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PROTOKÓŁ KONTROLI


Urzędu Gminy  Pacanów, ul. Radziwiłówka 2  (kod 28-133), nr statystyczny: 
000548710
zwanego dalej „UG” lub „Urzędem”

Kontrolę przeprowadził Marian Karniej główny specjalista kontroli państwowej 
z Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach, na podstawie upoważnienia 
Nr 045451 z dnia 26 października 2004 r., w okresie od 27 października 2004 r. do 26 listopada 2004 r., z przerwą w dniach: 8 i 24-25 listopada. 
[Dowód: akta kontroli str. 1]

Stanowisko Wójta Gminy Pacanów zajmuje od dnia 3 listopada  1998 r. Henryk Kwas. 
 [Dowód: akta kontroli str. 2-3]

Przedmiotem kontroli była realizacja przez Gminę zadań z zakresu spraw obywatelskich w latach 2002 – 2003.

Ilekroć w niniejszym protokole użyto określenie:
1)	ustawa o NIK – oznacza to ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.);
2)	ustawa o samorządzie gminnym – oznacza to ustawę z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
3)	ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych – oznacza to ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz.1189 ze zm.);
4)	ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
5)	ustawa o aktach stanu cywilnego – oznacza to ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zm.);
6)	rozporządzenie MSWiA w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego – oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz.884 ze zm.);
7)	rozporządzenie MSWiA w sprawie rejestru wyborców – oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 88, poz. 962 ze zm.);
8)	ordynacja wyborca – oznacza to ustawę z dnia 12 kwietnia 3001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz.499 ze zm.).


W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Realizacja przez gminę zadań z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.

1.1. Organizacja przyjmowania wniosków o wymianę dowodów osobistych 
w kontrolowanym okresie była następująca:
Na tablicy ogłoszeń UG zamieszczono stosowne ogłoszenia (obok plakatów ogólnokrajowych) o obowiązku wymiany dowodów osobistych wydanych przed 
1 styczniem 2001 r. podając terminy ich wymiany (od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. dla dowodów wydanych w latach wydanych w latach 1962-1972; od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla dowodów wydanych w latach 1973-1980; od 1stycznia do 31 grudnia 2005 dla dowodów wydanych w latach 1981-1991; od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 dla dowodów wydanych w latach 1992-1995; od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. dla dowodów wydanych w latach 1996-2000) oraz wzory wniosków i wykaz załączników do tych wniosków. Ogłoszenia te zamieszczono również na tablicach ogłoszeń sołectw i domów opieki społecznej funkcjonujących na terenie gminy. Ponadto treść ogłoszenia o terminach wymiany dowodów osobistych została zamieszczona w czasopiśmie Z życia Gminy (miesięcznik samorządowy gminy Pacanów z listopada 2000 r.). Zgodnie z regulaminem organizacyjnym UG, sprawami wydawania i wymiany dowodów osobistych zajmuje się Referat Obywatelski – usytuowany na parterze UG.
[Dowód: akta kontroli str. 84-86]

1.2. W celu sprawdzenia terminowości wydawania dowodów osobistych wybrano do badań kontrolnych 100 spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych (50 pierwszych spraw ujętych w rejestrze złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego w 2003 r. i 50 ostatnich spraw ujętych w ww. rejestrze w 2003 r.).
W wyniku analizy zapisów w dokumentach ww. spraw stwierdzono, że:
-	50 pierwszych spraw dotyczyło w 32 przypadkach wymiany dowodu osobistego 
z przyczyn ustawowych, (wymiany dowodu osobistego ze starego – typu książeczkowego, na nowy), w 5 przypadkach wydania dowodu osobistego po raz pierwszy, w 7 przypadkach z powodu upływu terminu ważności dokumentu tożsamości (dowodu tymczasowego), w 5 przypadkach z powodu utraty lub zniszczenia, w jednym przypadku reklamacji wydanego dowodu osobistego (błędny nr domu);
-	50 ostatnich spraw dotyczyło w 29 przypadkach wymiany dowodu osobistego 
z przyczyn ustawowych, w 9 przypadkach wydania dowodu osobistego po raz pierwszy, w 5 przypadkach z powodu upływu terminu ważności dokumentu tożsamości, w 7 przypadkach z powodu utraty lub zniszczenia dowodu osobistego;
-	wszystkie ww. sprawy były zaewidencjonowane w rejestrze wydanych dowodów osobistych (prowadzonego ręcznie);
-	wszystkie ww. dowody osobiste były ujęte w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (prowadzona w systemie komputerowym), która odpowiada wymogom określonym w art., 44e ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Terminy wydawania ww. dowodów osobistych ilustruje poniższa tabela:

