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Bialegostoku z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie okre6lenia organizacji i funkcjonowania kontroli

zarz4dczej w Mie6cie Bialystok (ze zm.) w dniach 13 wrzesnia - 8 paLdziernika 2072 r. Departament

Organizacyjny i Nadzoru przeprowadzil w podlegtym Pani Departamencie Architektury kontrolg

wewngtrm4.

Kontrol4 objgto rok 201 | orazrok}}lat. do dnia zakohczenia kontroli'

W trakcie konffoli badaniem objqto :

a) liczbg uchylonych przez ofgan drugiej instancji pozwoleri na budowg;

b) prz;Vczyny uchylania przez organ drugiej instancji ponruoleri na budowg;

c) zasadnosd zarzut6w zawafichw skardze Pana Andrzeja Falkowskiego

d) zasad organizacji pracy Departamentu, a w szczeg6lno6ci :

o podzi a\u zadait pomigdzy pracownikami i ustalenia zastgpstw wzajemnych w czasie

nieobecnoSci Pracownika;

o ustalenie liczby wptywai4cych spraw do Departamentu,

o ustalenie wielkoSci obciq:Zenia pracl pracownik6w Departamentu w stosunku do ilo6ci

wptywaj4cych sPraw.

Ustalenia kontroli opisano w protokole podpisanym w dniu 25 pa2dziernlka 2012 r' Dyrektor

Departamentu Architektury skorrystata z prrysluguj4cego prawa zglaszania pisemnych zastrzeheh i

wyjagnieri do tresci protokolu, kt6re wniosla w dniu 02 listopada 2012 r. Wniesione zastrzeLenia

a) spraw opisanych w protokole w pkt. III w kt6rym kontroluj4cy zbadali kwestie wniesione w skardze

Pana Andrzeja Falkowskiego - mialy charakter wyja6nief;

b) organizacji pracy Departamentu - Pani Dyrektor przedstawila dane liczbowe w zakresie

prowadzonych spraw przez poszczeg6lnych pracownik6w w oparciu o papierowe rejestry. NaleZy

zantaczy1, iL dane zavtarte w protokole pozyskane zostaly zgodnie z zaloheniami i metodami

przeprowadzenia przedmiotowej kontroli okreSlonymi w ,,Tezach kontroli problemowej ...", w

kt6rych zalo1ono badanie wielko3ci obci42enia prac4 pracownik6w w stosunku do iloSci

wptywaj4cych spraw na podstawie danych zawafich w systemie FlowER. Wskazane r62nice w

danych liczbowych nie zmieniaj4 ustaleri i wniosk6w wynikaj4cych z kontroli.
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Wniesione zastrze2enia nie miatv wpbrwu na oceng przedmiotu kontroli i nie zostaly uwzglgdnione w

tre6ci protokolu.

Ustalenia wynikaj4ce z tre6ci protokolu:

I. Wydawane w Departamencie Architektury decyzje o pozwoleniu na budowg uchylane s4 w

niewielkim procencie - co wskazuje na ich wysok4 jako66 merytoryczn4. Analiza przyczyn uchylenia

decyzji przez Wojewodg Podlaskiego wskazuje, i2 nie doszlo w tych postgpowaniach do ra14cego

naruszenia prawa.

II. Przyjgta organizacja wewngtrzna Departamentu zpodzialem natrzy referaty o tozsamych zadaniach

i ustalony system zastgpstw w praktyce nie w petni spelnita przyjgte zalo2enia usprawnienia pracy

bowiem:

- kaidy z pracownik6w referat6w o nazwie : Poavolenia na Budowg Pol,udnie, Pozwolenia na Budowg

P6lnoc, Pozwolenia na Budowg Centrum prowadzi postgpowania w sprawach nale2:4cych do

wla$ciwo6ci pozostatych referat6w;

- pracownik prowadz4c sprawQ nalei4c4 do wla6ciwo5ci innego referatu nie moZe samodzielnie

podejmowad czynno5ci, do jakich zostal upowa:2niony tj. do podpisywania w imieniu Prezydenta pism,

wezvtafi, zawiadomieri wydawanych w trakcie prowadzonych postgpowari, na kt6re nie stuiry zahalenie.

