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WYSTWIENIE POKONTROLNE 

padswwie 258 $ 1 pk 5 WbWy Z dnia 14 czerw.cn 1960 r. Kndeb, postcpowania 

~dmieishc~jneg~l ,  w dniach 25 i 29 stycmia 2016 r. pracownicy Wydzialu Prawnego, Nadzom 

i Kontroli t6dzkiego U@u Wojew6dzkiego w Lodzi przeprowadzili czynnoSci kontrolne 

w Urzedde Miasta Brzeziny, d. Sienkiewicza 16. Przedmiotem kontroli bylo prryjmowanie 

i mhtwianie skarg i wniosk6w. Zakres kontroli obejmowd dzidalnoSE Burrnistlza Miasta 

~rzeziny' i Rady Miam ~rzezin4 w okresie od 1 lipca 2014 r. do dnia konholi. Kontroli 

nie podlegdo sprawdzenie prawidlowoSci zalatwienia skarg i wnioskhw pod wzglgdem 

merytorycznym. 

Zgodnie z upowainieniami Wojewody L M e g o  z 20 stycmia 2016 r. kontrole 

pneprowadzili pracouaicy Wydzidu Prawnego, Nadzom i Kontroli: 

1) Anna Cmjecma - specjalista, pehiva funkcjq kierownih zes* kontrolerhw, 

2) W~told Majda - inspektor, Upowainienie Nr 51201 6. 

Przewodnicqcym Rady od 28 listopada 2014 r. jest Pan Grzegorz Kqdzia, wczeSniej 

funkcjq t, pebd Pan Zbigniew B ~ z y b k i .  Burmistnxm jest Pan Marcin Pluta. 

Majqc na uwadze ustalenia dokonane w toku kontroli, dzialalnoS6 we w s k m y m  zakresie 

naleg. ocenid pozytywnie z nieprawidlowoSciami. Uzasadnieniem powykszej oceny jest 

naruszenie wlaSciwoSci i klasyfii j i  w powi@u z niezrealizowaniem czq4ci uwag, wnioskow 

' Dalej zwanej k.p.a. 

Dalej manego Burmishzem. 
3 Dalej zwanej Radq. 
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i zalecen pokontrolnych, sformulowanych w nastqpstwie kontroli przeprowadzonej 

w powyiszym przedmiocie 20 kwietnia 201 0 r. 

Organizacja w zabesie skarg i wnioskbw 

1. Proces przyjmowania i zalatwiania skarg i wnioskbw zostal zorganizowany wjednostce 

kontrolowanej poprzez podjqcie uregulowaxi w tym zakresie w Regulaminie Organizacyjnyrn 

Urzqdu Miasta ~ r z e z i n ~ ~  oraz w Regulaminie przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania skarg 

i wniosk6ws, kt6re zostaly nadane zatzqlzeniami Burrnistrza. W szczeg6lnoSci wypelnione 

zostaly wyrnagania w zakresie wyznaczenia pracownika przyjmujqcego oraz koordynujqcego 

rozpatrywanie skarg i wnioskow. Zadanie to wykonuje Pani Grazyna Dziedzic - Sekretarz Miasta. 

Zadania w zakresie skarg i wnioskbw, realizowane przez pracownikdw, zostaky okreSlone w ich 

zakresach czynnoSci. 

W toku kontroli stwierdzono niezgodnoSC pomiqdzy unormowaniami zawartymi 

w Regulaminie Organizacyjnym, gdzie jako miejsce przechowywania akt skargi lub wniosku 

wskazano kom6rkq organizacyjnq zaiatwiajqcq sprawq, a Regulaminem skarg, w kt6rym jako 

wtaSciwy w tyrn wzglqdzie wskazano Wydzial Organizacyjny. Przed zakonczeniem czynnoici 

w jednostce przedstawiono kontrolujqcym Zarzqdzenie Nr 1 0120 16 Burrnistrza Miasta 

Brzeziny z 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu 

Miasta Brzeziny, tym sarnym powyzsza rozbiezno4C zostda usuniqta (Akta kontroli, str. 36, 

100,436). 

