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ZESTAW WYJAŚNIEŃ WG TEMATÓW 

Stan na dzień: 21.02.2018 r. 

 

 

 

 

Zakres tematyczny: „Wydanie decyzji pozwolenia na budowę” 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

II SP Piotrków 
Trybunalski 

Czy wliczamy pozwolenia na rozbiórkę ( 
tu tez wydaje się decyzję w oparciu o 
projekt rozbiórki - taka sama ścieżka 
jak przy budowie ale rozwalamy)  ? 

Tak 05.03.2018 

II.1 SP Piotrków 
Trybunalski 

Czy Kierownik wydziału, który analizuje 
projekty decyzji przed podpisem i 
nadzoruje pracę wydziału w tym 
zakresie wliczany jest w jakiejś części 
etatu do liczby etatów realizujących 
zadanie? 

Tak 05.03.2018 

 

Zakres tematyczny: „Wydanie decyzji o warunkach zabudowy” 

Zakres tematyczny: „Informacje ogólne o urzędzie” 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 
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Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

Zakres tematyczny: „Rejestracja aktów stanu cywilnego” 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

IV.1 UM Krosno W tut. USC niezgodności usuwa kier. 
USC lub z-ca. 
Wpisać 0 czy liczbę usuniętych 
niezgodności dokonanych przez kier. 
USC lub z-cę ? 

Należy wpisać liczbę usuniętych 
niezgodności przez pracowników USC  
(w tym również kierownika USC  lub 
jego zastępcę -  kierownik lub/i jego 
zastępca/cy) 

05.03.2018 

IV.3 UM Krosno podać liczbę przesyłek, które wpłynęły 
do Kancelarii Ogólnej UM i zostały 
zarejestrowane w elektronicznym 
obiegu korespondencji? 
Czy do tej liczby dodać wnioski składane 
bezpośrednio w budynku USC i nie 
zostały zarejestrowane w 
elektronicznym obiegu korespondencji? 

W tym pytaniu prosimy o podanie 
liczby wszystkich przesyłek, które 
zostały złożone i wpłynęły  drogą 
korespondencyjną (pocztową, 
elektroniczną,  mailową, itp)    do 
urzędu stanu cywilnego, a następnie  
zostały zarejestrowane jako sprawy  
realizowane przez ten urząd. 

05.03.2018 

IV.4 i IV.11 UM Tychy Czym różni się to pytanie od pytania IV.4 
LICZBA SPORZĄDZONYCH AKTÓW 
STANU CYWILNEGO (URODZENIA, 
MAŁŻEŃSTWA, ZGONY) W ROKU 
[L(ru+rm+rz)]? 

W obu pozycjach tj. IV.4 i IV.19 
proszę wpisać taką samą liczbę. W 
przyszłym roku pytania zostaną 
ujednolicone. 

15.02.2018 

IV.6 UM Krosno Co należy rozumieć przez pojęcie "20 dni 
w czasie efektywnym"? 

Przez pojęcie "20 dni w czasie 
efektywnym" należy rozumieć czas, 
jaki  urząd stanu cywilnego  poświęca 
na realizację danej sprawy (wydanie 

05.03.2018 
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decyzji), od momentu wpłynięcia 
wniosku do momentu wydania 
decyzji, po odliczeniu okresów 
zawieszania postępowania na 
uzupełnienie wniosku i kontakty z 
innymi podmiotami. 

IV.11 UM Gliwice Kwota wypłaconych wynagrodzeń 
brutto wraz z pochodnymi  - czy ma 
znaczenie że część kosztów pokrywa 
dotacja z Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego czy należy liczyć jako 
całość bez podziału na źródło 
finansowania? 

Przez kwotę wypłaconych 
wynagrodzeń brutto (wszystkich 
pracowników USC) wraz z 
pochodnymi  - należy rozumieć całość 
wypłaconych wynagrodzeń w 2017 
roku bez podziału na źródło 
finansowania. 

22.02.2018 

IV.11-IV.13 UM Zabrze Czy pytanie IV.11, IV.12, IV.13 dotyczy 
wydatków ogólnie czy tylko części 
dotacyjnej? 

