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Pomocy Rodzinie

w swiebodzinie

WYSTĄPI E NIE PoK§ruTR.oLN E

Stosownie do § 23 Uchwały Zarządu Powiatu Świebodzińskiego Nr 306/10

z dnia 15 marca 20lar,, w sprawie szczegółowych warunków i trybu

przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu

Świebodzińskiego, przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie Upowaznienia Zarządu Pov^,,iatu nr 512014, z dnia 2_9 sĘcznia

2074, wdniu 3 lutego 2014r, Pani lieata Hordziejczuk, Audytor wewnętrzny

w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie, pr;:eprowadziła kontrolę problemową

w zakresie publikacji obligatoryjnych informacji publicznych w BIP,

W wyniku kontroli stwierdzonoI ze jednostka zgcdnie z § 9 rozporządzenia Ministra

SprawWewnętrznych iAdministracji z dnia 1B stycznia2007r. (Dz.U. Nr 10, poz,68)

prowadzi stronę www (http:i/Fipr"sltiębldzin;:1/), która jest jednocześnie stroną

podmiotową BIP. Jednak, zgodnie z tym przepisem strona www podmiotu moze byĆ

jednocześnie stroną podmiotową BIP, c ile spełnia wszystkie wymogi ustawy

i rozporządzenia,

Jak wynika z ustaleń kontroli, jednostka nie v,, pełni wywiązuje się z obowiązku

określonegowart.6iBustawyzdnia6wrzesi,iia2001r,odostępiedoinformacji
publicznej (Dz,U. Nr 112, poz, 1198 z p<iźn,zrn.,\ oraz § B rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 :;i:ycznia 2007r. w sprawie Biuletynu

Informacji Publicznej (Dz,U. Nr 10, pc,z, 68).



W szczególności nie umieszczono na stronie www/ która jest jednoczeŚnie stroną

podmiotową BIP:

numeru telefaksu (§B pkt 3 rozporządzenia);

instrukcji korzystania zBIP (§B pkt 4 rozparządzenia);

informacji o majątku, którym dysponuje jednostka (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit.f i

ust. 5);

informacji o przyjętych do stosowania al<tach normatywnych o charakterze

wewnętrznym;

dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,

wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających;

informacji o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska (art. 6

ust. 1pkt3lit.g);

przy udostępnianych danych brakuje informacji o podmiocie udostępniającym

informację, nie oznaczono danych określających tozsamoŚĆ osoby, która

wyfr,vorzyła iniorrnację iub odpov.,iada j:a JeJ treŚc, danych osoby, która

wprowadziła informację (aft.B ust.6 ustawy);

Mając powyzsze na uwadze, Zarząd Powlatu Świebodzińskiego wnosi

o uzupełnienie informacjl zawarĘch na stronie http://pcpr.swiebodzin.pl/ mając na

względzie przepisy ustawy z dnia 6 wrześnla 2001r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 119B z póŹn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sĘcznia 2007r. w sprawie BiuleĘnu

Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68).

Przedstawiając powyzsze ustalenia kontroli Zarząd Powiatu Świebodzińskiego

na podstawie § 23 ust. 4 Uchwały Zarządu Pawiatu Świebodzińskiego Nr 306/10

z dnia 15 marca 2010r,, zobowiązuje Panią Dyrektor do podjęcia działań

zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowoŚci i oczekuje

informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania

w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
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