Dowody osobiste
Liczba
Terminy wydawania w 2003 r. dowodów osobistych od dnia złożenia wniosku do dnia wpływu dowodu osobistego do urzędu w okresie:


do 10 dni
od 11 do 20 dni
od 21 do 30 dni
powyżej 30 dni
Zbadane ogółem
100
92
7
1
0
w tym: wydane z powodu obowiązkowej wymiany
62
59
2
1
0
[Dowód: akta kontroli str. 16]

1.3. Realizowana przez UG praktyka w zakresie obsługi osób powyżej 65-go roku życia 
i osób niepełnosprawnych przy obowiązkowej wymianie dowodów osobistych jest następująca:
-	w imieniu pensjonariuszek Domu Opieki Społecznej w Słupi (DPS) i DPS Caritas w Ratajach Słupskich całość spraw jest załatwiana przez pracowników socjalnych DPS (w oparciu o stosowne pełnomocnictwa);
-	dla pozostałych (osób starszych i niepełnosprawnych) mieszkańców gminy (na wniosek: mieszkańca, członka jego rodziny lub opiekuna) całość spraw załatwiana jest przez  pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mającego pod opieką dany teren działania.

Powyższy sposób postępowanie nie jest udokumentowany (stosownymi porozumieniami z DPS) jak i  wewnętrznymi przepisami Gminy.
[Dowód: akta kontroli str. 74]

	W wyniku dokonanych oględzin pomieszczeń UG stwierdzono, że pomieszczenia Referatu Obywatelskiego (zajmującego się wymianą dowodów osobistych) znajdują się na parterze UG – bezpośrednie dojście z ulicy (nie stwierdzono barier architektonicznych).
[Dowód: akta kontroli str. 84-86]

1.4. W celu sprawdzenia prawidłowości prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, przeprowadzono badania kontrolne na losowo wybranej próbie 100 spraw (50 pierwszych spraw ujętych w rejestrze złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego w 2003 r. i 50 ostatnich spraw ujętych w ww. rejestrze w 2003 r.). W wyniku powyższych badań kontrolnych stwierdzono, że:
1)	ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych prowadzona jest równolegle w 2 zbiorach:
-	w systemie komputerowym,
-	w systemie kartotekowym (dokumenty poszczególnych obywateli zgromadzone są 
w kopertach odpowiednio oznaczonych);
2)	ewidencja w systemie komputerowym prowadzona jest od 1 lutego 2001 r. - do dnia 
3 listopada 2004 r. wprowadzonych do ewidencji było 1916 wniosków o wydanie dowodu osobistego, a wyprodukowanych 1895 dowodów osobistych – ewidencja ta posiada następujące dane:
-	nazwisko i imiona,
-	nazwisko rodowe,
-	imiona i nazwiska rodowe matki,

-	datę i miejsce urodzenia,
-	nr PESEL,
-	wzrost,
-	kolor oczu,
-	płeć,
-	fotografię i podpis,
-	adres miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
-	nr i serię aktualnego dowodu osobistego, a w tym datę jego wydania, datę ważności oraz oznaczenie organu, który je wydał;
3)	powyższe dane przekazywane były do ogólnokrajowej ewidencji wydanych 
i utraconych dowodów osobistych, prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w terminie do 2 dni;
4)	ewidencja w systemie kartotekowym zawiera wszystkie dane wyszczególnione 
w systemie komputerowym.

W działaniach UG nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie określonym przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 
[Dowód: akta kontroli str. 17]

1.5. UG wywiązywał się z nałożonymi przepisami ustawy o ewidencji ludności obowiązku przekazywania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji danych niezbędnych do prowadzenia ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. Dane te przekazywano w drodze teletransmisji danych niezwłocznie, lub 
w przypadku blokowania systemu – po usunięciu usterki, nie później jak w ciągu 2 dni.
[Dowód: akta kontroli str. 74]

2. Realizacja przez Gminę obowiązków w zakresie meldunkowym, z uwzględnieniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r.

2.1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach pismem z dnia 31 lipca 2002 r. przekazał wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie interpretacji przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. stwierdzającego niezgodność z Konstytucją art. 9 ust. 2 wskazanej ustawy.
[Dowód: akta kontroli str. 12-15]

