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Zarzgdzenie Nr ^$/ 11
Starosty Bydgoskiego
z dnia
sierpnia 2011r.
w sprawie trybu postcpowania ze skargami i wnioskami w Starostwie Powiatowym
w Bydgoszczy
Na podstawie przepis6w dzialu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postcpowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pO2n. zm .),
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wnioskOw oraz § 25 — 32 i § 42 lit. e Regulaminu organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zarzqdzam, co nastepuje:
Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarzftdczej okregla sic tryb postepowania ze skargami i wnioskami w Starostwie Powiatowym
w Bydgoszczy.
•§ 1.
1. Skargi i wnioski mogq bye wnoszone w dowolnej formie np. pisemnie, faksem, pocz4
elektronicznft lub ustnie do protokolu.
2. Za sporzqdzenie protokolu dot. przyjecia ustnej skargi lub wniosku odpowiada dyrektor
wydzialu, ktory skargc lub wniosek przyjmuje; protokol podlega wymogom § 5
niniej szego zarzgdzenia.
2.
1. Skargi i wnioski powinny bye zalatwiane rzetelnie i bez zbcdnej zwloki, nie pedniej
jednak ni2 w ciagu miesia_ca stosownie do art. 237 § 1 Kpa.
2. W przypadku nie zalatwienia skargi lub wniosku w terminie nale2y o tym zawiadomia
skar24cego lub wnioskujq_cego, podajqc przyczync zwloki i nowy termin zalatwienia
sprawy.
§3
1. Skargi i wnioski nie opatrzone imieniem i nazwiskiem lub nazwft oraz adresem
wnoszqcego, pozostawia sic bez rozpatrzenia. Sprawy to stanowie mom material
do wykorzystania wewnetrznego.
2. Je2eli z tre§ci skargi lub wniosku nie moZna nale2ycie ustalid ich przedmiotu, wzywa sic
wnosz4cego skargc lub wniosek do zlo2enia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania, wyjagnienia lub uzupelnienia, z pouczeniem, 2e nieusuniecie tych brak6w
spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
§ 4. Interesanci sq przyjmowani w sprawach skarg i wnioskow w nastcpujftcych terminach:
1. We wtorki w godzinach pracy urzcdu, lub w nastcpny dzien roboczy je2eli we wtorek
przypada dzieri ustawowo wolny od pracy — Starosta, Wicestarosta, Sekretarz
Skarbnik.
2. We wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach pracy urzcdu — dyrektorzy
wydzialow.
§ 5. Wszystkie skargi wplywaja_ce do Starostwa podlegajq rejestracji w jednym wspolnym
rejestrze prowadzonym przez WOiSO.
§ 6. Za koordynacjc postcpowania zwivanego z rozpatrywaniem skarg i wniosk6w
odpowiada wyznaczony pracownik WOiSO, do ktorego zadan nale2y w szczegolnoki:
1. prowadzenie jednego wspolnego dla calego urzcdu rejestru skarg i wnioskOw;

2. niezwloczne przekazywanie skarg i wnioskow poszczegolnym wydzialom
merytorycznym celem zlo2enia wyja§nien i opracowania projektu odpowiedzi dla
skar24cego lub wnioskuja_cego, zgodnie z dekretacja, Sekretarza Powiatu;
3. monitorowanie terminowoki rozpatrywania skarg i wnioskOw przez poszczegolne
wydzialy;
4. gromadzenie kompletu dokumentow dot. skarg i wnioskow (w tym: pismo ze skarg
lub wnioskiem, wyjagnienia, o ktorych mowa w § 8 pkt. 2, odpowied2 udzielana
skar24cemu lub wnioskukcemu);
5. wysylanie (dostarczanie) skar24cym korespondencji zwiftzanej z rozpatrywana_ skarg
6. niezwloczne, nie po2niej nit w ciggu 7 dni przekazywanie wedlug wlakiwoki
do wlakiwych organ6w skarg i wnioskow mylnie skierowanych do tut. Urzcdu
i rownoczesne powiadamianie o tym fakcie skar4cego b412 wnioskodawcy;
7. opracowywanie zbiorczej rocznej informacji o wplywajacych do Starostwa skargach
i wnioskach oraz przedkladanie jej Radzie Powiatu;
8. przeprowadzanie corocznej analizy skarg i wnioskow i przedkladanie jej
Pelnomocnikowi ds. Systemu Zarzadzania Jakokia w urzedzie dla celOw
sporzadzania pelnego raportu z przegladu zarzacizania.
§ 7. Osobc lub wydzial odpowiedzialny za zlo2enie wyja§nien i opracowanie projektu
odpowiedzi na skargc lub wniosek wyznacza Sekretarz Powiatu, przestrzegajac zasady, 2e
skargi nie mozna przekazad do rozpatrzenia osobie, kt6rej skarga choO czckiowo dotyczy;
osoba wskazana w skardze mote natomiast zostae zobowiazana przez Sekretarza do
udzielenia pisemnych wyja§nien dot. okolicznoki sprawy, ktorej skarga dotyczy.

§ 8. Do zadaii dyrektora wydzialu lub osoby imiennie wskazanej, zgodnie z § 7 nale2y:
1. szczegOlowe zbadanie przedmiotu skargi lub wniosku,
2. zlo2enie Sekretarzowi Powiatu, w terminie wskazanym w pigmie przekazuja_cym
skargc, szczegOlowych wyjagnien do sprawy w formie pisemnej oraz przedlo2enie
propozycji szczegOlowej odpowiedzi, jaka winna zostae udzielona skar2acemu lub
wnioskujqcemu,
3. propozycje odpowiedzi, o ktorej mowa w pkt. 2 przygotowuje sic pod sygnaturq
skargi nadang przez WOiSO, a wskazang na pi§mie przekazujqcym skargc (nie tworzy
sic odrcbnych rejestrow skarg i wnioskow w poszczegolnych wydzialach).
§ 9.
1. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuja, Starosta i Wicestarosta, 1)02 inna
upowa2niona przez Staroste osoba, z zastrzezeniem ust 2.
2. Do wykcznej kompetencji Starosty zastrze2one jest podpisywanie odpowiedzi na skargi
i wnioski, co do ktOrych Starosta dokona takiego zastrze2enia oraz na skladane przez lub
za porednictwem Poslow RP, Senatorow RP i przedstawicieli urzcdOw centralnych.
§ 10. Nadzor nad prawidlowqrealizacja. zarzgdzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
§ 11. Traci moc Zarzgdzenie nr 3/02 Starosty Bydgoskiego z dnia 5 lutego 2002r. w sprawie
organizacji przyjmowania, ewidencjonowania oraz rozpatrywania i zalatwiania skarg
i wnioskow.

§ 12. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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