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1. Nazwa sprawy  

      Rozpatrywanie skarg i wniosków  

 

2. Miejsce załatwienia sprawy  

Urząd Miejski w Lipianach – Sekretariat - pokój nr 18 lub Biuro Obsługi Interesantów – 

pokój nr 6.  Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00 

e-mail umig@lipiany.pl  

Burmistrz Lipian przyjmuje interesantów w spraw skarg i wniosków  w każdy poniedziałek  

w godzinach 13.00-15.15 i w każdą środę w godzinach 10.00-11.00.  

 

3. Podstawa prawna  

- Art. 229 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)   

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  

i przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)  

 

4. Wymagane dokumenty 

Skargi i wnioski  mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, telefaksu, 

dalekopisu lub telegraficznie.  

Mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, w razie zgłoszenia skargi lub wniosku, 

przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek 

i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, 

nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.  

 

5. Opłata  

Brak opłat.  

 

6. Termin załatwienia 

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. 

Skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych 

rozpatrywane są najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.  

W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, 

wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub 

wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia.  

 

7. Sposób załatwienia. 

Wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (wniosku), które 

zawiera między innymi wskazanie, w jaki sposób skarga (wniosek) została załatwiona. 

Zawiadomienie o odmowie załatwienia skargi (wniosku) powinno zawierać również 

uzasadnienie faktyczne i prawne.  

W przypadku gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku właściwa jest inna 

jednostka organizacyjna, podporządkowana lub niepodporządkowana Burmistrzowi, albo 

organ samorządu terytorialnego – przekazuje się ją właściwej jednostce (organowi).  
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8. Tryb odwoławczy  

-  Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków nie istnieje tryb odwoławczy  

w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Skargi i wnioski są załatwianie  

w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.  

- W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej 

bezzasadność  wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 

nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na tę skargę, 

podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.  

- Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia 

skargi.  

- Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.  

 

9. Informacje dodatkowe 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie 

zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub 

interesów skarżącego, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw. 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, 

wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, 

lepszego zaspokajania potrzeb ludzkich.  

 

10. Załączniki 

Brak 
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