Na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzqdu zostda wywieszona informacja o przyjqciach 

obywateli w sprawach skarg i wnioskbw przez Burmistrza i Zastqpcq Burmistrza, czym 

wypdniono dyspozycjq art. 253 k.p.a., jednak godziny wskazane w informacji odbiegajq 

od postanowien Regulaminu Organizacyjnego. Regulamin skarg rbwniez wskazuje na inne 

godziny przyjqC. Wywieszenie informacji nieadekwatnej do postanowien przepisow 

wewnqtrznych uznaje siq za uchybienie. 

W my51 § 3 ust. 1 i 2 Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wnioskdw powierza 

sig wyodrgbnionej komdrce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom. W siecizibie 

danej jednostki organizacyjnej, w widocznym rniejscu, urnieszcza sie inforrnacje wskazujqcq 

komdrkg organizacyjnq lub wyznaczonych pracownik6w przyjmujqcych oraz rozpatrujqcych 

skargi i wnioski 

Zwdzenie Nr212n013 z 31 grudnia 2013 r., Zarqdzenie Nr 11/2015 zdnia 29 stymia 2015 r, Zaqdzeniem Nr 4612015 z 31 marca 
2015 r., Zarqdzenie Nr 22 112015 - zwanym dalej Regulaminem Organizacyjnym 

i m d z e n i e  Nr 147108 z dnia 8 grudnia 2008 r., Zarzqlzenie Nr 216n013 z dnia 3 1 grudnia 2013 r. - zwanym dalej Regulaminem skarg 



Wywieszona informacja nie wskazywala komorki organizacyjnej lub wyvlaczonych 

pracownikow rozpatrujqcych skargi i wnioski, wobec czego w dniu rozpoczwia kontroli 

informacjq uzupeiniono. Naruszenie 3 ust. 2 rozporzqkenia Rady Ministrow poprzez 

wywieszenie inforrnacji niepeinej uznaje siq za nieprawidiowoSC. 

JednoczeSnie stwierdzono umieszczenie informacji nieodpowiadajqcej przepisom wewqtrznym 

na stronie internetowej Urzqdu (Akta kontroli, str. 36, 102, 1 1 8, 148,150). 

2. Przedstawione do kontroli sprawy zoskdy zarejestrowane w rejestrze skarg i wnioskow 

rozpatrywanych przez Burmistrza oraz w rejestrze skarg i wnioskow rozpatrywanych przez Radq. 

Niektore wpisy rejestru prowadzonego przez Burrnistrza, opr6cz zapisow dotyczqcych organu 

wykonawczego, zawieraly informacje o dzialaniach podjqtych przez Radq (Akta kontroli, str. 112- 

114,108-110). 

W przedstawionej dokumentacji zakonczonych spraw brak byio cqSci dokumentow, w tym 

oryginalnych dokumentow. W przypadku sprawy rozpatrywanej przez: Burmistrza dokument 

znajdowai siq w aktach osobowych pracownika, ktorego dotyczyiy zarzuty, natorniast 

w przypadku sprawy rozpatrywanej przez Radq - dokument przechowywany by1 w aktach sesji 

Rady. Przyczynq tej sytuacji mogia by6 m.in. opisana wyiej niesp6jnoSC uregulowah odnoinie 

miejsca przechowywania akt w Regulaminie Organizacyjnyrn i w Regulaminie skarg. Powyisza 

sytuacja jest nieprawidiowa (Akta kontroli, str. 492-494,476). 

Skargi rozpatrywane przez Burmistrza 

1. Na podstawie rejestru skarg i wnioskow oraz informacji przedstawionyrni przed kontrolq 

stwierdzono, ke do Burmistrza wpiyn* 4 skargi. Wplywu wnioskow nie stwierdzono. 

2. W 2 sprawach, mirno ze s k w y  pdoiyli nacisk na skargq w sprawie informacji publicznej, 

nieprawidlowo zakwalifikowano pisma jako skargi w rozumieniu art. 227 k.p.a. i przekazano 

do Rady. W tych przypadkach zastosowanie najduje art. 21 ustawy o dostqpie do informacji 

publicznej6, w mySl kthego do skarg rozpatrywanych wpostepowaniach o udostpnienie 

informacji publicznej stosuje sic przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r: - Prawo 

o postepowaniu przed sqdami administracyjnymi (Dz. U z 2012 r poz. 270 z pdin. zm.). 

