci Urz~du 

Stanu Cywilnego w zakresie: 

- sporz'ldzania akt6w stanu cywilnego, prowadzenia ksi'lg stanu cywilnego, sposobu 

prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidz6w alfabetycznych 

do akt6w stanu cywilnego, terrninowosci wydania decyzji, poprawnosci dor~czania decyzji 

ocenia si~ pozytywnie, 

- kornpletnosci elernent6w decyzji adrninistracyjnych, realizacji obowi'lzku pobrania oplaty 

skarbowej za wydane decyzje - ocenia si~ pozytywnie z nieprawidlowosciami, 

- przechowywania i zabezpieczania ksi'lg stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu 

cywilnego i skorowidz6w alfabetycznych - ocenia si~ negatywnie. 

II. W zakresie realizacji zadan w przedmiocie wydawania, odmowy wydania 

oraz cofania zezwolen na detaliczn~ sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych 

do spoiycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaiy 

W okresie obj~tyrn kontrol'l W6jt Grniny Mala Wies wydal 23 zezwolenia na detaliczn'l 

sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia w rniejscu lub poza rniejscern 

sprzedazy oraz 2 zezwolenia na jednorazow'l sprzedaz napoj6w alkoholowych. Nie wydawano 

decyzji w sprawie odrnowy udzielenia zezwolenia, cofni~cia zezwolenia oraz stwierdzenia 

wygasni~cie zezwolenia, jak r6wniez zezwolen dla przedsi~biorc6w, kt6rych dzialalnosc polega 

S 	 Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2008 r. 0 zmianie ustawy - Prawo 0 aktach stanu cywi1nego oraz ustawy 
o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1121) ww. wymogu ,,( ..) nie stosuje sif! przez 6 lat od dnia wej~:cia w tycie niniejszej 
ustawy ( ..) ", tj . do dnia 29 paidziemika 2014 r. 
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na organizacji przyjyc am zezwolen na wyprzedat posiadanych, zinwentaryzowanych zapas6w 

napoj6w alkoholowych. 

Ustalono, iz wszystkie poddane badaniu zezwolenia na sprzedat napoj6w alkoholowych 

wydano zgodnie z wlasciwosci'l rzeczow'l oraz miejscow'l organu zezwalaj'lcego, okreslon'l 

wart. 18 ust. 1 ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci9
, na podstawie pisemnych wniosk6w 

przedsiybiorc6w, oddzielnie na poszczeg61ne rodzaje napoj6w alkoholowych, na czas oznaczony, 

zgodnie z wymogami art. 18 ust. 2, 3 i 9 ww. ustawy. 

W wyniku kontroli stwierdzono, ze W6jt Gminy Mala Wies przestrzegal ustalonego 

w uchwale Rady Gminy Mala Wies limitu punkt6w sprzedaty napoj6w alkoholowych oraz zasad 

ich usytuowania. 

W wyniku kontroli stwierdzono nastypuj'lce nieprawidlowosci: 

1. Wydanie zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych na podstawie niekompletnych 

wniosk6w zlozonych przez przedsiybiorc6w, w kt6rych nie wskazano: 

we wszystkich poddanych kontroli wnioskach, na podstawie kt6rych wydano 25 zezwolen 

na sprzedat napoj6w alkoholowych - adresu punktu skladowania napoj6w alkoholowych 

(magazynu dystrybucyjnego), a w przypadku 2 wniosk6w na podstawie kt6rych wydano 

zezwolenia oznaczone: IIIAl3/20 11 oraz IIIIAllI2011 - przedmiotu dzialalnosci 

gospodarczej. Ponadto w przypadku 2 wniosk6w, na podstawie kt6rych wydano 

2 zezwolenia na sprzedat napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza 

miejscem sprzedaZy, oznaczone lIelll20 11, lIell 0/2011 - nie wskazano czy wniosek 

dotyczy sprzedazy napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spoZycia w miejscu, 

czy poza miejscem sprzedaty, a w przypadku 1 wniosku, na podstawie kt6rego wydano 

zezwolenie oznaczone lIel 112011 - rodzaju zezwolenia. 