Posiadane przez niego upowa2nienie obejmuje bowiem wyl4cznie prawo do dzialania w sprawach

nalei4cych do wla6ciwoSci danego referatu;

- pracownik wykonuj4c obowi4zki sluZbowe podlega kierownikom r6znych referat6w, co jest niezgodne

z podlegloSci4 slu2bow4 przyigtq organizacjq wewnQtrzn4 Departamentu.

- obci42enie pracownik6w poszczeg6lnych referat6w zastgpstwami za kierownik6w oraz og6lnie

nieczytelny system zastgpstw ( poza nielicarymi wyj4tkami, gdzie ustalono wzajemne zastgpstwa)

oslabia wydolno$d referat6w. Znaczenie ma tak2e fakt przebywania jednego z kierownik6w na urlopie

macierzyriskim ( od kwietnia do pafldziemika 2012r.) i odbywanie aplikacji radcowskiej przez

kolejnego kierownika ( co wi42e sig z jego nieobecno$ci4 w pracy).

I'Il. Zarzuty wniesione przezPana Falkowskiego w skardze kierowanej do NIK i WINB potwierdzily

sig jedynie czgSciowo, niemniej jednak, wskazaly one na - aczkolwiek incydentalne - blgdy

proceduralne i niewla5ciwe praktyki przy zalatwianiu spraw (uwagi do projektant6w, niepelne

udzielanie odpowiedzi).

IV. W czg$ci prowadzonych sprawach nie

kancel aryj nej, gl6wni e doty cz1cy ch parafowan i a

egzemplarz al a pozostaj?cy w aktach sprawy.

Majqc na uwadze powyfsza oceng zalecam :

stosowano obowi4zuj4cych przepis6w instrukcji

dat4 i sk6tem podpisu dokument6w stanowi4cych

l. Postanowienia wydawane w oparciu o art.35 Prawa budowlanego powinny w spos6b

wyczerpuj4cy i noanmialy oke5lad braki, kt6re inwestor powinien uzupelnid, aby m6c uzyskad

pozytywn4 decyzjg budowlan4. Ponadto naleLy zwr6ci6 uwagg, aby wykazywane niezgodno6ci

z prawem prryjgtych rozwi4zafi mieScity sig w zakresie okre6lonym przepisem art. 35 Prawa
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budowlanego i nie wkraczaly w zawarto66 merytorycm4 projektu, do czego organ administracji

architektoniczno-budowlanej nie ma uprawnieti'

podjgcie dzialah,kt6rych celem bgdzie usprawnienie pracy Departamentu, a przede wszystkim:

a) przeanalizowanie, czy obecnie funkcjonuj4ca w Departamencie struktura organizacyjna

z,apewnia sprawne wykonywanie regulaminowych zadai,

przeanalizowanie ustalonych zastgpstw w tym pod k4tem obarczania dodatkow4 iloSci4

spraw, os6b zastgpuj4cych kierownik6w w czasie ich nieobecno6ci,

zmiang zasad zalatwianiaprzez pracownik6w Departamentu spraw, kt6re nie naleZ4 do

wla6ciwo6ci referatu, w kt6rym swoje obowi4zki wykonuje pracownik.

3. Stosowanie przepis6w instrukcji kancelaryjnej poprzez parafowanie przez osobg prowadz4c4

sprawg projekt6w pism i decyzji przekarywanych do akceptacji, zgodnie z $ 58 Instrukcji

kancelaryjnej.

Sprawozdanie z wykonania powy2szych zaleceft pokontrolnych proszg przedloiryl

nie p62niej ni2 w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wyst4pienia.
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