Naruszenie przez Burmistrza art. 223 9 1 k.p.a. w zwi& z art. 229 k.p.a. stanowi 

nieprawidiowoSC (Akta kontroli, str. 154- 1 64,166-242). 

3. Jednq skargq, dotycqcq nieudzielenia odpowiedzi na pismo, wnosqcy przeslai Bunnistrzowi 

do wiadomoSci. Zgodnie z 9 2 rozporqdzenia Rady Ministrbw Skargc lub wniosek adresowane 

6 ustawa z dnia 6 wrzeinia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej G.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058) 



do wiaSciwego organu i przesiane w odpisie do innego organu rozpatruje i zaiatwia, w ramach 

swojej widciwoici organ, do lctdrego by& adresowane. W zwiqzku z powyiszym dalsze ustalenia 

odnoSnie dziaialnoSci organu wykonawczego nie b d q  odnosi6 siq do tej sprawy (Akta kontroli, 

str. 380). 

4. Jedna sprawa zostala prawidiowo zakwalifikowana i zgodnie z art. 231 k.p.a. w czgSci 

dotycqcej sprawowania nadzoru pedagogicmego przekazana do organu wiaiciwego, 

a w pozostaiej cqSci skariqcemu wskazano organ widciwy. 

5. W 5 2 ust. 2 Regulaminu skarg okreilone zostaio, ze KwaliJkucji skurg, wnioskbw i listdw 

dokonuje Radca Prawny w formie pisemnej. Powy&za dyspozycja w przypadku sprawy 

wyrnienionej w pkt 4 zostaia zrealizowana. 

6. Przekazanie skargi do organu wlaiciwego nastagiio z zachowaniem 7-dniowego terminu 

okreSlonego w art. 23 1 k.p.a., rownoczeSnie zawiadomiono o tyrn sk-cego. Przesianie skargi 

za zwrotnyrn potwierdzeniem odbioru wrpeinia postanowienia 8 6 ust. 7 Regulaminu skarg. 

7. Jako uchybienie naleiy m a 6  zastosowanie w 1 przypadku nieodpowiedniego symbolu 

kla~~kacyjnego. Skargq przekazanq do wiaiciwego organu opatrzono symbolem 1 5 1 0 zamiast 

15 1 1, co narusza instrukcjq kancelaryjnq - zalqcvlik Nr 1 do rozporzzghenia Prezesa Rady 

Ministrow z dnia 18 stycznia 201 1 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazbw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakres6w dziaiania archiwbw zakiadowych. 

(Akta kontroli, str. 243-278). 

Skargi rozpatrywane przez Rude 

1. W rejestrze skarg i wniosk6w zalatwianych przez Radq w okresie objetym kontrolq 

odnotowano 8 skarg, wpiywu wnioskow nie stwierdzono. 

2. Cztery wystqpienia nie byiy skargarni z dziaiu VIII k.p.a. W 1 przypadku skarga dotyczyla 

uchwaly i zostaia przekazana do wojew6dzkiego sqdu administracyjnego. Zarejestrowane tez 

zostaiy 3 sprawy dotycwe skargi na bezczynnoS6 wudostepnieniu informacji publicznej. 

Rozpatrzenie ich bezpoSrednio przez Radq stanowi nieprawidlowoid. Skargi odnoSnie 

udostgpnienia infonnacji publicznej powinny by6 rozpatrzone w trybie przedstawionym powyzej 

w pkt 2, odnoinie skarg rozpatrywanych przez Burrnistrza. W zwiqzku powyhzyrn dalsza cqSC 

wystagienia nie bqdzie odnosi6 siq do ww. spraw (Akta kontroli, str. 288-304,319-330,367-370). 