2.2. W celu ustalenia, czy UG dostosował się do zmiany w przepisach dotyczących spraw meldunkowych przeprowadzono badania kontrolne 50 spraw (losowo wybranych 10 zgłoszeń pobytu stałego i 10 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego sporządzonych w okresie od 1 stycznia do 19 czerwca 2002 r. oraz po 15 ww. spraw prowadzonych w okresie od 20 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r.
W wyniku powyższych badań kontrolnych stwierdzono, że:
1)	wszystkie zgłoszenia pobytu stałego przed 20 czerwcem 2002 r. sporządzone były na starych drukach, w których właściciel lub zarządca budynku stwierdza, że osoby wyszczególnione w zgłoszeniu mają prawo przebywać pod wskazanym adresem;
2)	wszystkie zgłoszenia o wymeldowaniu przed 20 czerwcem 2002 r. sporządzone były na starych drukach, w których podawano nazwę lub nazwisko i imię oraz adres właściciela, zarządcy budynku;
3)	z 15 zbadanych zgłoszeń zameldowania po 19 czerwcu 2002 r., siedem sporządzono na starych drukach (w których wypełniono wszystkie rubryki – również zapisy kwestionowane w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego), a osiem na nowych drukach, w których jest tylko stwierdzenie, że ww. osoba przebywa pod wskazanym adresem;
4)	z 15 zbadanych zgłoszeń o wymeldowaniu po 19 czerwcu 2002 r., sześć sporządzono na starych drukach (w których wypełniono wszystkie rubryki – również zapisy kwestionowane w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego) a dziewięć na nowych drukach, w których jest tylko potwierdzenie UG, że zgłoszenie przyjęto.
[Dowód: akta kontroli str. 18]

Anna Wirtek inspektor ds. ewidencji ludności w wyjaśnieniu podała, że powyższe zgłoszenia zameldowania i wymeldowania sporządzano na starych drukach ponieważ 
w UG był zapas starych druków i zgodnie z przepisem § 35 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania (..) (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz.1999 ze zm.) – formularze określone w rozporządzeniu wg wzorów ustalonych 
w dotychczasowych przepisach, mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2003 r. Podała również, że o zmianie przepisów meldunkowych informowała osoby zgłaszające powyższy fakt i nie żądała od stron postępowania, potwierdzenia uprawnienia do lokalu (pomieszczenia).
[Dowód: akta kontroli str. 83]

2.3. W postępowaniu w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące były wymagane następujące dokumenty:
1)	do dnia 20 czerwca 2002 r.:
-	dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
-	osoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumenty stwierdzającego tożsamość – skrócony akt urodzenia (wszystkie przypadki dotyczyły domu dziecka w Pacanowie),
-	osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi wojskowemu – książeczkę wojskową,
-	potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt własności lub potwierdzenie przyjęcia do DPS);
2)	po dniu 19 czerwca 2002 r.:
-	potwierdzenie, że dana osoba przebywa pod wskazanym adresem.
[Dowód: akta kontroli str. 18]

2.4. Po dniu 19 czerwca 2002 r. przeprowadzono 3 postępowania administracyjne 
w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego 
i wyprowadzając się nie dopełniła obowiązku wymeldowania:
-	we wszystkich przypadkach postępowanie odbywało się na wniosek strony (właściciela mieszkania),
-	we wszystkich przypadkach w wyniku postępowania administracyjnego stwierdzono, że zachodziły przesłanki określone w art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych,
-	we wszystkich przypadkach wskazano możliwość odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w Pacanowie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji,
-	w żadnym z ww. przypadków nie stwierdzono uchybienia terminom określonym 
w kpa.

Wszystkie ww. decyzje posiadały wadę prawną – decyzje podpisał Zastępca Wójta Ryszard Guła bez zaznaczenia, że decyzję wydaje z upoważnienia wójta gminy.
[Dowód: akta kontroli str. 20-25]

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym decyzje w indywidualnych sprawach wydaje wójt gminy, a osoby wydające decyzje w jego imieniu powinny uwidocznić ten fakt przy podpisie decyzji.
	Ryszard Guła Zastępca Wójta w wyjaśnieniu podał, że posiada upoważnienie Wójta Gminy Pacanów do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta, a faktu tego nie uwidaczniał w podpisywanych decyzjach z uwagi na błędną interpretację przepisu art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
[Dowód: akta kontroli str. 72-73]
 2.5. W zakresie stosowania w UG regulacji określonej w art. 29 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, UG stosuje sposób postępowania określony we wcześniej wymienionym piśmie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organy Gminy nie wydawały w tym zakresie żadnych wytycznych bądź instrukcji postępowania.
[Dowód: akta kontroli str. 18]

2.6. Ewidencja ludności prowadzona jest w UG w systemie informatycznym w formie zbiorów meldunkowych;
1)	system wyodrębnia 3 zbiory:
-	aktualni mieszkańcy gminy – 8.407 pozycji,
-	osoby wymeldowane – 700 pozycji,
-	osoby, które ubyły (zgony) – 1.444 pozycji;
2)	dane zawarte w zbiorach są kompletne w rozumieniu przepisów art. 44a ust. 2-6 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( za wyjątkiem braku nazwiska rodowego małżonka art. 44a ust. 2 pkt 11);
3)	w wyniku analizy porównawczej danych zawartych w zbiorze aktualni mieszkańcy gminy z danymi zawartymi w ostatnich 50 pozycjach w zbiorach osoby wymeldowane i osoby, które ubyły (wg stanu na 30 października 2004 r) stwierdzono, że zbiór aktualni mieszkańcy gminy został zaktualizowany .
[Dowód: akta kontroli str. 87]

