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WYSTĄPIEME PoKoNTROLNE
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy f dnia 23 grudnia 1994 I. o Najwyższejlzbię Kon'
troli', zwanej dalej ,,ustawąo NIK..' Naj}vyższa]zba Kontroli DelegatuJa we Wrocławiu
skonfoolowałaUrząd Gminy Walim, zwany da|ejptzemiemie ,,Utząd'' lub ,'UG''" w zakesie
efektóww&azalriaplzedsięwzięćz zakesu e.administalcj.irw
okesię od 1 stycfnia20l0r. do
24 sierpnia2011I. (dnia zakończeniakontroli).
W związku z kontrolą której wyniki zostĄ pŻedsta]r'r'ione
w protokole konholi pod.
pisanym6 września2011I.Naj\łyższaIzba Kontroli, na podstawięalt. 60 ustawyo NIK,
przeIazujePanuwójIo\,\i niniejsfewystą]ienjepokonuoIne'
Naj$Tższa Łba Kontroli pozytywnie' pomimo śtwierdzonychuchybień, ocenia
przygotowaniew badanym okresie Urzędu do realizacji fadań publicznych wymienionycb w Planie Inforn,ąEz^cji Państwa|na ląta 2007-2010w zabesie doĘczącym Urzędu'
tj. procesów: realŁacji obowiązku meldunkowego'obslugi dowodów osobistych'rejestracji dfialalnościgospodarczejosób fizycznych,obslugisystemuświadczeń
rodzinnych
i fu[duszu alimentacyjnegopoza drogą tradyryjną taĘe drogą elektroniczną.zd^,]iem
NItri niezamieszczeniedo d[ia 18 lipca 2011r.na stronachpodmiotolvychBIP irformacji o możliwości
załatwianiaw Urzędzie tych spraw drogą elektroniczną,przyczynilo się
do tego,iż do Urzędu w badanym okresie nie wplytrąlźadenwoiosek o złlatwieniego

, Dz.tJ. z 200'7
l Nr 23|, poz'|7o! z'ęzrrL
ul' MarszałkaJózefa Piłsudskiego15I 17, 50.044 1tlrocław
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droga elektroniczną.
Pozyt}nvniepomimo stwieldzonych uchybień, NIK ocenia tal.żeudostępnianieinformacji publiczrrejza pomocąBiuletynu InfonrracjiPublicznej i przygotowanieU.zędu do tworzenia, wysyłaniai pzyjmowania dokwnentów ęlełtonioznych.
uwagii ocenycząstkowe.
następujące
Po\łyisząocenęogó]nąuzasadniają
1.

UĄ,tkowana przez UG w badanymokesie aplikacja ,,ELUD'' nie była stosowarrado

dopełnieniaobowiązku meldunkowegodrogąelektroniczną Aplikacja ta posiadałaceltyfikat
wazny do końca 2011r. i zezłłalałalta wyrrtianędanych gromadzonychoklesowo w Ulzędzie
z systemaminadrzędnymi, tj.: centalnym Bankiem Da:rych, wojelvódzkim Bankiem Danych.W związkuz tym drogątradycyjnąwokesie od 1 stycznia2010I.do 15 sietpnia2011l.
zameldowano179 ob}.wat€li i \'ymeldowano 109. Do spruwmelduŃowych UIząd wykożyst'nvałw badanymokesie aplikację ,,ELUD'' firmy RADIKX systemy Komputerowe z siędzibą w Gdńsku zamiast pz€wid}Ąfiarrego systemucentn]nego poprzez aplikację o nazwie
,'ZintęglowanyModuł Końcowy U4tkownika'' (zMoKU)' gdyżpodmiot odpowiedzialnyza
jego wdrożenie_ Centrum Plojektów lnfomatycznyah Ministelstwo spraw Wę\łnętznych i
Administracji w'Warszawie _ nie dostarczyłstosownegooprogramowania.w następstwie
tego do dnia zakończenia kontroli otrz}many w 2010I. plzęz UtzĘd splzęt komputerowydo
obsfugi ZMOKU nie był wykozystywany do bieżącęj1r.acy.Koszt utrzymaniauŹ}.tkowanego w badarrymoloesie systęmukomputelowego(ELUD) wyniósł 1'3 rys. zł.
2011I'UIząd na stroniepodmioUchybieniemw ocenieNIK byłfakt,iż do 18 1ipcźi
towej BIP i na stronie intemetowejUrzędu nie bformował o dokumentach(np' prawojazdy),
które w}'nagają wymiany w zwiq7ku fe frlnaIląriiejsca zafieldowania oraz o obowią7ujących procedurachw tym zakresie' Urz{d uznawałzarystarcza:ące informowanie o tych l-aktach w dlodzę tradycyjnej (ustnie przeżpracovurrikówmer}'torycalych i na tablicy ggłoszeń
Urzędu).
Pozyt}ĄvnieNIK ocęnia stosowaniesię UG do wyrnogów w|nkających z ar]..220 kpa
w przedmiocie załatwiada spraw melpunkowycĄ albowiem nię ŻądŃ zaś'łiadczeirta po-
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twieldzenie faktów lub stanupmwnęgo,znanegomu z urzędulub możliwęgodo ustaleniana
podstawie posiadanych przez nlego ewidencji, ręjestów lub irurych danych. Natomiast
wbrew przepisom alt' 22o kpt ' wząd ż#ałdoł4czaniad9 wniosku o wydaIriedowodu osoco wyrikało jednak z braku rvUG
bistego odpisu aktu urodzenia omz aktu małżenstwa,
, organ administracjipub|i.ziej nię mofe ż-Ldzć
na potwierdzeniefaktów lub
7aświadczenia
ani oświadczenia