3. Majqc na wzgledzie ustalenia opisane w pkt 2, odnoSnie rozpatrywania skarg skiadanych w 

trybie infonnacji publicznej, na marginesie naleiy dodad, ze zasadnym by10 zakwalifikowanie 

przez Radg jako skargi, o lct6rej mowa w dziale VIII k.p.a. pisma dotycqcego nieopublikowania 



wyswienia pokontrolnego w BIP. Wskazuje na to Postanowienie I OSK 121 0105 NSA, w my61 

kt6rego Domaganie sic aby Biuletyn Informacji Publicznej odpowiadal wymogom jakie skariqcy 

(...) stawia takiemu Biuletynowi powinno przybral. procesowq forme skargi sWadanej w trybie 

przepisdw dziah VIII kip. a. (. . .). 
W tym przypadku Rada shznie pozostawila anonimowq sprawq bez rozpoznania 

w postqpowaniu skargowym. Naleiy jednak podkreSliC, ie skarga stanowi 2rodl.o inforrnacji, 

dlatego tez organ moze podj* dzialania w trybie innym niz skargowy. 

Biorqc powyisze pod uwagq stwierdzono, ze w 4przypadkach - z zastrzezeniem pkt 4 - 

kwalifikacja zostala dokonana zgodnie z art. 222 k.p.a. 

4. Skarga z 13 paidziernika 2015 r. zawierala zamt  braku odpowiedzi na wczeiniejsze 

wystqienie z 7 wrzegnia 2015 r., skierowane do Przewodnicqcego Rady, odnoszqce siq w cqici  

do sposobu sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierqtarni, a w czqSci stanowiqce wniosek 

o udzielenie informacji w zakresie sprawowania przez Burrnistrza opieki nad bezdomnymi 

zwierqtarni. Skutkiem nieuznania przez Przewodnicqcego wczegniejszego pisma w czqici 

za skargq na dzialalnoSC Burrnistrza bylo nierozpatrzenie tej sprawy oraz nieodnotowanie jej 

w rejestrze skarg i wniosk6w. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o sarnorzqdzie gminnym7, zadaniem 

przewodniczqcego jest wylqcznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Zatem 

nadanie biegu przedrniotowemu pismu naledo do Przewodnicqcego Rady. 

W ocenie organu nadzoru skarga z 13 paidziernika 201 5 r. w istocie odnosila sic do dzialalnogci 

Przewodnicqcego. Jak wynika ugruntowanego orzecznictwa w tej kwestii, (. .) Wprawdzie iaden 

przepis prawa nie wskazuje wprost organu wlaiciwego do rozpatrywania skarg nu &ialalnoil. 

przewodniczqcego rac& gminy, jednak z uwagi na to, i e  o jego wyborze i odwdaniu decyduje 

rada gminy (art. 19 ust. 1 u.s.g.), naleiyprzyjqk, t e  to wlainie ten organ jest wldciwy w opisanym 

wyiej zakresie8. 

Nie moina uznaC, ze Rada jednoczegnie rozpatrzyla obydwa pisma wniesione przez skariqcego, 

gdyz podjqta uchwala odnosi siq tylko do skargi z dnia 13 paidziernika 201 5 r. (Akta kontroli, 

str. 4 14). 

5. Kwalifikacja skarg rozpatrzonych przez Radq zostala dokonana przy udziale opinii prawnej 

radcy prawnego w 2 sprawach. Jak wynika z wyjainien Przewodnicqcego Rady Aozonych w tej 

kwestii, Regulamin skarg wprowadzony Zanqdzeniem Burmistrza obowiqzuje jedynie do skarg 

rozpatrywanychprzez organ wykonawczy czyli Burmistrza Miasta (Akta kontroli, str. 478). 

6. Rada pozostawila 3 skargi bez rozpoznania, z czego w 2 przypadkach zasadnie, bowiem skargi 

nie zawieraly wymaganych danych (irniq i nazwisko oraz adres), tyrn samym spehione zostaly 

7 ustawa z dnia 8 marca 1990 I. o samorqdzie gminnym 6.t. Dz.U z 2015 r., poz. 1515) * Sygn. I1 SAB/Go 13/10, Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 18 maja 2010 r. 



przeslanki okreilone w $ 8 ust. 1 Rozporzqdzenia Rady Ministrow. Uchwal w tych sprawach 

nie podjqto. 