Obowi¥ek podania we wniosku powyzszych danych wynika z regulacji zawartych 

wart. 18 ust. 5 pkt 1, 4, 6 w zwi'lzku z art. 18 1 ust. 1 ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci, 

zgodnie z kt6rymi "Wniosek 0 wydanie zezwolenia zawiera: (.oo) oznaczenie rodzaju 

zezwolenia, (oo.) przedmiot dzialalnosci gospodarczej, (.oo) adres punktu skladowania napojow 

alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)." Pomimo wystypuj'lcych brak6w formalnych, 

organ zezwalaj'lcy nie zastosowal trybu okreSlonego w art. 64 § 2 kpa, kt6ry stanowi, ze "Jeteli 

podanie nie czyni zadosc innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, nalety wezwac 

9 Ustawa z dnia 26 paidziemika 1982 L 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzia/aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 L, 

poz. 1356) - w okresie obj~tym kontrol!) (Dz. U. z 2007 L Nr 70, poz. 473, z p6in. zm.). 
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wnoszqcego do usuni?cia brakow w terminie siedmiu dni z pouczeniem, ze nieusuni?cie tych 

brakow spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. JJ 

2. 	 Wydanie 6 zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza 

miejscem sprzedazy, oznaczonych: IJAl7/2011, I1B18/2011, IJAl1I2012, IIAl4/2012, IJAl7/2012, 

10/2012 - pomimo nieuzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwi4Z)'Wania Problem6w 

Alkoholowych (dalej GKRP A). Zaniechaniem takim naruszono wymogl okrdlone 

wart. 18 ust. 3a ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci, zgodnie z kt6rym zezwolenia wydaje 

siy ,,(.. .) po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiqzywania problemow 

alkoholowych (.. .)." 

3. 	 Niewlasciwe naliczenie lub nieterminowe pobranie oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaZ 

napoj6w alkoholowych, a mianowicie: 

- w przypadku 7 zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych, oznaczonych: III Al3/20 11, 

II Al4/20 11, IIB/05/20 11, IJC/6/20 11, IIAl4/2012, VB/5/20 12, I/C/6/20 12 - oplaty zostaly 

wniesione przez przedsiybiorc6w po dniu wydania zezwolen oraz po dacie poczqtkowej 

ich obowiqzywania, zas w przypadku zezwolenia oznaczonego VCIl/2011 - oplata zostala 

wniesiona przez przedsiybiorcy po dniu jego wydania, a przed datq poczqtkowq okresu 

waZnosci zezwolenia, 

- w przypadku 3 zezwolen na sprzedaZ napoj6w alkoholowych, oznaczonych IIAl4/2011, 

I/B/05/2011, VC/6/2011 - oplaty pobrano w wysokosci 831,36 zl, zamiast 837,12 zl, 

-	 w przypadku 2 zezwolen na sprzedaZ napoj6w alkoholowych, oznaczonych VAl2/2011, 

IIB/3/20 11 wydanych w dniu 21 czerwca 2011 r. - przed wydaniem zezwolenia pobrano 

oplaty w niepelnej wysokosci, tj. 253,30 zl, zamiast 732,35 zl. Pozostala CZySC oplaty 

wniesiona zostala przez przedsiybiorcy po dacie wydania zezwolen, tj. w dniach: 

28 czerwca 2011 r. i 30 wrzdnia 2011 r. Dzialaniem takim naruszono regulacje zawarte 

wart. 111 ust. 2 ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci, zgodnie z kt6rym JJ Oplat? (. ..) wnosi 

si? na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia (. . .) JJ. Ponadto stwierdzono wydanie 

2 zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem 

sprzedaZY, oznaczonych V Al7 12011, IIB/8/20 11 pomlmo niewnleslenia oplaty 

za ich wydanie - na poczet oplaty zaliczono oplaty dokonanq przez tego samego 

przedsiybiorcy za korzystanie z poprzednio posiadanych zezwolen na sprzedaz napoj6w 

alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy, oznaczonych 1IIA13/2009, 

II1B/4/2009, kt6re wygasly z powodu likwidacji punktu sprzedaZy. Dzialaniem takim 

naruszono regulacje wyzej cytowanego art. 111 ust. 2 ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci. 

