ZARZĄDZENIE NR 227/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 161/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 czerwca 2003 r.
w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji
w Urzędzie Miasta Bolesławiec
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1190 r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 ze zmianami Dz.U. z 2013 r. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379), art. 223 § 1
i art. 253 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.
267, Dz.U. z 2014 r. poz.183) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)
zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 161/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie
organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji w Urzędzie Miasta
Bolesławiec wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „Sekretarz Miasta w zakresie dotyczącym działalności naczelników
wydziałów i pracowników Urzędu ”
2) skreśla się §1 pkt 3)
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz Sekretarz Miasta przyjmują zainteresowanych
w sprawach skarg, wniosków i petycji po uprzednim zarejestrowaniu się w sekretariacie urzędu
w każdy poniedziałek od. godz. 13.00 do godz. 17.00”;
4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Informację o dniu i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez osoby wymienione
w § 2 umieszcza się w widocznym miejscu, w budynku Urzędu Miasta oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta.”;
5) § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Kwalifikacji spraw do załatwienia w trybie właściwym dla skarg, wniosków i petycji dokonuje
w imieniu Prezydenta Miasta - Sekretarz Miasta, czyniąc na pismie adnotacje:
1) „S” - właściwą dla skargi,
2) „W” - właściwą dla wniosku,
3) „P” - właściwą dla petycji.
2. Skargi i wnioski rejestrowane są w Centralnym Rejestrze prowadzonym przez Wydział
Organizacyjno - Administracyjny, prowadzonym odrębnie dla skarg:
1) dotyczacych działalności Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta,
Naczelników Wydziałów oraz pracowników Urzędu,
2) wpływających do Rady Miasta Bolesławiec
3. Skargi po zarejestrowaniu w rejestrze, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się zgodnie
z dekretacją do rozpatrzenia i przygotowania odpowiedzi właściwemu wydziałowi
lub jednostce organizacyjnej.
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4. Odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje podpisuje Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta
Miasta lub Sekretarz Miasta.”;
6) §5 otrzymuje brzmienie:
„Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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Uzasadnienie
W związku z koniecznością doszczegółowienia przepisów prawnych, regulujących materię skargową
zachodzi konieczność podjęcia niniejszegozarządzenia.
SC/SC
Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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