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ZESTAW WYJAŚNIEŃ WG TEMATÓW 

Stan na dzień: 17.04.2019 r. 

 

 

 

 

Zakres tematyczny: II. Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

Zakres tematyczny: III. Ewidencja działalności gospodarczej 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

III.1 UM Częstochowa Czy należy ująć tylko pracowników, 
którzy dokonują wpisów, czy również 
osobę nadzorującą, ale nie  dokonującą 
żadnych wpisów? 

Tak, należy ująć Naczelnika w części 
etatu jaką poświęca na nadzór i 
realizację zadań związanych z CEIDG 

08.04.2019 

III.4, III.12 UM Częstochowa Czy przy liczbie wniosków należy 
wpisać łączny czas podany w 
minutach?  

Przy liczbie wniosków należy podać 
tylko ich liczbę, przeliczanie na minuty 
będzie się odbywało automatycznie 
poprzez formułę określoną w 

08.04.2019 

Zakres tematyczny: I. Informacje ogólne o urzędzie 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 
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narzędziu. 

 

Zakres tematyczny: IV. Rejestracja spraw stanu cywilnego 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

Zakres tematyczny: V. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

Zakres tematyczny: VI. Monitorowanie zobowiązań wynikających z podatku od nieruchomości 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

 

Zakres tematyczny: VII. Realizacja zadań w zakresie komunikacji 

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

VII.1, VII.2 SP Radomsko Czy należy tu uwzględnić jedynie osoby 
dokonujące rejestracji, czy również te, 
które zajmują się np. zgłoszeniami 
zbycia/zdejmowaniem z ewidencji? 

Należy uwzględnić osoby zajmujące 
się rejestracją jak również 
zgłoszeniami zbycia i zdejmowaniem 
z ewidencji. 

04.04.02019 

VII.5 UM Ruda Śląska Czy w tym punkcie należy zsumować 
dowody rejestracyjne z pozwoleniami 

Tak, podajemy razem liczbę 
wydanych dowodów rejestracyjnych 

09.04.2019 
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czasowymi? oraz pozwoleń czasowych. 

 

Zakres tematyczny: VIII. Utrzymanie infrastruktury miejskiej na przykładzie oświetlenia  

Nr pytania z ankiety Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 

 

Zakres tematyczny: IX. 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.1 SP Sieradz Czy dotyczy to specjalnych ośrodków 
szkolno wychowawczych i zespołu szkół 
specjalnych, w skład których wchodzą 
szkoły podstawowe, gimnazja i 
przedszkola (powiat nie jest organem 
prowadzącym dla szkół podstawowych, 
gimnazjów i przedszkoli innego typu niż 
specjalnych) oraz czy dane dotyczą 
dwóch lat szkolnych (tj. 2017/2018 i 
2018/2019 – SIO na 30 września którego 
roku?), które to lata szkolne składają się 
na 2018 rok? 
 

W tym pytaniu chodzi o wszystkie 
typy szkół – gminnych i powiatowych. 
Należy podać średnioroczną liczbę 
etatów administracyjnych w szkołach 
i placówkach oświatowych oraz np. 
centrach usług wspólnych (dawnych 
ZEAS-ach). 

15.04.2019 
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IX.2 SP Sieradz Co należy rozumieć pod pojęciem „inne” 
w odniesieniu do szkół? 

W tym pytaniu chodzi o wszystkie 
typy szkół – gminnych i powiatowych. 
Pytanie jest pytaniem opisowym, 
należy podać liczbę średnią w całej jst 
(liczba wszystkich uczniów/liczba 
etatów nauczycieli) i, o ile to możliwe, 
średnie w danych typach szkół (np. w 
szkołach podstawowych, liceach, itp.).  

15.04.2019 

 

 

Zakres tematyczny: XI. Zarządzanie zasobami ludzkimi  

Nr pytania z Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

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

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

X.9 UM Gliwice Czy przez „zaangażowane środki własne 
organizacji pozarządowej w realizację 
zadań (wkład finansowy)” należy 
rozumieć tylko środki organizacji czy 
również inne środki finansowe (np. 
dotacja z innych źródeł publicznych, 
świadczenia pieniężne od odbiorców 
zadania publicznego)? 