Ustawa 0 wychowaniu w trzezwosci nie reguluje zagadnienia zwrotu oplat uiszczonych 
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za korzystanie z zezwolen na sprzedaz. napoj6w alkoholowych, w przypadkach 

gdy zezwolenia te nie byly wykorzystywane przez caly okres, na kt6ry zostaly uprzednio 

wydane, jak r6wniez nie daje podstaw do zaliczania wymienionej oplaty na poczet innego 

zezwolenia. 

4. 	 Niewydanie decyzji stwierdzaj<tcych wygasniycie 5 zezwolen na sprzedaz. napoj6w 

alkoholowych, oznaczonych II A/23/20 1 0, VB/24/20 10, I/C/25/20 1 0, IIIA/3/2009, IIIB/4/2009 

pomimo, iz przedsiybiorca zawiadomil 0 likwidacji punktu sprzedaz.y lub 0 zmianie rodzaju 

dzialalnosci punktu sprzedaz.y. Zaniechaniem takim naruszono regulacje wynikaj<tce 

z art. 18 ust. 12 pkt 1 i 3 ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci, zgodnie z kt6rymi zezwolenie 

wygasa w przypadku likwidacji punktu sprzedaz.y lub zmiany rodzaju dzialalnosci punktu 

sprzedaz.y . . 

5. 	 Nieprzestrzeganie w toku prowadzonych postypowan ponizszych przepis6w kpa, poprzez: 

- niewskazanie we wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach na sprzedaz napoj6w 

alkoholowych - uzasadnienia faktycmego i prawnego lub informacji 0 odstqpieniu 

od uzasadnienia decyzji w przypadkach, gdy spelnione byly przeslanki okreslone 

wart. 107 § 4 kpa, a takze pouczenia czy i w jakim trybie sluzy od decyzji odwolanie. 

Zaniechaniem takim naruszono wymogi okreslone wart. 107 § 1 kpa, zgodnie z kt6rym 

"Decyzja powinna zawierac ( ..) uzasadnienie Jaktyczne i prawne, pouczenie, czy i w Jakim 

trybie sluty od niej odwolanie (.. .) "; 

-	 przywolanie w podstawach prawnych wydanych zezwolen na jednorazow<t sprzedaz 

18 1napoj6w alkoholowych - art. 18 zamiast art. ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci. 

Zaniechaniem takim naruszono wymogi okreslone w ww. art. 107 § 1 kpa, stanowi<tcym, 

iz "Decyzja powinna zawierac: (.. .) powolanie podstawy prawnej ( ..)"; 

brak w aktach spraw zakonczonych wydaniem zezwolen na sprzedaz. napoj6w 

alkoholowych oznaczonych: IIA/2/20 11, IIB13/20 11 - dowodu ich doryczenia stronie, 

natomiast w aktach spraw zakonczonych wydaniem zezwolen na sprzedaz. napoj6w 

alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaz.y oznaczonych 

I1A/4/20I2, I/B/5/20I2, I/C/6/2012 - daty doryczenia przedmiotowych zezwolen. 