Rejestr wyborców

3.1. Rejestr wyborców prowadzony jest w formie  systemu informatycznego jako oddzielny zbiór obejmujący dane określone w rozporządzeniu MSWiA w sprawie rejestru wyborców.
[Dowód: akta kontroli str. 106]

3.6. W rejestrze wyborców uwzględniono informacje zawarte:
-	na kartach dodatkowych rejestru wyborców w kolorze zielonym (dotyczących wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały) w liczbie 31;
-	na kartach w kolorze różowym (dotyczące osób, co do których otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania) w liczbie 28.
[Dowód: akta kontroli str. 97-100]

Nie wystąpiły przypadki powodujące konieczność założenia kart dodatkowych 
w kolorze zielonym:
-	dla osób nigdzie niezamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy;
-	zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały.
Nie wystąpiły również przypadki powodujące konieczność założenia kart w kolorze różowym:
-	wyborców wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie;
-	wyborców wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały.
[Dowód: akta kontroli str. 106-108]

3.6.1. W wyniku dokonanych oględzin (omówionych w pkt 4) stwierdzono, że w jednej 
z szaf metalowych przechowywane są karty dodatkowe rejestru wyborców w kolorze zielonym oraz karty w kolorze różowym dotyczące osób, co do których otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania. Na oddzielnej półce przechowywane dokumenty i karty włączone do odrębnego zbioru przejściowego (opatrzone odpowiednią adnotacją – np. zmarła, wymeldowała się). 
[Dowód: akta kontroli str. 103-104]

3.7. Liczba wniosków, które wpłynęły w badanym okresie o wpis do rejestru wyborców 
i wydane decyzje w tym przedmiocie, ilustruje poniższa tabela:

Okres czasu
Liczba wniosków o wpis do rejestru wyborców
Liczba wydanych decyzji
Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia
Liczba osób wpisanych do rejestru wyborców na podstawie decyzji


pozytywnych
negatywnych


Od 01.01.02r. do 20.08.02 r.
2
2
0
0
2
Od 21.08.02r. do 27.10. 02r.
28
28
0
0
28
Od 28.10.02r. do 31.12. 2003r.
1
1
0
0
1
Razem
31
31
0
0
31
[Dowód: akta kontroli str. 119]

3.8. W wyniku szczegółowych badań kontrolnych 31 spraw związanych z wydaniem ww. decyzji stwierdzono, że:
1)	we wszystkich przypadkach decyzje wydano w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku, zapewniając niezwłoczne jej doręczenie wnioskodawcy (doręczono przez posłańca), zgodnie z art. 13 ust. 1 ordynacji wyborczej,
2)	we wszystkich przypadkach uzasadnienie decyzji było następujące (...) ze zgromadzonych materiałów postępowania wynika, że wniosek jest uzasadniony, gdyż Pan (i) - podane imię i nazwisko – obecnie zamieszkuje pod wskazanym adresem (...);
3)	we wszystkich przypadkach o wpisaniu wyborcy do rejestru, UG niezwłocznie zawiadamiał właściwy urząd gminy (ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały) w celu wykreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie;
4)	jedna decyzja miała wadę prawną – decyzje podpisał Zastępca Wójta Ryszard Guła bez zaznaczenia, że decyzję wydaje z upoważnienia wójta gminy;
5)	we wszystkich przypadkach wydanie decyzji zostało poprzedzone postępowaniem  mający na celu sprawdzenie stanu faktycznego opisanego we wniosku (potwierdzenie stałego zamieszkania wnioskodawcy odpowiednio udokumentowane - notatką urzędową).

[Dowód: akta kontroli str. 106-113]

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym decyzje w indywidualnych sprawach wydaje wójt gminy, a osoby wydające decyzje w jego imieniu powinny uwidocznić ten fakt przy podpisie decyzji.
Wyjaśnienie w powyższej sprawie omówione jest w pkt 2.4. protokołu.

3.8.1. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki:
-	przekazania do UG zawiadomień z innych gmin o wpisaniu wyborcy do rejestru;
-	że wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek został następnie – na skutek zmiany okoliczności – wpisany do rejestru wyborców w innej gminie w trybie art. 12 ust. 2 ordynacji wyborczej;
-	że wyborca zameldowany na pobyt stały na terenie gminy Pacanów wpisany do rejestru wyborców w innej gminie, złożył w UG oświadczenie, iż ponownie stale zamieszkał na jej obszarze;
-	że wyborca wpisany do rejestru wyborców pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, złożył w UG oświadczenie, że ponownie zamieszkał na terenie gminy Pacanów pod adresem zameldowania na pobyt stały;
-	zameldowania wyborcy na pobyt stały w sytuacji gdy wyborca ten jest wpisany do rejestru wyborców na terenie gminy Pacanów na własny wniosek.
[Dowód: akta kontroli str. 106-113]

