1
SOCHOCIN

ZARZi\DZENIE
BLJRMISTRZA MIASTA I
z dnia 8

2021 r.

w sprawie
przyjrnowania, ewidencjonowania i rozpatrywania
wll1iosk6w oraz petycji w Urzftdzie Miasta i Grniny Sochocin

Na podstawie ali.
ust. 1 i 3
z 2020 r. poz.713 z
postttpowania
11 lipea 201
z dnia 8

przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania
zwanego w
Miasta i Gminy
osoby
do Bunnistrza
skiej w Sochocinie
z zasadami

oraz petycji
"Urz((dem"
Sochocin oraz do

§ 2.1. Przedmiotem
wlasciwe

pracownik6w,
lub biurokratyezne 7""",tm'

wniosku
praworz<j.dnosei,
lepszego zaspokajania

lub nienalez}1e w'Ykonanie
praworzlfdnosci lub

w szczeg61nosci
praey
ludnosci.

ulepszenia organizaej i,
naduzyciom, ochrony

podmiotu \vnoszGlcego
w imiy dobra
do wfaScivv'osci

jest skarg't,

§3.1. W
1) Bunnistrz

2)
17.00;

skarg i wniosk6w w
i Gminy Sochocin

Informacj~ 0

publicznej
Sochocin:
Urz~dzie.

a

jego fonna

w

Miejskiej w ..JVlvllVIv

i godzinach przyj
poprzez
-\\ biuletynie

petycj't decyduje

przYJmuH:

od poniedziaiku do .

3)

2.

WlllU::,l\.lClll

w

pi'l-tek od

16,00 do godz.

w godzinach 8,00-16,00.
skarg i wniosk6w
na stronie intemetowej
i publicznej oraz na

w

§ 4. 1. Skargi. wnioski oraz petycje
oraz do Rady Miejskiej

\V

Miasta i Gminy

bye wnoszone do
Sochocinie w nastypujqcy

1) pisemnie na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin, Rada Miejska w Sochocinie alba

Urzqd Miasta i
2)

nanr

Sochocin, 09-110 Sochocin. ul. Guzikarzy 9;
6618055;
elektronicznej

3)
na
.gmina@sochocin.pJ lub za
platformy uslug administracji publicznej ePUAP;

ktorego

i wnioski mogq bye wnoszone ustnie, przyjmujqcy zgloszenie sporzqdza protok61,
stanowi
do zarz'l-dzenia.

3. Bunnistrz Miasta i Gminy
lub
dekretacji przesylek
do Urzydu kieruje wedlug
organizacyjnych Urzydu odpowiednio oznaczajqc pisma" skarga", .,wniosek" .,petycja".
4. Obslugy administracyjnq przyjmo\;vania i koordyno\'l/ania spraw z
wniosk6w i petycj i zapewniajq:
1)

a) obslugi

pracownik Wydzialu Organizacyjnego w
w sprawach

skarg,

w

wnioskow oraz petycji,

b) sporzqdzania protokol6w z wnoszonych ustnie

i wniosk6w,

2) wyznaczony pracovvnik Wydzialu Administracji i Edukacji w Urzydzie w

i wniosk6w,

a) prowadzenia
b) prowadzenia centralnego rejestru petycji,
c) monitorowania terminowosci zalatwiania
d)
sprawozdan i
z obowiqzujqcymi

wniosk6w oraz petycji,

dotyczqcych

wniosk6w i petycji zgodtlie

dokument6w
z rozpatrvwaniem
wniosk6w oraz
e)
petycji przekazywanych
Kierownik6w albo
Urz«du po zakonczeniu postypowania administracyjnego ( w aktach
w komorkach
organizacyjnych
zaiatwiajqcych
wniosek oraz petycj« pozostawia
kopie
dokumentow),

f) zamieszczania na stronie intemetowej miasta i
informacji w sprawach skarg, wniosk6w oraz

Sochodn " "

".~~~"v~w.t'"

i oraz dokonywanie ich aktualizacji,

vV~"V~
g)
na stronie internetowej miasta i gminy Sochocin ..
informacjj,o ktorych mowa w art.S ust. 1
z dnia 11 lipca
14 r 0 petycjach.
H