Zaniechaniem takim naruszono wymogi okreslone wart. 39 oraz art. 46 § 1 kpa, zgodnie 

z ktorymi "Organ admin istracji publicznej dorficza pisma za pokwitowaniem (.. .) ", 

przy czym "Odbierajqcy pismo potwierdza dorficzenie mu pisma swym podpisem 

ze wskazaniem daty dorficzenia". 
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Ponadto w wyniku czynnosci kontrolnych stwierdzono, ze: 

- w tresci wszystkich poddanych badaniu zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych 

- okrdlono godziny sprzedazy napoj6w alkoholowych. Dzialanie takie jest sprzeczne 

ze stanowiskiem Naczelnego S~du Administracyjnego, wyraZonym · w wyroku 

z dnia 18 grudnia 1998 r. (II SA 1086/98), zgodnie z kt6rym zezwolenie na sprzedaZ napoj6w 

alkoholowych me moze reglamentowac czasu sprzedazy napoj6w alkoholowych, 

a okreslanie w indywidualnych zezwoleniach godzin sprzedaZy napoj6w alkoholowych stano wi 

naruszenie prawa w zakresie wlasciwosci organu zezwalaj~cego; 

- w podstawach prawnych 11 zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych 

do spozycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaZy wskazywano nieaktualny w dacie 

podejmowania rozstrzygniycia publikator ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci oraz niemaj~c~ 

zastosowania Uchwaly Rady Gminy Mala Wid nr 88/xIII2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwi¥ywania problem6w 

alkoholowych, zas w przypadku zezwolenia na jednorazow~ sprzedaZ napoj6w alkoholowych, 

oznaczonego III/AI1120 11 - nieaktualny w dacie podejmowania rozstrzygniycia publikator 

ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci. Powyzszym dzialaniem organ nie zapewnil pelnej 

informacji 0 podstawie prawnej rozstrzygniycia; 

- organ nie wystypowal do GKRP A 0 uzyskanie opinii 0 zgodnosci lokalizacji punktu sprzedaZy 

z uchwalami rady gminy, przenosz~c obowi¥ek jej uzyskania na przedsiybiorc6w, kt6rzy 

wystypowali do GKRP A 0 wydanie opinii. Dzialaniem takim naruszono regulacje art. 18 ust. 3a 

ustawy 0 wychowaniu w trzeZwosci w zwi¥ku z art. 106 kpa, zgodnie z kt6rymi organ 

zezwalaj~cy wydaje zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej Optnll gminnej komisji 

rozwi~zywania problem6w alkoholowych, a ,,(.. .) zwracajqc sif do inn ego organu 0 zajfcie 

stanowiska, zawiadamia 0 lym stronf. (.. .)." Oznacza to, ze obowi¥ek uzyskania pozytywnej 

opinii spoczywa na organie udzielaj~cym zezwolenia na sprzedaZ napoj6w alkoholowych; 

- niewlasciwie okreslono firmy przedsiybiorcy byd~cego osob~ fizyczn~, poprzez pominiycie jego 

imienia i nazwiska w przypadku decyzji zezwalaj~cej na sprzedaZ napoj6w alkoholowych, 

oznaczonej VCIl/20 11. Zgodnie z art. 434 ustawy Kodeks cywilny 10 "Firmq osoby jizycznej jest 

jej imif i nazwisko (.. .) "; 

- w pouczeniu 0 mozliwosci i trybie wniesienia zaZalenia we wszystkich poddanych kontroli 

postanowieniach GKRP A wskazano niepeln~ nazwy organu, do kt6rego przysluguje zazalenie 

na postanowienie, tj. Kolegium Odwolawcze w Plocku, zamiast Samorzqdowe Kolegium 

10 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywi1ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z p6i.n. zm.). 
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Odwolawcze w Plocku. Dzialaniem takim naruszono wymogi okreSlone wart. 124 § 1 kpa, 

zgodnie z kt6rym postanowienie powirmo zawierae: ( .. .) pouczenie, czy i w Jakim trybie slut.y 

na nie zat.alenie lub skarga do sqdu administracyjnego, (.. ')"; 

w przypadku 7 wniosk6w, na podstawie kt6rych wydano 12 zezwolen na sprzedaZ napoj6w 

alkoholowych, a takze wszystkich oswiadczen dotycz'lcych wartosci sprzedaZy poszczeg6lnych 

rodzaj6w napoj6w alkoholowych w 2010 r. - nie umieszczono piecz'ltki wplywu okresiaj'lcej 

daty wplywu. Zaniechaniem takim naruszono regulacje § 6 ust. 11 rozporz'ldzenia w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej 11 obowi'lZuj'lcego do dnia 19 stycznia 2011 r., a nastypnie § 42 ust. 2 

rozporz'ldzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej 12, obowi'lZuj'lcego od 20 stycznia 2011 r. 