jeŻęli:
prawnęgo'
5tanu

do 20
Urzędu stanu C1ł,vilnego.
Stwierdzonotakzeuchybieniepolegającena rrmieszczeniu
lipca 2011 r. w BlP formularza o wydanie dowodu, niepbsiadaj4cegow pouczeniu punktów
oznaczottychnt 4' 5, 6, z wzoru wynikającego zrozpouądzetia Rady Ministrów z dnia
'Iliego f009 r. w sp|cwie wzoru dowodu osobistegootąz trybu postępowania'Wspfą||ąch
wydawania dowodów osobistych, ich uhiewał\ia ia, wymiany,Zń]rotulub utra,,J. B.ak ten
spowodowany był źle zeskanowanym formularzem wniosku, co nię zostało wychwycone
przez |trŃcjonujacyw Urzędziesyslemkontroliwewnę!:aej.
3'

zostałainformacja
Dopierc 18 lipca 2011 I. na stroniepodmiotowejBIP zafiięszazor\a

o sposobachdokonaniawpisu do CentralnejEwidencji i Informacji o DziałalnościGospodar.
czej (CEIDG). Zwłoka umieszczenia wzmiankowarrejinformacji spowodowanabyła opóź.
nieniami w pełn}mi niezawodnym flmkcjonowaniuwyżęjwymienionej aplikacji pŹez MinisterstwoGospodaTki,tj. podmiotu odpowiedzialnegoza jęgo w&ożerie' Z tego teŻwzględrl
w badanym okresie Urząd nie dokon1"wałrejestracji w CEIDG' Działalnośćgospodarczą
osób frzycznych Urząd ewidencjonowałw badanymokresie w aplikacji ,,EPOD'', itórej producentemjest fiIma ,'RADIX Systemi Komputerowez siedziba w Gdansku. W okesie tyn
zarejestrowanychZostałonowych 71 podmiotów (osób fizycznych) oraz dokonano zmian
podmiotów,a takżędla 54.podmiotów (35 w 2010r.i 19 w
zapisów dla 91 działających
2011r. w zakęsię zaprzęstaria dziddrlości gospodarczej.Do dnia zakończenia konlroli (24
sierpnia 2011r.)nie puekazano jeszczęi.adĄegowpisu do CEIDG, i nie zaplanowanowydatków na tęn cę1.w badanyrnoklesie pdniesionojedynie wydatek w kwocie 380 zł na uzyskanie kwalifikowanegopodpisu elektonicznęgo.
Poz1.ĘrtnieNIK ocenia dostosowanieplocedur węwnętrznychdo zavazn iądanja faś$iadc7eńo w?isie do CEIDG i faktycznegoicb slosowania.co potwieldzarót,v'reŻprzestzegarie pŻezurzĄd przępisów ań.220 kpa. Pozy1tvnie ocenia się1akżedziałaniazlięane z przygotowŹrrriem
do realizacji zadah gminy w nowej eńdencji gospodarczejosób fizycznych poptzez ptzeszkolęnięw lut}m i izerwcu 2011 r. pracownika odpowiedzialrregoza prowadzenie tej ewidencji w zakrcsie zadai: organów gmin,zrvią3anych z fiukcjonowaniem
,,'
CEIDG.
4.

W badanyn okręsie do Urzędu nie wpiywały wnioski dotyczące śitadczei roózin.

nych i funduszu alimentacfnego. zaduia z te1o zalcesu rea]izowaneby}y nie bezpośrednio
ptzez Utząd" |ecz przez ośrodekPomocy Społecznejw walimiu, tj' jednostkę organizacyjną
Gminy Walim.
i Dz. U. Nr 47,poz.384.