Natomiast w 1 przypadku, podejmujqc uchwalq, Rada niewlaiiciwie jako przyczynq 

pozostawienia skargi bez rozpoznania w s k d a  brak adresu wnoszqcych oraz wlaiciwych 

podpisdw. S k e c y  podali zarowno irniona i nazwiska, jak i adres, w zwi* z czyrn skarga 

zostaia pozostawiona bez rozpoznania z naruszeniem ww przepisu, co stanowi nieprawidlowoSC 

(Akta kontroli, str. 3 12-3 18). 

7. W 1 sprawie Przewodniczqcy zwr6cil siq do skaracych o doprecyzowanie wniesionej skargi, 

jednak w piSrnie (Akta kontroli, str. 388) nie zawarl pouczenia wymaganego na podstawie $ 8 

ust. 2 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 8 stycnia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania irozpatrywania skarg i wnioskbw, zgodnie z ktorym Jezeli ztredci skargi lub 

wniosku nie rnoina naleiycie ustali6 ich przedrniotu, wzywa sie wnoszqcego skargq lub wniosek 

do ztoienia, w terrninie siedrniu dni od dnia otrzymania wemania, wyjdnienia lub uzupelnienia, 

z pouczeniem, ze nieusuniqcie tych brakdw spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez 

rozpoznania. Powyzsze naruszenie uznaje siq za nieprawidlowoib. 

8. Sprawa rozpatrzona bezpoirednio przez Rade zostala zalatwiona po u&we terminu 

okreilonego w art. 237 $ 1 k.p.a. 

Biorqc pod uwagq art. 237 $ 4 w zwiqzku z art. 36 k.p.a., organ administracji publicznej jest 

obowiqany zawiadomiC skariqcego o kazdym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie, 

podajqc przyczyny zwloki i wskazujqc nowy terrnin zalatwienia sprawy. Wym6g ten ci@y 

na organie adrninistracji publicznej rowniez w przypadku mloki w datwieniu sprawy 

zprzyczyn niezaleinych od organu. Wprawdzie Rada w cislgu miesiqca podjqla uchwdq 

o przesuniqciu terminu rozpatrzenia skargi, jednak Przewodniczqcy Rady nie skierowd 

do skariqcego ww. zawiadomienia, co przy jednoczesnym przekroczeniu terminu okreSlonego 

wart. 237 $ 1 k.p.a., stanowi nieprawidlowoSC (Akta kontroli str. 372-418, 474). Nie moina 

przyj* za zasadne wyjaiinien Przewodniczqcego Rady, ze skariqcy uczestniczyli w obradach sesji 

(...), stqd fez od razu dowiedzieli sic bezpoirednio od Rudy oprzesunieciu terrninu rozpatrzenia 

skargi, gdyz sprawy naleiy zalatwiad w fonnie pisemnej lub w formie dokumentu 

elektronicznego. Na koniecznoSC przestrzegania formy pisemnej zawiadomienia s k a c e g o ,  

zwr6cona zostala uwaga podczas poprzedniej kontroli organow ~rzezir? (Akta kontroli str. 8-12). 

Rada podjda uchwalq o sposobie zalatwienia skargi w okresie wskazanym w ww. uchwale jako 

nowy termin datwienia sprawy. 

Wystqpienie pokontrolne Wojewody Mdzkiego z 18 maja 2010 r., znak PNK.IV.0933/5/10 



9. Uchwaly o sposobie zdatwienia skargi spelniajq wymogi okreilone w art. 238 § 1 k.p.a. 

Pisma kierowane w sprawie skargi opatrzone zostaly wlaSciwym symbolem klasyfikacyjnym 

1510. 

10. Uchwaly poddane kontroli prawidlowo zarnieszczone zostaly w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzedu Miasta Brzeziny. Niemniej w 1 przypadku stwierdzono opublikowanie 

uchwaly podjqtej w przedmiocie rozpatrzenia skargi bez anonimizacji danych skariqcych, 

tj. z podaniem imienia i nazwiska, co stanowi nieprawidlowoSC. Nie moina przyjqC 

zauzasadnione wyjdnien Sekretarza Miasta, iz ZostaIo przyjqte, ze dune te nie sq 

wystarczajqce do identyJikacji osd b, bowiem nie zawierajq adresu skariqcych ( . .) (Akta 

kontroli, str. 120, 1 5 1 - 152). 