Przedstawiaj'lC powyzsze infonnujy, ze realizacjy zadania w przecimjocie wydawania zezwolen 

na sprzedaZ napoj6w alkoholowych w zakresie: 

przestrzegania wlaSciwosci rzeczowej i miejscowej organu oraz zachowania okresu, na jaki 

zezwolenie moze bye wydane - ocenia siy pozytywnie, 

weryfikacji kompletnosci wniosk6w 0 wydanie zezwolen na sprzedaZ napoj6w alkoholowych 

oraz kompletnosci element6w decyzji - ocenia siy pozytywnie z nieprawidlowosciami, 

tenninowosci pobierania oraz ustalania wysokosci oplaty za korzystanie z zezwolen, 

weryfikacji wyst'lpienia przeslanek uzasadniaj'lcych stwierdzenie wygasniycia zezwolen, 

a takZe realizacji obowi'lZku uzyskania opinii gmirmej komisji rozwi'lZywania problem6w 

alkoholowych przed udzieleniem zezwolen - ocenia siy negatywnie. 

III. 	 W zakresie realizacji zalecen i wnioskow pokontrolnych sformulowanych w wyniku 

przeprowadzonej kontroli problemowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania 

oraz cofania zezwolen w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci, oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci 

ciekJych, ochrony przed bezdomnymi zwierz~tami, prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierz~t, a takZe grzebowisk i spalarni zwlok zwierz~cych i ich cz~sci 

okreslonych w wyst~pieniu pokontrolnym, znak WKA.I.0932-2-24/09 

W kontrolowanym okresie W6jt Gminy Mala Wid wydal 1 decyzjy zmieniaj'lc'l zezwolenie 

na odbieranie odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci 13 oraz 1 decyzjy zezwaiaj'lc'l 

II 	RozporZ<jdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organ6w grnin i zwi¥k6w 
miydzygrninnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z p6i:n. zm.). 

12 Rozpor~dzenie Prezesa Rady Ministr6w Z dnia 18 stycznia 20 II r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych 

wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze sprost.). 


\3 Na podstawie art. I pkt 17 ustawy z dnia I lipca 20 II r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzi)dku niekt6rych gminach 

oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z p6in . zm.) prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpad6w 
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na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzytami. Nie wydawano 

decyzji odmawiaj~cych wydania zezwolenia oraz cofaj~cych zezwolenie. Ponadto nie wydawano 

zezwolen na prowadzenie dzialalnosci w zakresie oprMniania zbiornik6w bezodplywowych 

transportu nieczystosci cieklych oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwier~t, 

grzebowisk, a taUe spalami zwlok zwierzycych i ich cZysci, jak r6wniez nie wplynyly wnioski 

o wydanie takich zezwolen. 

Ustalono, ze do dnia 31 grudnia 2011 r. zadania z zakresu opr6zniania zbiomik6w 

bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzytami 

na terenie gminy Mala Wies realizowal Gminny Zaklad Komunalny w Malej Wsi, kt6ry stosownie 

do art. 7 ust. 5 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach l4 
- nie byl obowi¥any 

do uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w przedmiotowym zakresie. lednoczdnie 

ustalono, ze w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 r. dzialalnosci~ w powyzszym zakresie 

zajmowal siy Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp6lka z 0.0. w Malej Wsi, 

kt6ry nie posiadal zezwolenia W 6jta Gminy Mala Wies na prowadzenie dzialalnosci 

w tym zakresie l5 
. Stosownie do wymogu okreslonego wart. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, 

na prowadzenie przez przedsiybiorc6w dzialalnosci w zakresie oprMniania zbiomik6w 

bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzytami 

wymagane jest uzyskanie zezwolen, kt6rych na podstawie art. 7 ust. 6 cytowanej powyzej ustawy

udziela w drodze decyzji w6jt, burmistrz, prezydent miasta wlasciwy ze wzglydu na miejsce 

swiadczenia uslug. Sp6lka prawa handlowego, nawet taka, w kt6rej gmina posiada 100 % udzial6w, 

jest traktowana nie jako jednostka organizacyjna gminy, lecz jako przedsiybiorca, kt6ry musi 

uzyskac zezwolenie. 