3.9. W badanym okresie nie wpłynęła do UG żadna reklamacja na nieprawidłowości 
w rejestrze wyborców.
[Dowód: akta kontroli str. 106-108]

3.10. W związku z powyższym nie wydano żadnej decyzji w ww. sprawach.

3.11. Na podstawie badań kontrolnych dokumentacji związanej z prowadzeniem rejestru wyborców stwierdzono, że Referat Obywatelski UG dokonywał w badanym okresie aktualizacji rejestru wyborców w związku z:
a)	uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego lub ustawy o ewidencji ludności;
b)	otrzymaniem zawiadomień o utraceniu praw wyborczych.

W badanym okresie nie dokonywano w gminie Pacanów zmian nazwy miejscowości, ulic i oznaczenia numerów domów. Nie było również przypadków przekazywania do właściwego urzędu gminy odpowiedniej części rejestru wyborców – w wypadku zmiany granic lub utworzenia nowej gminy.

Aktualizację rejestru wyborczego dokonywano niezwłocznie - nie później niż w ciągu 5 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. Dokumenty stanowiące podstawę do wprowadzenia zmian, są przechowywane w odrębnym zbiorze przez okres 1 roku.

UG przekazywał do Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Kielcach informacje 
o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców, w dokumencie o nazwie „Meldunek 
o stanie rejestru wyborców w gminie Pacanów”, w okresach kwartalnych.
[Dowód: akta kontroli str. 106-113]

W meldunku za grudzień 2003 r. podano:
I.	Liczba mieszkańców ogółem – 8.426
II.	Liczba wyborców ogółem – 6.642
w tym:
a)	wpisanych z urzędu – 6.612
b)	wpisanych na wniosek – 30
III.	Założone karty dodatkowe rejestru
1.	Zielone – ogółem – 30
w tym dla:
a)	stale zamieszkałych bez zameldowania na pobyt stały § 4 ust. 2 pkt 1 – 30
b)	zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż ich meldunek na pobyt stały w danej gminie § 4 ust. 2 pkt 3 – 0
c)	nigdzie niezamieszkałych lecz stale przebywających na obszarze gminy § 4 ust. 2 pkt 2 – 0
2.	Różowe - ogółem – 28
w tym dla:
a)	stale zamieszkałych i wpisanych do rejestru w innej gminie § 4 ust. 3 pkt 2 
i § 7 ust. 2 – 0
b)	stale zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem § 4 ust.3 
pkt 3 – 0
c)	objętych rejestrem i pozbawionych prawa wybierania § 4 ust. 3 pkt 1 – 28
[Dowód: akta kontroli str. 97-100]

3.12. Henryk Kwas wójt gminy w wyjaśnieniu podał, że w okresie po 27 października 2002 r. nie wystąpił przypadek powtórzenia wyborów radnych do rady gminy i wyborów wójta gminy.
[Dowód: akta kontroli str. 102]

4. Akta stanu cywilnego

4.1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Maria Wojtyś została powołana uchwałą Rady Gminy Nr 147/96 z dnia 5 grudnia 1996 r.
[Dowód: akta kontroli str. 105]

4.2. Akty stanu cywilnego prowadzone są ręcznie i w badanym okresie zawierały następujące zbiory:
1)	akty urodzenia zawierały w 2002 r. -  4 pozycje,  w 2003 r. -  7 pozycji;
2)	akty małżeństwa zawierały w 2002 r. – 46 pozycji, w 2003 r. – 44 pozycje;
3)	akty zgonu zawierały w 2002 r. – 66 pozycji, w 2003 r. – 60 pozycji.
Ww. akty stanu cywilnego zostały sporządzone według wzorów stanowiących odpowiednia załączniki nr 1, 2, 3, do rozporządzenia MSWiA w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego.
Nie stwierdzono nieprawidłowości odnośnie rzetelności prowadzenia tych akt wg przepisów §§ 2 – 7 w. cyt. rozporządzenia MSWiA. 
[Dowód: akta kontroli str. 88]