Zgodnie z pogldem doktryny: Organy prowadzqce postepowanie wyjaniajqce w trakcie 

postepowania skargowego nie mogq ujawniak danych osobowych osbb skariqcych. (..) 

za niezgodne z prawem naleiy uznat powszechne publikowanie danych osobowych (imienia 

i nazwiska oraz adresu zamieszkania) na stronach internetowych (..), poprzez publikacje 

uchwuly rady gminy j a b  rozstrzygniqcia skargi (wniosku) osobj lctdra takq skarge (wniosek) 

zio.zyta. Wniektdrych przypadkach rozstrzygniecie zawierat moze rdwniez inne informacje 

chronione przez prawo, litdrych organ nie powinien ujawniat. - mimo zasad wynikajqcych 

z ustawy o samorzqdzie gminnym czy ustawy o dostepie do informacji publicznej. Obowiqzujq 

bowiem w tym zalcresie przepisy szczegdlne, jak chokby ww, ustawa o ochronie danych 

o~obowych'~. 

Przedstawiajqc powyzsze uwagi i oceny, Wojewoda L6dzki wnosi o: 

1) zapewnienie zgodnoici unormowari podejmowanych w dokumentach wewngtrznych oraz 

wywieszanie adekwatnej inforrnacji, 

2) wlaSciwe kwalifikowanie skarg, 

3) pozostawianie bez rozpoznania wylqcznie skarg niezawierajqcych imienia i nazwiska 

(nazwy) oraz adresu wnoszqcego, 

4) nadawanie przez Przewodniczqcego prawidlowego biegu skargom adresowanyrn 

lub przekazywanym do Rady, 

5) przestrzeganie wlaiciwoici, 

6) zawiadamianie skariqcego o kaidym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie 

w oparciu o wl-aiciwe przepisy k.p.a., 

' O  B. Dziadkiewicz, Rozpatrywanie skarg i wniosk6w w administracji samoqdowej. Poradnik ze wzorami dokumentbw. Warszawa 2010, 
s. 6567.  



7) wzmocnienie nadzoru celem wyeliminowania brakow formalnych w zawiadomieniach 

stosowanych w postqpowaniu skargowym, w szczegblnoici zawierania pouczenia 

wymaganego na podstawie 8 8 ust. 2 rozporzqdzenia Rady Ministrow oraz stosowanie 

wiaSciwego symbolu klasyfikacyjnego, 

7) gromadzenie kompletnej dokumentacji tworzqcej akta sprawy, 

8) zapewnienie anonimizacji danych osobowych skariqcych przy publikacji w BIP. 

JednoczeSnie uprzejmie proszq Pana Przewodniczqcego oraz Pana Burmistrza 

o udzielenie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosk6w oraz wykonania zalecen, 

a takie podjqtych dzialaniach lub przyczynach niepodjqcia dzialah w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wystwienia pokontrolnego. 

Jak stanowi 8 49 Regulaminu kontroli Lodzkiego Urzqdu Wojewbdzkiego w ~odzi" ,  

kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie informuje zarzqdzajqcego 

kontrolq o sposobie wykonania zalecen, wykorzystaniu wniosk6w lub przyczynach 

ich niewykorzystania albo o innym sposobie usuniqcia stwierdzonych nieprawidlowoici. 

Zarzqdzajqcy kontrolq ma prawo Qdania w kaidym czasie informacji o stanie 

realizacji zalecen pokontrolnych lub innych dzialaniach podjqtych w wyniku kontroli, 

w szczegblnoici w celu usuniqcia nieprawidlowoici i wykonania wnioskow. 

Od wystqpienia pokontrolnego nie przyslugujq Srodki odwolawcze. 

Z up. WOJEWODY L~DZKIEGO 

Ewa Wardega 
Zastppca Dyrektora Wydzialu 
Prawnego, Nadzoru i Kontroli 

11 
Zakpnik do Zaqdzenia nr 13412012 Wojewody t6dzkiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli 
todzkiego Urqdu Wojew6dzkiego w todzi, zmienionego Zaqdzeniem Nr 30212015 Wojewody Mdzkiego z dnia 15 grudnia 2015 r. 