W wyniku kontroli ustalono, iz zgodnie z obowi~zkiem okrdlonym wart. 7 ust. 6b ustawy 

o utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach - W6jt Gminy Mala Wies prowadzil w formie 

elektronicznej ewidencjy udzielonych i cofniytych zezwolen na prowadzenie dzialalnosci 

w zakresie objytym kontrol~, a do dnia rozpoczycia kontroli nie dopelnil obowi~zku okreslonego 

wart. 8 ust. 5 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach, zobowi¥uj~cego 

do udostypnienia w formie elektronicznej na stronach intemetowych Urzydu Gminy wzor6w 

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci jest dzialalnoscil} regulowanl} w rozumieniu ustawy z dnia 2 Iipca 2004 r. 0 swobodzie 
dzialalnosci gospodarczej (Oz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z p6in. zm.) i od dnia I stycznia 2012 r. nie wymaga uzyskania 
zezwolenia. 

14 	 Ustawa z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porZl}dku w gminach (Oz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z p6in. zm. 
oraz Oz. U. z 2012 r., poz. 391, z p6in. zm. - obowil}Zujl}cy od dnia 11 kwietnia 2012 r.). 

15 	 W dniu 18 stycznia 2013 r. na podstawie wniosku strony W6jt Gminy Mala Wies wydal decyzjtr znak OS 6233-1/13, 
zezwalaj~c~ na prowadzenie dzialalnosci w zakresie opr6i:niania zbiornik6w bezodplywowych i transportu 
nieczystosci cieklych na terenie gminy Mala WieS. 
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wniosk6w 0 udzielenie zezwolen na prowadzenie przez przedsiybiorc6w dzialalnosci w zakresie 

objytym kontrol'l. 

W wyniku kontroli stwierdzono wykonanie zalecen pokontrolnych, sformulowanych 

w wyst'lpieniu pokontrolnym oznaczonym WKA.I.0932-2-24/09, z dnia 2 kwietnia 2010 r., 

poprzez: 

1. 	 Weryfikacjy zezwolenia oznaczonego PPR 7614-1107, polegaj'lc'l na wydaniu decyzji 

zmieniaj'lcej ww. zezwolenie, w kt6rej wskazano dopuszczalny do skladowania pozlOm 

odpad6w komunalnych ulegaj'lcych biodegradacji oraz spos6b realizacji obowi'lzku 

ograniczenia masy odpad6w ulegaj'lcych biodegradacji - zgodnie z obowi'lzkiem ustalonym 

wart. 9 ust. 1a pkt 3 i 4 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach. Decyzjy wydano 

za zgod'l strony, ze wskazaniem wlasciwej podstawy prawnej, a w tresci pouczenia - wlaSciwej 

nazwy organu II instancji i trybu odwolawczego. 

2. 	 Doryczenie wydanych w okresie kontrolowanym decyzji za pokwitowaniem, ze wskazaniem 

daty ich doryczenia, zgodnie z zasadami ustalonymi wart. 39 i 46 § 1 kpa. 

3. 	 Wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiybiorcy dzialalnosci w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzytami. Zezwolenie wydano zgodnie z wlasciwosci'l miejscow'l 

i rzeczow'l, na podstawie pisemnego wniosku przedsiybiorcy na czas okreslony - nie dluzszy 

niz 10 lat, zgodnie z wymogami art. 9 ust. 1 b ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku 

w gminach. 