Przez kwotę wypłaconych 
wynagrodzeń brutto (wszystkich 
pracowników USC) wraz z 
pochodnymi  w tym: 
- kwotę wypłaconych nagród 
jubileuszowych, 
-  kwotę wypłaconych nagród.  
 należy rozumieć jako całość 
wypłaconych wynagrodzeń w 2017 
roku bez podziału na źródło 
finansowania 

05.03.2018 

IV.17 UM Krosno W tut. USC nie ma osobnych stanowisk 
do pracy w archiwum USC i/lub 
zajmujących się tylko migracją 
dotychczasowych aktów stanu 
cywilnego. 
Czynności te dokonywane są przez 
wszystkich pracowników USC. 

W wielu urzędach  nie ma osobnych 
stanowisk do pracy w archiwum USC  
i prawie wszyscy  pracownicy zajmują 
się migracją aktów stanu cywilnego. 
Proszę orientacyjnie wyliczyć  liczbę  
etatów  (lub jego części) 
pracowników zajmujących się  tymi 

05.03.2018 



 

 

4 

 

Co należy więc  tu wpisać? czynnościami. 

IV.19 UM Krosno Czy przez określenie "czynności 
realizowane przez kier. USC należy 
rozumieć wszelkie czynności ( m. in.  
akceptację aktów migrowanych, 
usuwanie niezgodności, wydawanie 
odpisów, dołączanie wzmianki, 
usuwanie przypisków itd ) czy tylko te, 
które należą do wyłącznej czynności 
kier? 
Pragnę tylko zauważyć, że jeśli istotna 
okaże się 2 możliwość to obawiam się, 
że może być kłopotliwe rozróżnienie 
wpływów. 

Należy rozumieć jako  wpływy z 
tytułu opłaty skarbowej za wszystkie 
czynności zrealizowane w 2017 r. 
przez  urząd stanu cywilnego  (w tym: 
opłaty za  wydane odpisy, decyzje, 
zaświadczenia i kserokopie z akt 
zbiorowych,  za sporządzone akty  
małżeństwa, za wykonane czynności 
materalno-technicze  związane  z 
wpisaniem, uzupełnieniem i 
sprostowaniem aktów stanu 
cywilnego, za złożone 
pełnomocnictwa  oraz opłaty za inne  
czynności wykonane przez 
kierownika USC).  Dane te, można  
częściowo pozyskać z raportu BUSC 
wybierając zakładkę „zestawienie 
adnotacji o opłatach skarbowych 
(USC)”. 

05.03.2018 

IV.21 UM Krosno Pytanie dotyczy aktów migrowanych czy 
rejestracji bieżącej? 

chodzi o dokumentację z  rejestracji 
bieżącej oraz dokumentację  dodaną 
do aktów zmigrowanych, w których 
nastąpiły zmiany np. zostało wpisane 
orzeczenie. 

05.03.2018 

 

Zakres tematyczny: "Gospodarka odpadami komunalnymi” 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 



 

 

5 

 

     

 

Zakres tematyczny: "Monitorowanie zobowiązań wynikających z podatku od nieruchomości" 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

VI.1-VI.3 UM Rzeszów Jeśli pracownicy pracowali w godzinach 
nadliczbowych ale godziny nie były 
wypłacone a do odebrania, to czy te 
nadgodziny liczymy 

Jeżeli godziny nadliczbowe były 
odebrane, to nie zwiększamy ich do 
etatów 

26.02.2018 

VI.14 UM Rzeszów Czy jeżeli dany podatnik występuje w 
kilku nieruchomościach, które są w 
różnych współwłasnościach (składa on 
wtedy kilka deklaracji lub otrzymuje kilka 
decyzji) to liczymy go jeden raz, czy tyle 
razy ile jest odrębnych przedmiotów 
opodatkowania. 

Każdego podatnika liczymy tylko raz 26.02.2018 

VI.14 UM Rzeszów Liczba wszystkich podatników, obejmuje 
osoby fizyczne i prawne razem? Jeżeli 
osoba fizyczna jest podatnikiem jako 
osoba fizyczna, a także będąc osoba 
fizyczną jest opodatkowana na zasadach 
osób prawnych, to liczymy ją jeden raz 
czy inaczej? 

