BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Czerwronka-kszuyny

Zarzqdzenie Nr 240116

Burmistrza Gmi ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosk6w i petycji
w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W zwiEzku z ad. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z p62n. zm.) a lak2e na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33
ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samoz4dzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2O16 r. poz. 446), aft. 223 i 253 $ 1-4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p62niqszymi
zmianami) otaz na podstawie pzepis6w zawartych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2014 t. poz. 1195), a takze pzepis6w Rozpozqdzenia Rady
Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji pzyjmowania
i rozpatrywania skarg iwniosk6w (Dz. U. Nr 5, poz. 46'l zarzqdzam, co nastqpuje:

s1

1.

2.

Wprowadzam szczeg6lowy tryb pzyjmowania, rejestrowania i zalatwiania
skarg, wniosk6w i petycji w Urzgdzie Gminy i Miasta Czenr,uionka-Leszczyny.
Koordynacjq zadan zwiqzanych z pzyjmowaniem, ewidencjonowaniem,
rozpatrywaniem i zalatwianiem skarg i wnioskow oraz petycji powierzam
Sekretarzowi Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny.

Skargi, wnioski

i

petycje wnoszone

s2

do Uzqdu Gminy

i

Miasta Czenrvionka-

Leszczyny, zwanego dalej ,,Urzqdem", s4 pzyjmowane i rozpatrywane stosownie do
przepis6w:
1) ustawy z dnia 14 czerNca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego,
2) ustawy z dnia 14lipca 2014 r. o petycjach,
3) rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk6w, o kt6rych mowa na wstepie
Zarzqdzenia.

s3
W Urzqdzie w sprawach skarg, wniosk6w i petycji przyjmgE:
1
Burmistz Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny
w poniedzialki
w godzinach od 14oo do 1 7oo,
2) zastqpca Burmistrza, sekretaz gminy i miasta, naczelnicy wydzial6w (biur),
kierownicy referat6w i osoby pracujqce na samodzielnych stanowiskach pracy
- codziennie w godzinach pracy.
2. lnformacjq o dniach i godzinach przyjqc interesant6w w sprawach skarg,
1.

)

i

-

i petycji podaje siQ do publicznej wiadomoSci popzez
zamieszczenie na stronie intemetowej Urzqdu i w Biuletynie lnformacji
Publicznej gminy oraz na tablicy ogloszer'r w siedzibie Urzgdu iw siedzibach
jednostek organizacyjnych gminy Czerwionka-Leszczyny.
wniosk6w

1.

?

1.

s4
Skargi, wnioski mog4 by6 wnoszone :
1) pisemnie na adres Urzqdu,
2) pisemnie do dziennika podawczego w Kancelarii Uzqdu,
3) faxem na nr: 32 4311760,
4) poczt4 elektronicznq na adres e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl,
5) ustnie do protokolu. Wz6r protokolu okre6la zalqcznik Nr 1.
W pzypadku wniesienia skargi lub wniosku ustnie, pzyjmuj4cy zgloszenie
spoz4dza protok6l, ktory podpisuje wnoszacy skargq lub wniosek
i przyjmuj4cy zgloszenie.
Petycje moga byc wnoszone w formie pisemnej albo za pomocA Srodk6w
komunikacji elektronicznej (art. 4 ust. 1 ustawy o petycjach).

Skargi, wnioski

i

s5

petycje przyjmuje

z procedurq okreSlonq w

i

prowadzi postqpowanie zgodnie
niniejszym Zazqdzeniu Wydzial Organizacyjny

Urzqdu.

Skargi, wnioski i petycje przed przyst4cieniem do ich merytorycznego
rozpalzenia podlegajq zaewidencjonowaniu w rejestze skarg, wniosk6w
i petycji prowadzonym pzez wyznaczonego pracownika Wydzialu
Organizacyjnego Urzqdu. Wzor rejestru okreSla zal4cznik Nr 2 do niniejszego
Zazqdzenia.
3. Korespondecja w sprawie skarg, wniosk6w i petycji winna byc opatrzona
numerem rejestru i zawierat kolejny numer sprawy.
4. Skargi i wnioski anonimowe, po dokonaniu rejestracji, pozostawia siq bez
rozpoznania.
5. Wydzial Organizacyjny Urzqdu w porozumieniu z Kancelariq U rzqd u zapewnia
obslugq organizacyjno-protokolarnq przyjqc interesant6w w sprawie skarg,
wnioskow i petycji.
6. W sprawach skomplikowanych Wydzial Organizacyjny moze zwr6cic siq
o opiniq prawnq do radcow prawnych Urzgdu.
7. Wydzial Organizacyjny Urzqdu spozqdza sprawozdanie roczne
o zalatwianych skargach i wnioskach, a po otzymaniu petycji niezwlocznie

umieszcza

na

stronie internetowej Urzqdu informacjq zawierlqcq

odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datq jej zlo2enia otaz - w pzypadku
wyrazenia zgody, o kt6rej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
imiq i nazwisko albo nazwq podmiotu wnoszacego petycje lub podmiotu,
w interesie ktorego petycja jest skladana. Aktualizuje niezwlocznie o dane
dotycz4ce przebiegu postqpowania w szczeg6lnoSci dotyczqce zasiqganych
opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu zalatwienia petycji (art. 8 ust. 1

-

i2ustawyopetycjach).
Wydzial wymieniony w ust. 7, corocznie w terminie do 30 czeruyca umieszcza
na stronie internetowej Urzgdu zbiorcz4 informacjg o petycjach rozpalrzonych
w roku poprzednim, podajqc liczbq, pzedmiot oraz spos6b zalatwienia petycji
(art. '14 ustawy o petycjach)

'1

.

s6

i petycje, kt6re nie nalezq do kompetencji Urzqdu nalezy
zarejestrowa6, a nastqpnie pismem przewodnim pzeslad zgodnie
Skargi, wnioski

z wla6ciwo6ciq, zawiadamiajqc o tym rownoczeSnie wnoszqcego albo zwr6ci6
mu sprawe wskazujqc wlaSciwy organ.