4. 	 OkreSlenie przez Rady Gminy Mala Wies w drodze uchwaly i podanie do publicznej 

wiadomosci wymagan, jakie powinien spelnia6 przedsiybiorca, ubiegaj'lcy siy 0 uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzytami 

oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz'lt, a takZe grzebowisk i spalami zwlok 

zwierzycych i ich czysci. 

Badaniu nie podlegalo wykonanie 2 zalecen pokontrolnych dotycz'lcych wydawania zezwolen 

na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci, gdyz w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 1 stycznia 2012 r. do W6jta Gminy Mala 

Wid nie wplyn'll zaden wniosek 0 wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci 

w przedmiotowym zakresie. 
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lednoczesnie w wyniku kontroli stwierdzono - w poddanym badaniu zezwoleniu 

na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzytami oznaczonym 

PPR 7614-1111 nastypuj'lce nieprawidlowosci: 

1. 	 Niewskazanie w tresci ww. zezwolenia terminu podjycia dzialalnosci. Zaniechaniem takim 

naruszono wymogi art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach 

stanowi'lcego, iz " Zezwolenie powinno okrdlac: (. . .) termin podj~cia dzialalnosci;(. . .}. " 

2. 	 Brak wskazania w pouczeniu zezwolenia organu, za posrednictwem kt6rego wnOSl 

siy odwolanie. Dzialaniem takim naruszono wymogi wyzej cytowanego art. 107 § 1 kpa, 

zgodnie z kt6rym " Decyzja powinna zawierac: (. ..), pouczenie, czy i w Jakim trybie shay 

od niej odwolanie ". 

Ustalono r6wniez, ze w wyniku stwierdzenia brak6w formalnych we wniosku organ wezwal 

telefonicznie strony do ich usuniycia, jednak z notatki sporz'ldzonej z przebiegu rozmowy 

nie wynika, czy przedsiybiorca zostal poinformowany, ze nieuzupelnienie wniosku w terminie 

skutkuje pozostawieniem podania bez rozpoznania. Zgodnie z art. 55 § 1 kpa organ moze 

dokonywac wezwan r6wniez telefonicznie, jednak ze wskazaniem danych okreslonych 

wart. 54 § 1 kpa, w szczeg61nosci informacji 0 skutkach prawnych niezastosowania 

siy do wezwania. Ponadto organ poinformowal przedsiybiorcy, ze zezwolenie zostanie wydane 

z chwil'l wniesienia oplaty, podczas gdy zgodnie z art. 261 § 1 i 2 kpa "Jeteli strona nie wplacila 

naletnosci tytulem oplat i koszt6w post~powania (. . .) organ (. . .) wyznaczy termin do wniesienia 

tych naletnosci. Termin ten nie mote bye kr6tszy nit siedem dni, a dlutszy nit czternascie dni. Jeteli 

w wyznaczonym terminie naletnosci nie zostanq uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynnosc 

uzaletniona od oplaty zostanie zaniechana. " 

Ponadto ustalono, ze do dnia zakonczenia czynnosci kontrolnych Rada Gminy Mala Wies 

nie podjyla uchwaly okreslaj'lcej wymagania, jakie powinien spelniac przedsiybiorca ubiegaj'lcy 

siy 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie opr6miania zbiomik6w 

bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych. Obowi¥ek podjycia przez Rady Gminy 

uchwaly w powyzszym zakresie wynika z art. 7 ust. 3a ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku 

w gminach. 16 

16 W dniu 26 listopada 2012 r. Rada Gminy Mala Wid podjiYla UchwaliY Nr 170/XXV2012 w sprawie wymagail, jakie powinien 
spelniac przedsiiYbiorca ubiegaj~cy siiY 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie opr6zniania zbiomik6w 
bezodptywowych i transportu nieczystosci cieklych. 
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Przestawiajctc powyzsze informujy, ze realizacjy zadania w przedmiocie wydawania, odmowy 

wydania oraz cofania zezwolen w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci, opr6zniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych, 

ochrony przed bezdomnymi zwierzytami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzctt, 

a takZe grzebowisk i spalarni zwlok zwierzycych i ich czysci w zakresie: 

