
ZARZADZENIE   Nr  32 /2013 

BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. 

   z dnia 10 kwietnia  2013 r.    

 

w sprawie określenia zasad organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania 

rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków  w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. 

 

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 

(Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.254 Kodeksu postępowania 

administracyjnego ( Dz .U. z 2013r.  poz. 267 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  

( Dz. U. Nr 5,  poz. 46 ) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa zasady organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania, 

rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. 

§. 2. 1.   W Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. zwanym  dalej Urzędem w sprawach skarg 

i wniosków przyjmują : 

1) Burmistrz Książa Wlkp.     w każdy poniedziałek  w godzinach od godz.10.00  

do godz.12.00  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym  

2) Zastępca Burmistrza            codziennie w godzinach pracy, 

3) Sekretarz Gminy           codziennie w godzinach pracy, 

4) Skarbnik Gminy           codziennie w godzinach pracy,  

5) Kierownik Referatu Gospodarczego codziennie w godzinach pracy,  

6) Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w każdy poniedziałek  w godzinach 

pełnienie swego dyżuru tj. w godzinach od  12.00 do 14.00, 

2. Informację o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 

umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu. 

§ 3.1.  Prowadzenie zadań związanych z przyjmowaniem skarg i wniosków powierza się 

Inspektorowi ds. organizacyjnych i sekretariatu. 

       2. Ustala się następującą organizację przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania 

oraz załatwiania  skarg i wniosków : 

1) wpływające do Urzędu skargi i wnioski rejestruje Inspektor ds.  organizacyjnych 

i sekretariatu w rejestrze skarg i wniosków, 

2) inspektor ds. organizacyjnych i sekretariatu przekazuje skargi i wnioski Burmistrzowi 

Książa Wlkp., bądź Zastępcy Burmistrza  celem dokonania  odpowiedniej dekretacji, 



3) dokumentację dotyczącą skarg i wniosków przechowuje się w osobnej teczce  

w Referacie Organizacyjno- Obywatelskim Urzędu, oddzielnie dla każdej skargi pod 

numerem : 

O. 1510  Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio, 

      O. 1511  Skargi i wnioski przekazane według właściwości, 

4) skargi i wnioski zaadresowane właściwie przekazywane są niezwłocznie kierownikom  

poszczególnych  Referatów, którzy zobowiązani są do ich przekazania  pracownikom 

celem merytorycznego załatwiania, 

5) jeżeli skarga lub wniosek złożona została do Urzędu niewłaściwie, Inspektor ds. 

organizacyjnych i sekretariatu  zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni przekazać skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając 

o tym wnoszącego skargę lub wniosek, 

6) jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez 

Urząd i inne organy,  Inspektor ds. organizacyjnych i sekretariatu przekazuje sprawy 

należące do właściwości Urzędu odpowiednim pracownikom, a w pozostałej części 

przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania 

właściwym organom, przesyłając opis skargi lub wniosku oraz zawiadamiając o tym 

równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek, 

7) skargi i wnioski dotyczące zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez 

pracowników Urzędu, naruszenia praworządności lub interesów skarżących  ,a także 

przewlekłego lub biurokratycznego załatwienia spraw rozpatrywane są przez 

Burmistrza Książa Wlkp., a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Burmistrza lub 

Sekretarza Gminy  w ramach udzielonych przez Burmistrza Książa Wlkp. 

upoważnień, 

8) skargi i wnioski dotyczące zaniedbań lub nienależytego wykonania zadań przez 

Burmistrza Książa Wlkp. lub Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

rozpatrywane są przez Radę Miejską w Książu Wlkp., odpowiedź na te skargi 

podpisuje Przewodniczący Rady Miejskiej, 

9) jeżeli skarga lub wniosek przekazywana jest do rozpatrzenia jednostce organizacyjnej 

Gminy, potwierdzoną kserokopię skargi przechowuje się w Referacie Obywatelsko-

Organizacyjnym Urzędu, a w piśmie przekazującym informuje się jednostkę  

o obowiązku poinformowania o sposobie załatwienia skargi skarżącego oraz 

Burmistrza Książa Wlkp., 

10) pracownicy przyjmujący skargi i wnioski są zobowiązani do wyjaśniania na podstawie 

danych uzyskanych w toku rozmów przeprowadzonych z osobą wnoszącą skargę lub 

wniosek stanu faktycznego sprawy i ewentualnego sprecyzowania w miarę potrzeby 

zarzutów skargi lub konkluzji wniosku, jako uzupełnienia składanej skargi lub 

wniosku, 

11) zgłoszone skargi i wnioski  powinny być rozpatrywane i załatwiane przez 

pracowników, którym są przekazywane do rozpatrzenia z należytą starannością, 

wnikliwie i terminowo. Pracownik zobowiązany do załatwienia skargi powinien 

załatwić ją bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca. Skargi i wnioski, 



które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być 

rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od wpłynięcia. Propozycja  odpowiedzi 

na skargę powinna być zaparafowana przez pracownika przygotowującego, 

12) skargi i wnioski radnych powinny być załatwione w terminie 14 dni od wpłynięcia, 

13) w razie nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie zgodnie z art. 36 KPA 

pracownik zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki  

i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

14) pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie 

dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 KPA,  albo nie załatwił sprawy  

w dodatkowym terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej, 

15) jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, 

pracownik zobowiązany jest zażądać od wnoszącego skargę lub wniosek złożenia 

wyjaśnienia lub uzupełnienia w określonym 7 dniowym terminie, z pouczeniem, że 

nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez biegu, 

16) jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia 

sprawy niezbędne materiały zbiera pracownik właściwy do rozpatrzenia i załatwienia 

skargi, pracownicy, do których zwrócono się o te materiały są zobowiązani udzielić 

odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Odpowiedzi na pisma dotyczące skarg 

powinny być  oznaczone numerem skarg zgodnie z rzeczowym wykazem akt, 

17) organ lub pracownik właściwy do rozpatrzenia skargi nie może przekazać jej do 

załatwienia organowi czy osobie której skarga dotyczy, 

18) załatwiając skargę pracownik powinien w razie potrzeby zasięgnąć opinii innych 

organów i instytucji, 

19) o sposobie załatwienia skargi należy zawiadomić skarżącego pisemnie, 

20) zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

21) odpowiedzi na skargi i wnioski przekazuje się do  Referatu Organizacyjno- 

Obywatelskiego Urzędu celem  skompletowania całości  dokumentacji. 

 

§ 4.  Nadzór nad prowadzeniem skarg i wniosków sprawuje Sekretarz  Gminy. 

 

 

§ 5. Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do zapoznania pracowników z treścią zarządzenia.  

 

§ 6 .Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 7.Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Burmistrz 

       /-/   Teofil Marciniak  