 

Przez środki własne należy rozumieć 
także inne środki finansowe. 

09.04.2019 

X.9, X.10 UM Gliwice Czy dane w tych pozycjach należy 
wykazać analogicznie jak w pozycji X.8 
tzn. według zaakceptowanych 
sprawozdań? 

Tak 09.04.2019 
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ankiety 

XI.8, XI.9 UM Wodzisław Śląski Czy przez liczbę osobo szkoleń należy 
rozumieć ogólną liczbę osób biorącą 
udział w szkoleniach w 2018 roku? 

Należy to rozumieć w ten sposób, że 

jeśli np. były 3 szkolenia, w których 

uczestniczyło odpowiednio 10, 15 i 6 

pracowników to mamy 31 osobo 

szkoleń. Nie ma tu znaczenia, czy były 

to różne osoby, czy też ta sama osoba 

brała udział w kilku szkoleniach.  

 

02.04.2019 

XI.10 UM Wodzisław Śląski Czy zapis: wszystkie koszty szkolenia 
dotyczy tylko szkoleń prowadzonych 
przez firmy zewnętrzne w siedzibie 
urzędu - jak sugeruje nawias, czy także 
te, które odbywały się poza jego 
siedzibą (tj. koszty szkolenia, delegacji 
oraz noclegu)? 

Punkt ten dotyczy całości kosztów 

szkoleń pracowników (bez radnych) 

poniesionych przez urząd w ciągu 

roku - zarówno szkolenia w 

urzędzie/starostwie, jak i wyjazdowe. 

Koszty te powinny być zaksięgowane 

w paragrafie 4700 w rozdziale 75023, 

75020 i 75011. W tym paragrafie 

powinny być także zaksięgowane 

koszty delegacji na szkolenia i hoteli. 

Jeśli tak jest, to podajemy wprost 

kwotę z tego paragrafu. Jeśli 

delegacje i hotele ze szkoleń 

księgowano gdzieś indziej (np. w 

paragrafie 4300), to należy dodać tę 

kwotę. Mogło się zdarzyć, że jakieś 

szkolenie było rozliczone jako umowa 
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zlecenie, to wtedy trafiło ono do 

paragrafu 4410 i wtedy też trzeba je 

dodać. Nie uwzględniamy tu kosztów 

szkoleń wewnętrznych, czyli 

prowadzonych przez pracowników 

urzędu.  

W większości przypadków wynik w 

tym punkcie będzie identyczny jak w 

XII Funkcjonowanie urzędu punkt 

Wydatki na szkolenia w urzędzie (w 

rozdziałach 75023, 75020 i 75011) - 

paragraf 4700. 

 

XI.11 UM Bydgoszcz Czy należy tu ująć także „13-tkę”? W powyższym podajemy sumę 

(roczną) wydatków na płace łącznie z 

13 i pochodnymi (13 nie jest wpisana, 

ale wchodzi w wydatki na płace). 

Dotyczy to sumy paragrafów 401, 411, 

412, 4040. Należy odjąć ewentualne 

odprawy emerytalne. 

10.04.2019 

XI.12 UM Bydgoszcz Czy należy w to wliczyć zastępców 
dyrektora? 

W tym pytaniu chodzi konkretnie o 

naczelników (ten poziom zarządzania) 

lub ewentualnie ich odpowiedników 

np. dyrektorów wydziałów. Należy 

10.04.2019 
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podać średnią miesięczną z 

uwzględnieniem 13. (tak jak pisze  ... z 

uwzględnieniem wszystkich 

składników stałych i zmiennych, w 

tym dodatki motywacyjne, służbowe, 

trzynasta pensja, nagrody i inne bez 

odprawy emerytalnej) i oczywiście 

bez pochodnych. Analogicznie należy 

postąpić z kierownikami referatów w 

następnym pytaniu. 

 

Zakres tematyczny: XII. Funkcjonowanie urzędu  

Nr pytania z 
ankiety 

Zgłaszający pytanie Treść pytania Wyjaśnienie Data wyjaśnienia 

     

 