- wykonania zalecen i wniosk6w pokontrolnych sformulowanych w wystctpieniu pokontrolnym, 

znak WKA.I.0932-2-24/09 - ocenia siy pozytywnie, 

- zachowania wlasciwosci miejscowej organu zezwalajctcego, weryfikacji kompletnosci wniosku 

o wydanie zezwolenia, okresu, na jaki zezwolenie moze byc wydane, terminowosci wydawania 

decyzji oraz realizacji obowi'}Zku pobrania oplaty skarbowej - ocenia siy pozytywnie, 


- kompletnosci element6w decyzji - ocenia siy pozytywnie z nieprawidtowosciami. 


IV. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosk6w 

W kontrolowanej jednostce prowadzono wsp61ny rejestr skarg i wniosk6w - kierowanych 

do W6jta Gminy oraz do Rady Gminy Mala Wies. W okresie objytym kontrolq. w powyzszyrn 

rejestrze nie odnotowano zadnych wpis6w. 

Informacja wizualna 0 terminach przyjyc obywateli w sprawach skarg i wniosk6w przez W6jta 

Gminy zostala umieszczona w widocznyrn miejscu w siedzibie Urzydu, zgodnie z art. 253 § 4 kpa, 

a ustalone terminy i godziny przyjyc obywateli w ww. sprawach odpowiadaly wyrnogom 

okreSlonym wart. 253 § 3 kpa. W jednostce wyznaczono r6wniez imiennie pracownika 

przyjmujq.cego oraz rejestrujctcego skargi i wnioski. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy prawidlowosci kwalifikacji pism wplywajq.cych 

do urzydu stwierdzono, iz wybrane do kontroli pisma nie nosily znamion skarg lub wniosk6w. 

W zwi¢U z powyzszym realizacjy zadania w przedmiocie przyjmowania i zalatwiania skarg 

i wniosk6w w zakresie zamieszczerua informacji wizualnej dla obywateli 0 terminach przyjmowania 

obywateli w sprawach skarg i wniosk6w, realizacji obowiq.zku powierzenia zadania przyjmowania 

i rejestrowania skarg i wniosk6w imiennie wyznaczonemu pracownikowi oraz dostosowania 

dni i godzin przyjyc obywateli do wymog6w art. 253 § 3 kpa - ocenia siy pozytywnie. 
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lednoczeSnie infonnuj<t, ze - w zwi£!Zku z brakiem wplywu do Urz<tdu w okresie obj<ttym 

kontrol~ skarg i wniosk6w kierowanych do W6jta Gminy - nie dokonano oceny stanu realizacji 

ww. zadania w zakresie: zachowania wlasciwosci organu przy zalatwianiu skarg lub wniosk6w, 

prawidlowej kwalifikacji treSci pism na skargi lub wnioski, rejestrowania skarg lub wniosk6w 

w spos6b umozliwiaj~cy kontrol<t przebiegu i tennin6w ich zalatwienia, wypelnienia obowi£!Zku 

zawiadamiania 0 sposobie zalatwienia skargi lub wniosku, tenninowosci rozpatrywania skarg 

lub wniosk6w oraz przekazywania ich innym organom. 

Przedstawiaj~c powyzsze infonnujy, ze zgodnie z art. 40 ustawy 0 kontroli 

w administracji rz~dowej 17 kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo do zgloszenia 

umotywowanych pisemnych zastrzezen do projektu wyst~pienia pokontrolnego, w tenninie 7 dni 

roboczych od dnia jego otrzymania. Powyzszy tennin moze zostac przedluZony na czas oznaczony 

przez kierownika jednostki kontroluj~cej, na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, zlozony 

przed uplywem tenninu zgloszenia zastrzezen . 

..... #:.7ii:J~... 

(Podpisy konlIoler6w) 

17 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. 0 konlroli w administracji rz,!dowej (Oz. U. Nr 185, poz. 1092). 
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