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ZASADY ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG

I WNIOSKOW

W URZE.DZIE GMINY W POPIELOWIE

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks post^powania administracyjnego

(tekst jednolity: tekst jednolity : Dz.U.z 2000r Nr 98,poz. 1071 z pozn.zm.)

2. Rozporzajdzenie Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow (Dz.U. z 2002r; nr 5,poz. 46 )

3. RozporzajJzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 201 1r w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu dziaJania archiwow zakladowych (Dz.U.z 201 1r

nr 14,poz.67).

§ 2

1. W Urz^dzie Gminy w sprawach skarg i wnioskow przyjmuja;

1) Wojt Gminy w poniedziatki w godzinach od 12°° do 16°°, w pozostatych

dniach w miar^ mozliwosci.

2) Zast^pca Wojta , Sekretarz Gminy ,Skarbnik Gminy i Kierownik DSC

codziennie w godzinach urz^dowania,

3) pracownicy Urzedu codziennie w godzinach pracy,

z zastrzezeniem ust. 2.

2. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wnioskow przez Wojta Gminy

we wskazanym dniu po godzinie 1515 odbywa si? na podstawie

wczesniejszych zapisow. Zapisy prowadzone 53 w kancelarii Wojta

(codziennie w godzinach pracy Urzedu). Zgtoszenia mozna dokonac



osobiscie w kancelarii lub telefonicznie, poczty tradycyjnej lub elektronicznej,

z odpowiednim wyprzedzeniem, najpozniej do godziny 10°° w dniu przyj?c.

2. Informacja o dniach i godzinach przyj?c w sprawach skarg i wnioskow przez

osoby wymienione w § 2 umieszczona jest na tablicy ogloszeri w siedzibie

Urzedu Gminy w Popielowie oraz na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej.

§ 3

1. Skargi i wnioski moga^ bye wnoszone pisemnie, lub za pomoca^ telefaksu,

dalekopisu, poczty elektronicznej, a takze ustnie do protokotu.

2. Wzor protokotu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowi zala^cznik nr 2.

3. Wszyscy pracownicy Urzedu zobowiqzani sa^ do przyjmowania do protokotu

skarg i wnioskow zgfaszanych ustnie, ktory podpisuja^ skladajqcy skarg? lub

wniosek i przyjmuja^cy pracownik. Protokot jest nast?pnie niezwtocznie

przekazywany Wojtowi Gminy.

§ 4

1. Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje Wojt Gminy.

Po zadekretowaniu skarg§ lub wniosek przekazuje si§ na stanowisko ds.

organizacyjno-osobowych.

2. Kazda sprawa zakwalifikowana jako skarga lub wniosek wpisywana jest do

rejestru skarg i wnioskow .

§ 5

1. Stanowisko ds. organizacyjno-osobowych dokonuje rejestracji skargi i wniosku

nadaja^c numer sprawy i przekazuje niezwtocznie wfasciwemu kierownikowi

referatu lub na samodzielne stanowisko pracy celem przygotowania

projektow pism i odpowiedzi w sprawie.

2. Jezeli skarga lub wniosek dotyczy kilku obszarow, ktorymi zajmuja. si?

rozni pracownicy to stanowisko ds. organizacyjno-osobowych sporzqdza

kopi§ lub wycia^g i przekazuje wtesciwym merytorycznie pracownikom do

zapoznania si? ze sprawy

3. Po zalatwieniu skargi lub wniosku , catosc dokumentacji przekazywana jest

z referatu lub z samodzielnego stanowiska pracy na stanowisko ds.

organizacyjno - osobowych.

4. Kierownik referatu lub osoba na samodzielnym stanowisku pracy jezeli

otrzyma skarg? lub wniosek do zalatwienia, ktory uzna za niewlasciwy



do jego kompetencji, to obowia/any jest niezwlocznie nie pozniej niz

w dniu nast^pnym zwrocic na stanowisko ds. organizacyjno-osobowych.

§ 6

Skargi i wnioski uznane za niewlasciwie skierowane przekazywane sa^ organom

wlasciwym stosownie do art. 231 i 234 Kpa , za terminowe przekazanie skargi

lub wniosku odpowiada stanowisko ds. organizacyjno - osobowych.

§ 7

1. Po otrzymaniu zarejestrowanej skargi lub wniosku pracownik obowiazany jest

niezwlocznie do zgromadzenia wszelkich dokumentow niezb^dnych do

jej rozpatrzenia zgodnie z terminami wynikajapymi z przepisow prawa.

2. Zalatwianie skargi lub wniosku polega na starannym i wnikliwym:

a) rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci sprawy,

b) ustaleniu tresci i sposobu rozstrzygni^cia sprawy,

c) wydaniu poleceh lub podjeciu innych srodkow w celu usuni^cia

stwierdzonych uchybieh i w miar§ mozliwosci przyczyny ich powstania,

d) zawiadomieniu w sposob wyczerpuja^cy skarza^cego (zglaszaja_cego

wniosek) i inne zainteresowane osoby i instytucje o wynikach

rozpatrzenia, dokonanych rozstrzygni^ciach, wydanych poleceniach

lub podj^tych innych stosownych srodkach i dziataniach.

2. Zawiadomienie o sposobie zaiatwienia skargi, wniosku winno zawierac dane

okreslone w art. 238 lub art. 239 kpa.

3. Kopia odpowiedzi na skarg§ oprocz podpisu Wojta Gminy winna zawierac

z lewej strony imi§, nazwisko, stanowisko sluzbowe pracownika

zalatwiajqcego skarg§ oraz dat§ i podpis pracownika wysytejqcego

odpowiedz.

4. Zawiadomienie o sposobie zaiatwienia skargi lub wniosku podpisuje Wojt

Gminy, a w razie jego nieobecnosci Zast^pca Wojta.

§ 8

1. Skargi i wnioski rozpatruje si§ bez zb^dnej zwloki, nie pozniej nizw cî gu

miesia^ca.

2. W razie nie zaiatwienia skargi w terminie nalezy zawiadomic strony, podaj^c

przyczyny zwloki i wskazuja^c nowy termin zaiatwienia sprawy.

3. Jezeli skarga lub wniosek zgloszone zostana^ przez posla lub radnego we

wlasnym imieniu lub w imieniu mieszkancow gminy nalezy ich zawiadomic o



sposobie zaJatwienia skargi lub wniosku , a gdy jej zatetwienie wymaga

zebrania dowodow, informacji lub wyjasnieri - a takze o stanie rozpatrzenia

skargi, najpozniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

§ 9
Skargi i wnioski tworza_ akta sprawy i otrzymujX jeden z nast^puja^cych symbol! i

haset klasyfikacyjnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt:

1) Or. 1510 - skargi i wnioski zatatwiane bezposrednio (w tym jednostki

podlegfe) albo

2) Or.1511 -skargi i wnioski przekazane do zatatwienia wediug wtasciwosci,

§ 10
1. Za terminowosc, rzetelnosc merytorycznego zafatwiania skarg

\w odpowiedzialnosc ponosi pracownik referatu,

samodzielnego stanowiska pracy, ktoremu przekazano sprawy.

2. Bieza_cy nadzor nad terminowoscia^ zatetwiania skarg i wnioskow sprawuje

Sekretarz Gminy.