Pozycja VI.14 obejmuje osoby 
fizyczne i prawne razem. Podatnikiem 
może być osoba prawna, np. sp. z 
o.o., lub wspólnicy w spółce cywilnej 

26.02.2018 

 

Zakres tematyczny: "Realizacja zadań w zakresie komunikacji" 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 
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Zakres tematyczny: "Utrzymanie infrastruktury miejskiej na przykładzie oświetlenia (z perspektywą zarządzania energią)" 

Nr pytania z ankiety Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

 

Zakres tematyczny: "Organizacja sieci szkół publicznych (kształcenie obowiązkowe) – w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury 
finansowania" 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

IX UM Żory Czy analizując finanse w oświacie  
bierzemy pod uwagę wszystkie placówki 
oświatowe łącznie z przedszkolami i 
szkołami specjalnymi? 

Tak, wszystkie wydatki i dochody w 
oświatowych działach klasyfikacji 
budżetowej, a także dochody z tyt. 
części oświatowej subwencji ogólnej. 

05.03.2018 

IX.2 UM Lędziny Przesyłam zapytanie dotyczące 
obliczenia ilości średniorocznej liczby 
uczniów na 1 nauczyciela na każdy typ 
szkół 
 
W zestawieniach SIO na dzień 30 
września 2017 r. otrzymanych  ze szkół, 
w każdej szkole mam podział ilości 
uczniów na odział przedszkolny, klasy I-
VII szkoły podstawowej oraz klasy 
gimnazjum (3 rodzaje szkół w jednej 
szkole) natomiast ilość etatów 

Pytanie IX.2 jest pytaniem otwartym i 
można w nim udzielić odpowiedzi 
opisowej. W przypadku braku 
możliwości podania danych 
dotyczących poszczególnych typów 
szkół, proszę podać informację łączną 
z komentarzem, że wartość ta zawiera 
takie dane. 

20.02.2018 
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podawana jest łącznie na całą szkołę. 
  
Z związku z powyższym mam trudność w 
obliczeniu, jaka ilość uczniów przypada 
na 1 nauczyciela w konkretnym typie 
szkoły.   

IX.33 – IX.48 UM Tychy Zwracam się z zapytaniem dotyczącym 
Ankiety za 2017 r., część IX. Dane 
(mierniki) do wyliczenia i interpretacji 
wskaźników i porównywania organizacji 
sieci szkół publicznych (kształcenie 
obowiązkowe) - w zakresie wyników 
nauczania oraz zasad i struktury 
finansowania - zakres od IX.33 do IX.48 
(tj. dochody i wydatki oświatowe gminy) 
- czy podawane kwoty powinny 
uwzględniać wszystkie dochody i 
wydatki gminy tj. łącznie z kwotami 
dotyczącymi przedszkoli? 

Tak. W poprzednim roku 
zdecydowano o zmianie - 
zmniejszeniu ilości przekazywanych 
danych w ankiecie wypełnianej w 
2018 roku. Zrezygnowano z 
gromadzenia danych szczegółowych, 
dotyczących podziału dochodów i 
wydatków na szkoły własne, 
przedszkola i placówki niepubliczne 

20.02.2018 

 

Zakres tematyczny: "Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

 UM Rzeszów Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy w 
ramach benchmarkingu badana jest 
współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, prowadzona wyłącznie 
w oparciu o ustawę o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, 
czy też brać pod uwagę również oferty i 

Obszar X. dotyczy usług zleconych 
przez jednostkę w trybie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. W tym trybie można 
powierzać zadania w różnych 
obszarach, w tym wymienionych w 
pytaniu. W tych samych obszarach 

20.02.2018 
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Zakres tematyczny: "Zarządzanie zasobami ludzkimi " 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

Zakres tematyczny: " Funkcjonowanie urzędu " 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

umowy zawierane na podstawie innych 
ustaw – o sporcie, o nieodpłatnej 
pomocy prawnej i edukacji prawnej? 

można też zlecać zadania w innych 
trybach (których badanie nie dotyczy), 
np. zamówienia w trybie prawa 
zamówień publicznych, czy zgodnie z 
wewnętrznymi procedurami dla 
zamówień poniżej progu pzp. 


