ZARZ1\DZENIE Nr 13/2016
WOITA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania
skarg, wniosk6w i petycji w

Urz~dzie

Gminy Nowe Miasto.

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania
administracyjnego (Oz. U. z 2016 r. poz. 23 - Ozial VIII) ustawy z dnia II lipca 2014 r.
o petycjach (Oz. U. z 2014 r. poz. 1195), rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk6w (Oz. U. z 2002
r. Nr 5, poz. 46 ze zm.) oraz rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Oz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67)
zarzqdza siy, co nastypuje:

§1
Ustala siy zasady i tryb przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosk6w i
petycji skladanych przez osoby fizyczne lub inne podmioty do W6jta Gminy Nowe
MiastolRady Gminy Nowe Miasto.
§2

W sprawach skarg i wniosk6w przyjmujq:
1. W6jt Gminy - w kai:dy poniedzialek w godzinach 8:00 - 10:00 oraz 16:00 - 17:00
( po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie urzydu terminu spotkania ).
2. Przewodniczqcy Rady Gminy - w kai:dy wtorek w godzinach 15:00 - 16:00.
3. Sekretarz Gminy, kierownicy referat6w i pracownicy - codziennie w godzinach pracy
Urzydu.
4. Informacja 0 dniu i godzinach przyjyc interesant6w w sprawach skarg i wniosk6w
podaje siy do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na gminnym portalu
intemetowym oraz na tablicach ogloszen Urzydu.

§3
1. Skargi, wnioski i petycje mogq byc wnoszone do W6jta Gminy/Rady Gminy:
1) pisemnie na adres Urzydu Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto,
ul. Apteczna 8.
2) faksem nr 23) 661 4923
3) elektronicznie na adres: info@ugnowemiasto.pl lub za posrednictwem
elektronicznej platformy uslug administracji publicznej ePUAP.

2. Skargi i wnioski mogq bye r6wniez wniesione ustnie do protokolu. Osoba przyjmujqca
zgloszenie sporzqdza protok61, kt6ry podpisujq wnOSZqCY skarg<: lub wniosek
i przyjmujqcy zgloszenie. Wz6r protokolu okrdla zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
3. Skargi, wnioski i petycje nie mogq bye wnoszone telefonicznie.
4. Skargi, wnioski i petycje, kt6re nie spelniajq ustawowych wymog6w pozostajq bez
rozpatrzenia.

§4
I. Przedmiotem skargi moze bye w szczeg61nosci zaniedbanie lub nienalezyte
wykonywanie zadan przez wlasciwe organy albo przez pracownik6w, naruszanie
praworzqdnosci lub interesu skarzqcych, a takZe przewlekle lub biurokratyczne
zalatwianie spraw.
2. Przedmiotem wniosku mogq bye w szczeg61nosci sprawy ulepszania organizacji,
wzmacniania praworzqdnosci, usprawniania pracy i zapobiegania naduzyciom, ochrony
wlasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci.
3. Przedmiotem petycji moze bye zqdanie, w szczeg61nosci zmiany przepis6w prawa,
podj<:cia rozstrzygni<:cia lub innego dzialania w sprawie dotyczqcej przedmiotu
wnoszonego petycjq, zycia zbiorowego lub wartosci wymagajqcych szczeg61nej
ochrony w imi<: dobra wsp61nego, mieszczqcych si<: w zakresie zadan i kompetencji
adresata petycji.
4. 0 tym czy pismo jest skargq, wnioskiem czy petycjq decyduje trese, a nie forma
zewn<:trzna.
§S

Skarga zlozona na W6jta Gminy bqdz na kierownika jednostki organizacyjnej zostaje
niezwlocznie przekazana do Przewodniczqcego Rady Gminy Nowe Miasto celem
rozpatrzeniajej zgodnie z kompetencjami.
§6