4.3. W celu sprawdzenia warunków przechowywania dokumentacji USC i Referatu Obywatelskiego dokonano oględzin pomieszczeń tych komórek organizacyjnych. 
W wyniku tych oględzin stwierdzono, że: 
1)	USC i Referat Obywatelski zlokalizowane są w 2 sąsiadujących pokojach na parterze budynku UG.
2)	 Pokoje te są zabezpieczone w następujący sposób:
-	drzwi wejściowe metalowe, dodatkowo zabezpieczone kratami metalowymi,
-	okna zabezpieczone kratami metalowymi,
-	zainstalowany jest elektroniczny system alarmowy (sprawny).
3)	Pokoje, w których są przechowywane akta stanu cywilnego, ewidencji ludności 
i dokumenty dotyczące rejestru wyborców, posiadają wentylację naturalną – utrzymywana jest stała temperatura i wilgotność. Wyposażone są w urządzenia gaśnicze i instrukcję ich obsługi.
4)	Pomieszczenia wyposażone są w szafy pancerne, w których przechowuje się (oddzielnie w każdej szafie), dokumenty dotyczące dowodów osobistych, dokumenty dotyczące ewidencji ludności, dokumenty dotyczące rejestru wyborców. Księgi stanu cywilnego przechowywane są w szafach drewnianych (zamykanych).
5)	W jednej z szaf metalowych przechowywane są karty dodatkowe rejestru wyborców w kolorze zielonym oraz karty w kolorze różowym dotyczące osób, co do których otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania. Na oddzielnej półce przechowywane dokumenty i karty włączone do odrębnego zbioru przejściowego (opatrzone odpowiednią adnotacją – np. zmarła, wymeldowała się). 
[Dowód: akta kontroli str. 103-104]

4.4. W wyniku badań kontrolnych  wydanych przez  kierownika USC zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa stwierdzono, że:
-	w 2002 r. wydano 34 ww. zaświadczeń,
-	w 2003 r. – odpowiednio 29 zaświadczeń.
W celu sprawdzenia terminowości wydawania powyższych zaświadczeń przez kierownika USC szczegółowo zbadano 50 spraw (25 pierwszych spraw z 2002 r. i 25 pierwszych spraw z 2003 r.).
W wyniku powyższych badań kontrolnych stwierdzono, że każdej z badanych spraw, zaświadczeń zostało wydane w dniu złożenia zapewnienia przewidzianego w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy o aktach stanu cywilnego.
[Dowód: akta kontroli str. 88]

4.5. W celu sprawdzenia rzetelności i terminowości sporządzania aktów małżeństwa na podstawie zaświadczeń wystawianych przez duchownych, szczegółowo zbadano 50 spraw (25 pierwszych spraw z 0002 r. i 25 pierwszych spraw z 2003 r.)  W wyniku powyższych badań kontrolnych stwierdzono, że: 
1)	akty małżeństwa były sporządzane na formularzach stanowiących zał. nr 2 do rozporządzenia MSWiA w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, w dniu otrzymania zaświadczenia o złożeniu jednoczesnego oświadczenia (we wszystkich przypadkach w pierwszym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa);
2)	powyższe zaświadczenia były dostarczane przez duchownych osobiście;
3)	we wszystkich przypadkach, gdy jeden z małżonków nie zamieszkiwał na terenie gminy Pacanów, odpisy aktów małżeństwa przesłano do odpowiednich urzędów gmin.
[Dowód: akta kontroli str. 89]

4.6. W badanym okresie były zawarte 3 małżeństwa przez cudzoziemców (jeden obywatel Wietnamu i 2 obywateli Ukrainy) – we wszystkich przypadkach dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa zawierają urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
[Dowód: akta kontroli str. 89]

5. Skargi i wnioski

5.1. W Regulaminie Organizacyjnym UG podano, że:
-	§ 18 - do zadań Referatu Organizacyjnego należy, m. in., nadzór koordynowanie 
i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków oraz zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów;
-	§ 32 -  UG prowadzi rejestr skarg i wniosków.
[Dowód: akta kontroli str. 4-11]

5.1.1. Na tablicy ogłoszeń UG zamieszczona jest informacja następującej treści: Wójt gminy Pacanów przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków wyłącznie w czwartki w godzinach od 900 do 1200 (...)
[Dowód: akta kontroli str. 52]

	Zgodnie z art. 253 § 3 i 4 kpa, dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.

	Henryk Kwas wójt gminy w wyjaśnieniu podał, że nie ustalił dnia przyjęcia interesantów po godzinach pracy ponieważ wiązałoby się to z koniecznością dozoru całego budynku UG, a szczególnie parteru gdzie jest usytuowany USC. Celem oszczędności środków budżetowych przyjął rozwiązanie dotychczas stosowane przez jego poprzedników.
[Dowód: akta kontroli str. 102]

5.2. Na podstawie analizy zapisów w dzienniku korespondencji UG i zbadania treści 50 pism (wg wyboru celowego) stwierdzono, że w badanym okresie tylko jedno pismo , które wpłynęło do UG 16 stycznia 2003 r. i nosiło znamiona skargi, nie zostało zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków. Pismo to dotyczyło skargi na przewoźnika dowożącego dzieci do szkoły w Pacanowie. 
[Dowód: akta kontroli str. 64-65]