Ustalono, Że zapewriona zostałana stlonie podmiotowej BIP (ośrodka)informacja
zarówno o petnym zakresie świadcze{udzielanych przez tę jednoslkę, fasadach przyznawania świadczeń,kryteriach ustawowych,\łysokościkryeriów dochodowych decydującycho
otrzymaniuśv/iadcfeń,niezbędnejdokume[tacji i załącziikach, godzinach pracy poszczegó]'nych stanowiskoraz zaperłnionomofiwośćpobraniaal:tualrrychformularzy w formaciepdf.
ośrodekpodjąłdziała.riaW cęlu plowadzenia ęlęktronicznejskzyrki podawczej na
poltalu Elektonicznej Platfomy Usług Adminiślacji Publicmej (e-PUAP) z wykotzystaniemprofilu zaufanego'Na dzień zakończeniakontroli jednostkata oczekujena akceptację
wńosku w tej sprawiewystanegodo Ministe6twa spraw 'wewnętrznyclri Administracji.
ośrodekPomocy Społecznejw Walimiu, pomimo iŹ posiadałinformację o systemieewnioski, utworzonym przez Ministerstwo Pracy i PolĄk

Społeczrej,to nie koŹystał f niego

z dostępnymiwnioskami na stroniepodz uwagi na przyjętą intelpletację o jęgo zbieżności
miotowej BIP ośrodka.Rozważanejest natomiastumieszczenie na tej stronię odnośnikado
tego systemu wraz z krótką instrŃcją

Ponadto zdaniem kierorłnika ośrodka system e-

wnioski, pomimo iż umożliwia \ł?pełnieniewniosku, to i tak w}'rnagaposłużeniasię przez
klienta pomocy społecznejpodpisem elektronicznymlub osobist}m udanięm się do placówki
pomocy społecznejw celu złożeniapodpisu. Takżemożliwośćinformowania przez ośrodek
intelesantów w fomie elektroniczne.jo plzyananiu lub odmowie świadczeniąnię byłarealizowaia, co w świetlewyjaśnieńkierownika oś.odkasp.owodowanebyło głowniebrakiem
doslępudo intęmętuosób kofzystającychz pomocy społecaneji duż)łnikosztami pozyskariia
paęz njah niezbędnegodo tego cęIu sprzętu,W poróWnniu z możliwościamifinansowymi
osoo Deoacvcn
KrentarnlusrooKa.
5.

Urząd prowadziłstronęprzedmiotowąBIP, zawierającąwynagane elementytakiejak:

1ogo(znak graficuny) B]P, adresledakcji tej sfuony,dane.umożliwiająceidenqfrkację i kontakt z osobąją redagującąoraz instrukcję korzystania z tej strony. Natomiast nie zawięIała
ona wszystkich w;'rrraganychprawem informacji, oo wykazałypfzeplo.wadzonew tokB kontro1ioględziny. Na stlollie tej nie żamieśzczono
mjędzy inlymi informacji o: aktachnorma.
2001I' o
t)$'nych (\IĄ.maganychp.zepisęm ań. 6 ust 1 pkt 1 lit. ,,b'' ustawy z dnia 6 \ĄTzęśIda
dostępiedo informacji publiczneja),prowadzonychrejestłacp,ewidencjachi archiwachoraz o
sposobachi zasadachudostępnianiadaIiychw nićh zawarłch (w]Ąnaganychprzepisem alt. ó
ust 1 pkt 3 lit' ,,f,ww. ustawy) czy dokumęntacjiprzebiegui efelćów konholi olaz wystą)ie.
niach, stanow.iskach,wnioskach i opiniich podmiotów ją przeprowadzającychoraz treściin" Dz. U. Nr l12, poz. 1i98 ze znl

nych wystą]ień i ocen dokon1.wanychprzez organy władzypublicznej (wynaganych przepi.
sęm art. 6 ust 1 pkt 4 lit. ',a'' tiręt drugi'i lit,,c'' ww. usta\ły).Na stionie podmiotowejB]P nie
było takźeinfonnacji o udzielonych plzez Gmi[ę walim ulgach o ńwnowańości po\łyżej
500 zł i pomocypubiicznejudzielonejposzczególnymosobomfizycznym,podmiotomi jednostkom olganizacyjnym nieposiadającymosobowościprawnej _ wynaganej pŹepisem ań.
ó ust 1 pkt 5 lit' ',g,,wspomnianejwcześniej
ustawyo udostępnianiu
informacjipubliczneji
art.3'I Iit.i ,,?'i ,,g" ustawyz dnia 27 sierynia2OO9r.o finansachpublicznych5.o podmiocie
udoŚtępniaj{c}Tninfomację i tożsamość
osoby, która lł],tworzyłainformację lub odpowiada
zajęj treść \ł}nraganychprzepisem art' 8 ust 6 pkt. l i 2 ww. ustawy o dostępiedo informa.
cji publicznej)' Ponadto dopiero w toku kontroli na stonię podmiotowęj BIP Urzędu zamieszczono rcgulamin oIgaiizaciny UG i zaktualizowanozal eŚzczo1y tam schęmatolganizaciny' Wedługwyjaśnieńzłożonychw toku kontroli wyżej wyszczegó]nione uchybieńa
spowodowanebyłyniedopatrzeniempracowników prowadfącychte spra y.
6'