1. Skargi i wnioski wplywajqce i bezposrednio skladane do W6jta Gminy/Rady Gminy
podlegajq zaewidencjonowaniu w rejestrze skarg i wniosk6w prowadzonym przez
pracownika sekretariatu - inspektora ds. kancelaryjnych oraz pracownika ds. obslugi
Rady Gminy.
2. Petycje skladane do W6jta Gminy/Rady Gminy podlegajq zarejestrowaniu w rejestrze
petycji prowadzonym przez pracownika sekretariatu - inspektora ds. kancelaryjnych
oraz pracownika ds. obslugi Rady Gminy.
3. Korespondencja w sprawie skarg, wniosk6w i petycji winna bye opatrzona znakiem
sprawy nadanym przez pracownika prowadzqcego rejestr skarg i wniosk6w zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a dokumentacja z post<:powania
przechowywana zgodnie z obowiqzujqcq instrukcjq kancelaryjnq.
4. lezeli organ, kt6ry otrzymal skarg<:, wniosek nie jest wlaSciwy do jej rozpatrzenia
przesyla jq niezwlocznie - nie p6zniej niz w terminie 7 dni, do wlasciwego organu
zawiadamiajqc 0 tym wnoszqcego.

§7
I. Kierownik referatu, do kt6rego wplynyla zarejestrowana skarga lub wniosek, rozpatruje
jq osobiscie lub wyznacza pracownika odpowiedzialnego za jej rozpatrzenie.
2. W przypadku, gdy skarga, wniosek obejmuje swym zakresem wlasciwos6 kierownika
kom6rki organizacyjnej W6jt Gminy dekretujqc wg wlasciwosci wskazuje
kom6rky/stanowisko wiodqce oraz kom6rkilstanowiska wsp6lpracujqce. Kom6rki
wsp6lpracujqce zobowiqzane Sq do przekazania wiodqcej kom6rce organizacyjnej
informacji niezbydnych do terminowej realizacji wniosku, skargi, petycji.
3. Do rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji nalezy przystqpi6 bez zbydnej zwloki
i przestrzega6 ustalonych termin6w.

§8
Skargi i wnioski dotyczqce pracownik6w Urzydu Gminy
w porozumieniu z bezposrednim przelozonym pracownika.

rozpatruje W6jt Gminy

§9

Zalatwienie skargi, wniosku lub petycji pol ega na:
I) rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci sprawy,
2) ustaleniu sposobu rozstrzygniycia sprawy,
3) wydaniu polecen lub podjycia stosownych srodk6w w celu usuniycia stwierdzonych
uchybien i w miary mozliwosci przyczyn ich usuniycia,
4) zawiadomieniu w spos6b wyczerpujqcy skarzqcego, wnioskodawcy lub wnoszqcego
petycjy 0 sposobie zalatwienia sprawy i podjytych dzialaniach, ze wskazaniem
podstawy prawnej i uzasadnienia.

§ 10
Pisma

0

sposobie zalatwienia skarg i wniosk6w podpisujq:

I. W 6jt Gminy lub z jego upowaznienia Sekretarz Gminy.
2. Przewodniczqcy Rady Gminy, gdy wlasciwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub
petycji jest Rada Gminy.

§11
1. Komplet dokumentacji zwiqzanej z rozpatrzeniem skargi, wniosku lub petycji
kierownicy referat6w lub samodzielnych stanowisk przekazujq pracownikowi
sekretariatu prowadzqcemu w Urzydzie centralny rejestr skargi wniosk6w oraz rejestr
petycji. W aktach sprawy na stanowisku pozostajq kopie dokument6w.
2. Pracownik prowadzqcy rejestr skarg, wniosk6w i petycji, zachowuje dokumentacjy
zwiqzanq z rozpatrywaniem danej skargi lub wniosku, petycji w spos6b ulatwiajqcy
kontroly przebiegu i terminu ich zalatwiania.
§12