5.3. Na podstawie danych zawartych w rejestrze skarg i wniosków UG stwierdzono, że:
-	w 2002 r. nie wpłynęła do UG żadna skarga,
-	w 2003 r. wpłynęły 4 skargi do UG (w formie pisemnej) – żadna z tych skarg nie dotyczyła realizacji przez Gminę zadań z zakresu spraw obywatelskich (2 skargi dotyczyły spraw z zakresu geodezji, a jedna z zakresu budownictwa i jedna dotycząca przyspieszenia budowy wodociągu).
[Dowód: akta kontroli str. 53-63]

5.4. Wszystkie ww. skargi przekazano do rozpatrzenia wg właściwości: Wojewoda Świętokrzyski, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, Rada Gminy – o czym poinformowano skarżących.
[Dowód: akta kontroli str. 53-63]

5.5. Skargi i wnioski, które wpłynęły do Rady Gminy
Na podstawie danych zawartych w prowadzonym przez Biuro Rady Gminy rejestrze skarg i wniosków stwierdzono, że:
1)	w 2002 r. wpłynęły do Rady Gminy 3 skargi:
-	skarga mieszkańca gminy przekazana do załatwienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości – dotycząca pomocy zbożowej,
-	skarga mieszkańca gminy skierowana do przewodniczącego Rady Gminy – dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
-	skarga mieszkańca gminy skierowana do przewodniczącego Rady Gminy – dotycząca pomocy zbożowej;
2) w 2003 r. żadna skarga nie wpłynęła do Rady Gminy.
	W badanym okresie nie wpłynęły do Rady Gminy skargi i wnioski dotyczące realizacji przez gminę spraw obywatelskich.
  [Dowód: akta kontroli str. 66]

5.6. Dokumentacja dotycząca załatwiania skarg i wniosków jest wyodrębniona od pozostałej (oddzielnie dla UG i RG).
[Dowód: akta kontroli str. 53-66]

6. Ochrona danych osobowych

6.1. UG pismem z dnia 29 października 1999 r., znak: Or-0119/67/99 przekazał Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych następujące wnioski 
(w przedmiocie objętym kontrolą) o wpisanie zbioru danych osobowych o nazwie:
-	Ewidencja ludności,
-	Urząd Stanu Cywilnego,
do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych.
	Do czasu zakończenia kontroli nie przekazano wniosku Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych o wpisanie do Rejestru Zbioru Danych Osobowych zbioru o nazwie Dowody osobiste, który został zainstalowany w UG w 2001 r.
[Dowód: akta kontroli str. 28-42]

	Obowiązek złożenia ww. wniosku wynika z przepisu art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, a odpowiedzialnym za złożenie powyższego wniosku jest Wójt Gminy, który jest administratorem danych.
	Henryk Kwas w wyjaśnieniu podał, że nie dopilnował powyższej sprawy przez przeoczenie, na skutek ogromu załatwianych w tym czasie spraw.
[Dowód: akta kontroli str. 102]
6.1.1. W części F wniosków (Informacja o sposobie wypełnienia podstawowych wymagań technicznych i organizacyjnych (...) jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych) podano, że:
-	zabezpieczenie systemu informatycznego i ochrona danych osobowych określone są w instrukcji, która określa działania dotyczące ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także utratą;
-	zarządzeniem z 12 września 1999 r. – Administrator danych osobowych (Wójt Gminy – przyp. kontrolera) wyznaczył administratora bezpieczeństwa danych i określił jego zadania (wady w oznaczeniu tej osoby omówiono dalej);
-	użytkownik przetwarzający dane pracuje w oparciu o przedstawiony mu zakres czynności i odpowiedzialności;
-	każdy użytkownik jest zaznajomiony z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
-	Administrator opracował instrukcję postępowania w sytuacji naruszania danych osobowych;
-	Administrator określił obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz warunki jego ochrony i przebywania osób nieuprawnionych;
-	pełna baza kopiowana jest na dyskietki – wymaga się utrzymania minimum 3 kopii z ostatnich dni;
-	nie przewiduje się stosowania komputerów przenośnych;
-	urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zabezpieczone są przed likwidacją i przekazaniem innemu podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych;
-	wydruki zawierające dane osobowe, po wykorzystaniu są niszczone w sposób uniemożliwiający jego odczyt;
-	jest sporządzona instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
-	jest sporządzona instrukcja określająca sposób postępowania z dyskietkami zawierającymi kopie baz danych;
-	wszelkie nośniki informacji z danymi osobowymi (dyskietki, wydruki) są chronione przed dostępem osób niepowołanych;
-	administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych;
-	system użytkowy na żądanie emituje wydruk zawierający wszystkie informacje o danej osobie jakie są w nim zawarte.
[Dowód: akta kontroli str. 38-42]
6.2. Zarządzeniem z dnia 12 września 1999 r. Wójt Gminy  wyznaczył na administratora bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym Sekretarza Gminy – bez podania jego imienia i nazwiska.
[Dowód: akta kontroli str. 26-27]

	Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych funkcję tę może pełnić organ wykonawczy Gminy lub wyznaczona przez administratora danych osobowych (Wójta Gminy) osoba. Od 1999 r. stanowisko sekretarza gminy zajmowały kolejno Halina Pluta i Kazimierz Zdziebko.