Urząd był przygotowany organizacinie do przyjmowanią wysyłaIriai dolęczania

dokumentówelektronicznych, gdyżuŻ}'tkował
zakupiony (od firmy SPUTNIK SoFTWARE
Sp. z o.o.z siedzib{w PoznaŃu) w 20Ó6r' pakiet,.e-urząó.''
w składktóregowchodziłomiędzy innyni Elektroniczne Biuro obsługi Interesanta@BoI) będącewizualizacją Elektlonicznej Skrzynki Podawczej (ESP). Za pośredrrictwęm
EBOI ob)rvatel posiadałmożliwość
elek.
t.onicznęgo załat'łłianla
spmw wUG, śledzęniatoku toczącego się postępowanią a nawet
przegiądaniaolaz pobierania wydanych elektronicmych decyzji. ESP umożliwiałaprzesyłanie dokumentóww róŹnych formatachptków, na przykładidoc; PDF, JPG.' a takżeautoma.
tyca1e generowanieUrzędowego Póświadczeniaodbioru (JPo)'

Ponadto stosowane

w Urzędzie oprogramowaaie ww firmy umożliwiało skomunikowanie (poprzez interfejs)
z platformąe-PUAP olaz twożęnie dokumentów elektronicznychprzygotow)nvanychdo ich
pŹesyłania za pomocą śIodkówkomunikacji elektronicznej .w fomacie XML, a takżeopaĘ1łania ich metadan}mi.Zrłrócenia uwagi wymaga fakt,pozostawieniatladycinęgo systemu wykon}l,vaniaczynrrościkancelaryjnychz wykorzystaniemnarzędzi infomatycznych we
wprowadzonej w 2011 r. Instrukcji Ęancelaryjnej,a także ujęcia zadń dotyczących eadministracjiw zakesach obowiąZkówltylko dla nielicznej grupy pncownikóvr' merytorycz.
nych Urzędu, z pominięciempozostałych.

ś
Df'IJ N| 157,poz' | 240ze zrr|

P.Zedstawiającpowyższeoceny i uwagi,NajwyższaIzba Kontroli, wnosi o:
1. opublikowanie xa stror,achpodmiotowych BIP wymagąnychprąweD, info idcji w tylt,
szczegóInie:
- o prowadzoxych rcjestruch, ewidencjach i archiwach orux,o sposobaeh i ząsądaclt
lldostęp,,idhia danJ,chv nich x,awańych,
- o przebiegu i efektach koltttoli otąz wlswieniąch, stanowiskacl,,.wnioskąch
i opiniach potltniotów ją przepfowddząjącychołaz tfeściinnJJch |łystąpieńi ocen
doko,xywąnycl,plzez otgany wład4ypublicxnej, ^,
- o udzielon|rchptzez Gminę |łalim ulgach o tówhoi,ańości powyiej 500 i pontocy
zł
plłblicznej udzielonej poszczegóhyłł,osobom1fi4ycznym,podt,,iotom i jedhostkom
otgahizdq,jnym hieposiddająclm osobowości
pruw,,ej,
- o podmiocie t)dostępniającJ,mihfo nację i tożsamości
osoby, któła wyt||o|4/łai'jej
lub
otlpopiada
tłeść.
za
fotmację
Najvyższa Izba Kontroli, na podstawieart. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przęz Pana Wójtą w teminie 30 dni od daty ot4/rnania niniejszego wystąpienia
pokontolnego, informacji o sposobieiwykorzystania uwag i wykonarria wniosków, bądźo
działaniachpodjętychw celu realizacji wniosków lub przyczynachniepodjęciatakich działaIr.
ZEodnref tłęści4dIt'61 ust. 1 ustawy o NIK, w telrFinie 7 dni od dnia otŹ}mada ni.
rriejszegowystąrienia pokontrohego przysługujePanu wójtowi prawo zgłoszęniana piśmie
do dyr€ktora Najwyższej Izby Kontoli Delegaturywę wlocławiu, umot}"wowanychzastrzeżeń''r'sprawieocęn,uwag i wniosków zarMaltychw b1n vystQieniu"
w razje zg}osfenjazastrzezeń,)'godnleż art.62 ust' 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym \,Vyżej
mową liczy się od dnia otr?},]:nania
ostatecznejuchwaływła.
ściLtei
komisiiNIK.