I. Petycje wplywajqce do Urzydu, a skierowane do Rady Gminy, W6jt przekazuje
do Przewodniczqcego Rady Gminy.

2. Petycja moze bye zlozona w interesie podmiotu trzeciego za Jego zgod~. Zgoda
podmiotu trzeciego jest dol~czona do petycji.
3. Jezeli petycja nie spelnia wymog6w okreslonych wart. 4 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 lub 4
lub art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy 0 petycjach, pracownik merytoryczny, do kt6rego
skierowano petycj<t przygotowuje projekt wezwania, w tenninie 30 dni od dnia zlozenia
petycji do podmiotu wnosz~cego petycj<t do uzupelnienia lub wyjasnienia tresci petycji
w tenninie 14 dni z pouczeniem, ze petycja, kt6rej trese nie zostanie uzupelniona
lub wyjasniona, nie b<tdzie rozpatrzona.
3. Jezeli W6jt!Rada Gminy nie s~ wlasciwi do rozpatrzenia wniesionej petycji, pracownik
merytoryczny przesyla j~ niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w tenninie 30 dni,
wlasciwemu organowi zawiadamiaj~c 0 tym wnosz~cego petycj<t.
4. Akta sprawy prowadzi wlasciwa kom6rka merytoryczna.
5. Kom6rki wsp61pracuj~ce zobowi~zane s~ do przekazania wlasciwej kom6rce
merytorycznej infonnacji niezb<tdnych do tenninowej realizacji petycji.
6. Zawiadomienie podmiotu wnosz~cego petycj<t 0 sposobie jej zalatwienia podpisuje
W6jt Gminy lub z upowaZnienia Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy
oraz Przewodnicz~cy Rady Gminy w zakresie swoich kompetencji.
§13
1. Infonnacj<t zawieraj~c~ odwzorowanie cyfrowe petycji, dat<t jej zlozenia oraz imi<t
i nazwisko podmiotu wnosz~cego petycj<t w przypadku wyraZenia zgody na ujawnienie
danych osobowych, pracownik prowadz~cy rejestr petycji zamieszcza niezwlocznie
w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urz<tdu Gminy.
2. Infonnacja, 0 kt6rej mowa w ust. 1 podlega aktualizacji 0 dane dotycz~ce przebiegu
postepowania. Aktualizacji dokonuje stanowisko rozpatruj~ce petycj<t.
3. JeSIi w ci~gu miesi~ca od otrzymania petycji skladane s~ dalsze petycje dotycz~ce tej
samej sprawy, W6jt Gminy!Przewodnicz~cy Rady moze zarz~dziel~czne rozpatrzenie
petycji (petycja wielokrotna).
4. Stanowisko rozpatruj~ce petycj<t wielokrotn~ zamieszcza w Biuletynie Infonnacji
Publicznej Urz<tdu Gminy ogloszenie 0 sposobie jej zalatwienia.

§ 14
Pracownik prowadz~cy rejestr petycji corocznie, w tenninie do 30 czerwca, umieszcza
w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urz<tdu Gminy zbiorcz~ infonnacj<t 0 petycjach
rozpatrzonych w roku poprzednim, zawieraj~cych dane dotycz~ce liczby, przedmiotu
oraz sposobu zalatwienia petycji .

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszym

zarz~dzeniem

stosuje si<t przepisy:

1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post<tpowania administracyjnego
(Oz. U. z 2016 r. poz. 23 - Ozial VIII);
2) Ustawa z dnia 111ipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. z 2014 r. poz. 1195);
3) Rozporz~dzenie Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk6w (Oz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);

4) Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

§ 16
Traci moc Zarzqdzenie Nr 4/2012 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosk6w i petycji
kierowanych do Urzydu Gminy Nowe Miasto i jednostek organizacyjnych gminy, zmiana
Zarzqdzenia Nr 13/2014 w6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 27 marca 2014 r.

§ 17
Wykonanie zarzqdzenia powierza siy pracownikom Urzydu Gminy nowe Miasto.

§ 18
Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy.

§ 19
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Opracowanie:
Elzbieta Zalewska

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 1312016
Wajta Gminy Nowe Miasto
z dnia 29 lutego 2016 roku

Protok61
przyj«(cia skargi/wniosku

przez ............................................. .. ... wniesionej w dniu . .. ... . .................. . ... .
(irniy i nazwisko przyjrnuj'lcego wniosek)

w Urzydzie Gminy Nowe Miasto przez Pana (Paniq) .. . . .. . ......................................... .
zamieszkalego(lq) ... .... ... ... ... ......... ... .... ..... ... .. ....... ............................ ... .. ... .. ................................. .

Trese skargi/wniosku:

Wnoszqcy skargy/wniosek dolqcza do protokolu nastypujqce zalqczniki:
1.) ..................... ........ . . . ..... . ... . . .......... . . . . . . .... . . ......................... . ................ .

2.) .. . . ............. .. .. . .. . ... . ... ....... ... ............... ..... .............................. . .............. .
3.) .. ................. . . . ................ . ................... ..... ......................... .. .... ............. .

Skarzqcego/wnioskodawcy poinformowano

0

sposobie zalatwiania sprawy.

Przed podpisaniem protok61 zostal odczytany osobie skarZqcej/wnioskodawcy.

(pod pis przyjrnuj'lcego skargy/wniosek)

(podpis wnoszqcego skargy/wniosek)