...

wnioskow oraz
i skladanych do
w Sochocinie powi nna bye

§ 5. 1. Korespondencja w
Miasta i Gminy Sochocin
znakiem spraw)"
wniosk6v.. oraz
2. Pracownik prowadzqcy centralny
po nadaniu znaku
zalatwienia wlasciwemu
w dekretacji pracownikowi.

wskazanemu

Jq

,to Kierownik komorki

po otrzymaniu
skargi, wniosku
pracownika odpowiedzialnego za

oraz petycji rozpatruje jq

i nalezy

skargL wniosku oraz
termin6w.

§ 6.

skargi,

lub petycji

w

"L,'-L,\"-;':~V

na:

1) rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci sprawy;

2) ustaleniu

;-,uu;-,uu

3) wydaniu poleceil lub podjyciu innych stosovmych srodk6w w celu usuniycia stwierdzonych
uchybieil i w miare mozliwosci orzvczvn ich
4) zawiadomieniu w spos6b wyczerpujqcy
wnioskodawcy lub
petycjy 0
i podjytych dzialaniach, ze wskazaniem podstawy
0 kt6rym mowa w § 8
prawnej i uzasadnienia. W przypadku petycji wielokrotnej,
pkt. 5

§ 7. Pisma 0 sposobie zalatwienia

wniosk6w oraz petycji podpisujq:

Miasta i Gminy

1)

Rady Miejskiej,

2)

upowaznienia
wlasciwa

Miasta i
skargi, wniosku lub

Rada Miejska.

§ 8. 1.
Sochocin w

i wnioski

pracownikow Urzydu
z bezposrednim
pracownika.
zalatwienia
pracownika Urzydu wymaga akceptacji Bunnistrza Miasta i Gminy

Sochocin.
o
zalatwienia
i Gminy Sochocin.

na praco\vnika Urzydu podpisuje

I
po
komplet dokumentacji
wniosk6w alba

§ 9. Kierownik
zakonczeniu
pracownikowi
petycji.

na strome intel11etowej
w biuletynie infol111acji publicznej, informacji
jej
oraz
i nazwisko podmiotu
kt6rego
jest skladana (po

§ 10. 1.
i gminy :SochOC!l1

WV>lV";

zawierajqcej odwzorowanie
petycj~ lub
podmiotu).

informacji,

0

mowa w ust.l

dotyczCj.cCj.

3.
tej
\V

miesiqca od otrzymania petycji skladane
Miasta i Gminy Sochocin
Rady
petycji (petycja wielokrotna).
na stro11le intel11etowej
infol1113cji publicznej
si y okres

5. Pracownik rozpatruj
wielokrotn'i zanlleszcza na
i gminy Sochocin \Vww.sochocin.pl, w biuletynie informacji
o sposobie jej

intel11etowej miasta

jednak nit w
wlasciwego organu, zawiadamiajCj.c

0

tym

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
2) usta",'Y z
II lipca 2014 r. 0
3)
Rady
z dnia 8
1)

Sochocin z dnia 2

19 r. w

skarg,

§ 14. Nadzor

§

t'\i\U.flPr7

w

z dniem

i Gminy.

Nr 6/2021
Burmistrza Miasta i Gminv Sochocin
z dnia 8 stvcznia 2021 r.
urz~du)

Protokoi
przyj'tcia skargilwniosku wniesione.i/wniesionego ustnie
w U rz'tdzie Miasta i Gminy Sochocin
w

do ................................................................................................ .
PrZ)Jjmuj~cy

skarg-r I l\'niosek .................... ,............................................................. .

skargi/wniosku:

Wnoszq.cy

do

nastypujqce dokumenty:

1) ........................................................................................................... ..
2) .............................................................................................................
3) ........................................................................................................... .

Wnoszq.cego
Przed

( podpis

Protok6t Cf'I{W7(>rj

wniosek

o trybie

sprawy.

protok61 zostal

wniosek)