	Henryk Kwas w wyjaśnieniu podał, że w zarządzeniu nie określił pełnych danych na skutek błędnej interpretacji przepisów w tym zakresie.
[Dowód: akta kontroli str. 102]

6.3. W wyniku dokonanych oględzin dokumentacji znajdującej się u Sekretarz Gminy (administratora bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym) stwierdzono, że dane zawarte we wnioskach, o których mowa w pkt 6.1.1. protokołu są zgodne ze stanem faktycznym. Opracowane instrukcje (znajdujące się w aktach osobowych pracowników) wyczerpują dyspozycje zawarte w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521 ze zm.). Dostęp do komputera zawierającego odpowiedni zbiór danych, zabezpieczony jest hasłem.
 W badanym okresie nie wystąpiły przypadki naruszenia zabezpieczenia danych 
w ww. systemach informatycznych jak również przypadki wskazujące na znamiona naruszenia tych zabezpieczeń.
 Nie jest udokumentowany fakt prowadzenia szkolenia w zakresie zabezpieczeń danych w systemie informatycznym.
[Dowód: akta kontroli str. 103]

Henryk Kwas w wyjaśnieniu podał, że nie zlecono opracowania programu i przeprowadzenia szkolenia w ww. zakresie ze względu na brak środków budżetowych na powyższy cel. Przeprowadzono szkolenie pracowników w systemie wewnętrznym – bez jego udokumentowania.
[Dowód: akta kontroli str. 102]
6.4. W aktach osobowych 3 pracowników Referatu Obywatelskiego (tylko pracownicy tego referatu zostali dopuszczeni i zajmują się przetwarzaniem danych osobowych 
w zakresie objętym kontrolą ) znajdują się, m. in.:
-	zakresy czynności, w których uwzględniono zakres odpowiedzialności za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem;
-	instrukcji przechowania kopii zapasowych danych osobowych oraz magnetycznych nośników informacji i wydruków,
-	instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych,
-	zaświadczenia o przebytym szkoleniu wewnętrznym i upoważnienie administratora danych osobowych.
[Dowód: akta kontroli str. 43-51, 101]

7. Kontrola wewnętrzna

7.1. Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach i planach pracy komisji rewizyjnej RG, stwierdzono że w badanym okresie komisja ta nie zajmowała się problematyką objętą zakresem niniejszej kontroli.
[Dowód: akta kontroli str. 67-71]

7.2. W UG nie powołano komórki kontroli wewnętrznej, jak również nie przewidziano stanowiska kontroli wewnętrznej.
[Dowód: akta kontroli str. 4-11]

8. Inne kontrole
Archiwum Państwowe w Kielcach przeprowadziło w maju 2003 r. kontrolę USC Pacanów. W wyniku tej kontroli ustalono następujące zalecenia pokontrolne:
1)	przekazać do Archiwum Państwowego w Kielcach akty stanu cywilnego z lat 1901-1902,
2)	sporządzić ewidencję wytworzonej i przechowywanej dokumentacji sfery administracyjnej,
3)	sporządzić dokładną ewidencję przechowywanych w USC ksiąg stanu cywilnego, odrębną dla każdej parafii i USC, z uwzględnieniem każdej jednostki (księgi, poszytu, elegat).
[Dowód: akta kontroli str. 77]
Pismem z dnia 8 lipca 2003 r., UG powiadomił Archiwum Państwowe w Kielcach, że powyższe zalecenia zostały zrealizowane. Przy piśmie tym przekazano ww. ewidencje oraz dowód przekazania akt stanu cywilnego z lat 1901-1902 do Oddziału w Pińczowie
[Dowód: akta kontroli str. 75]

Kontrolujący poinformował Pana Henryka Kwasa Wójta Gminy, o przysługującym mu prawie:
·	zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK);
·	odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK) w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni - zgodnie, z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;
·	złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do rejestru ewidencji kontroli UG.
Pacanów, dnia 26 listopada 2004 r. 	
	Główny specjalista kp.
	NIK Delegatura w Kielcach 

	Marian Karniej	
Pacanów, dnia 26 listopada 2004 r.	 
	                                                                                                                                                              
	Wójt Gminy Pacanów	
                                                                                     

                                                                                       Henryk Kwas

W dniu 20 października 2004 r., jeden egzemplarz protokołu kontroli doręczono Panu Henrykowi Kwasowi
[Dowód: akta kontroli str. 179 ] 



