
ZARZĄDZENIE NR 035.K.2017
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie 
Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875, z późn. zm.), art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46),

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam jednolite zasady przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg 
i wniosków w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Kierownicy referatów, osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiedzialni są za 
prawidłowe i terminowe załatwianie skarg i wniosków.

3. Rejestr skarg i wniosków zwany dalej „Rejestrem” prowadzi Biuro Obsługi Mieszkańców w Referacie 
Organizacyjno - Administracyjnym.

4. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w siedzibie Urzędu Gminy - 
Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz po 
godzinach  pracy Urzędu w każdy wtorek od godz. 15.00 do godz. 16.00.

§ 3. 1. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, 
który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. Wzór protokołu stanowi załącznik 
nr 2 do Zarządzenia.

2. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący lub 
wydaje mu kserokopię protokołu.

3. Sprawy mające charakter skargi lub wniosku przyjęte pisemnie, jak również za pomocą faksu i poczty 
elektronicznej - po nadaniu im biegu - rejestrowane są w Rejestrze, a następnie przekazuje się je zgodnie 
z dekretacją do rozpatrzenia i przygotowania odpowiedzi właściwemu referatowi, na samodzielne stanowisko 
pracy lub jednostce organizacyjnej.

4. Na Kierownikach referatów lub na osobach zajmujących samodzielne stanowiska pracy spoczywa 
obowiązek dostarczenia do rejestracji w  Rejestrze skarg i wniosków, które wpłynęły do referatu lub do osoby 
zajmującej samodzielne stanowisko, a zostały złożone osobiście przez stronę i zostały przyjęte ustnie.

§ 4. 1. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się pisemnie wnoszącego sprawę. 
Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Korespondencja w sprawie skargi i wniosku zawiera znak sprawy wynikający z Rejestru.

3. Osoba prowadząca sprawę, zobowiązana jest do przygotowania i wysłania odpowiedzi stronie.

4. Najpóźniej w dniu, w którym upływa termin załatwienia skargi lub wniosku, referat lub osoba zajmująca 
samodzielne stanowisko pracy  lub jednostka organizacyjna prowadząca sprawę, składa do Rejestru  całość akt 
sprawy. Odpis akt sprawy pozostaje na stanowisku osoby, która załatwiała skargę lub wniosek.

5. Wypełnienie metryki sprawy spoczywa na referacie lub jednostce organizacyjnej załatwiającej sprawę.

§ 5. 1. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku referatów, Burmistrz lub Sekretarz wskazują referat  
odpowiedzialny za przygotowanie odpowiedzi.

2. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie 
podlegającej jej służbowo.
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§ 6. Zakresem niniejszego Zarządzenia nie są objęte skargi rozpatrywane przez Radę Miejską 
w Iwoniczu-Zdroju zgodnie z jej właściwością.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2018 r.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 035.K.2017

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 29 grudnia 2017 r.

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Lp. Imię, 
nazwisko/adres 

wnoszącego

Data wpływu 
skargi/wniosku

Opis sprawy Referat 
merytoryczny

Termin 
załatwienia

Sposób 
załatwienia

Uwagi
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 035.K.2017

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ

z przyjęcia ustnego skargi lub wniosku

W dniu ........................................... roku w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Pan/i ...........................................................................................................................................................

zamieszkały/a .............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

wnosi do protokołu następującą sprawę 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................

                                                                                      (podpis wnoszącego skargę lub wniosek)

...............................................

     (podpis przyjmującego)

Dekretacja prawna

Skarga, wniosek, inne*

Charakter odpowiedzi: pisemna, ustna*

Odpowiedzialny za merytoryczne rozpatrzenie sprawy oraz przygotowanie projektu odpowiedzi
………………………………………………………………..................................................................................

..........................................

(podpis końcowy)
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