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PANIE, PANOWIE
STAROSTOWIE
PREZYDENCI MIAST
BURMISTRZOWIE MIAST I GMIN
WÓJTOWIE GMIN
WOJEWÓDZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Stosownie do art. 77a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
oraz art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
nadeslanie

do Wydzialu

Kielcach - w terminie

powiatowym

gminnym, uprzejmie prosze o

Nadzoru i Kontroli Swietokrzyskiego

Urzedu Wojewódzkiego

w

do dnia 18 lutego 2008 r. - danych dotyczacych ilosci wydanych w

2007 roku decyzji administracyjnych

w sprawach z zakresu administracji rzadowej zleconych

przez ustawy, ilosci wniesionych od tych decyzji odwolan i liczby decyzji uchylonych.
Jednoczesnie

uprzejmie

decyzji, pojawiajacych
omówienie

zakresu

prosze o szczególowe

sie trudnosci przy zalatwianiu
pomocy

Urzedu Wojewódzkiego

udzielonej

przez

uzasadnienie

przyczyn

uchylania

spraw zleconych i powierzonych

merytoryczne

wydzialy

oraz

Swietokrzyskiego

w Kielcach. W przypadku odnotowania - w danej grupie tematycznej

- znacznego wzrostu lub spadku wydawanych

decyzji, prosze o wskazanie szczególowych

przyczyn takiego stanu rzeczy.
Liczbowe

zestawienie

ilosci

wydanych

decyzji

w

sprawach

zleconych,

ilosci

wniesionych odwolan i ilosci decyzji uchylonych prosze opracowac wedlug zalaczonej tabeli.
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Zalaczn ik nr l

Ilosc wydanych decyzji w sprawach zleconych i powierzonych
gminom w 2007 roku

ZaZbrojnych
kres decy~j z
Sil
Ikartof!raficzne
rzeczowe
rzecz
gospodarka
geodezyjne
Rolnictwo
iprawo
gruntami
-na
Pomoc
spoleczna
Ogólem
Swiadczenia
osobiste
Prawo
Ochrona
budowlane
srodowiska
bllle
(podac
jakie)
Sprawy
obywatelskie

()cAvolan
uchylonych
nzesionych
Ilo,{:c
Ilo,~~c
Hydanych
dwecyzji

Zalacznik nr 2

Ilosc wydanych decyzji w sprawach zleconych i powierzonych
starostwom w 2007 roku

Zakres decy~ji

iarchitektura
przeciwdzialanie
bezrobociu
i nadzór
gospodarka
budowlany
gruntami
Ogólem
Ochrona
srodowiska
Urbanistyka,
Sprawy
obywatelskie
Inne (podacjakie):
Pomoc
spoleczna
Zatrur/nienie

odwolm1
uchylonych
Ilosc decyzji
wniesionych
llosc
Ilosc
y1Jydanych

