
Analiza

dotycząca  skarg  i wniosków  załatwianych  przez Urząd Miejski w Białej
w roku 2015

1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania  i załatwiania skarg i wniosków uregulowana 
jest w Regulaminie Organizacyjnym  Urzędu  Miejskiego w Białej -  Rozdział XIII.

2. W roku   2015  r.  obowiązywał  Regulamin  Organizacyjny  nadany  zarządzeniem   Nr
OR.0152-18/08 Burmistrza Białej z dnia 2 lipca 2008 r. z późn. zm.

3. Komórką koordynującą przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków jest
Referat Organizacyjny.

4. Kierownicy  poszczególnych  referatów  i  pracownicy  na  samodzielnych  stanowiskach
pracy ponoszą odpowiedzialność za terminowość, rzetelność i prawidłowość załatwienia
skarg  
(  wniosków)  skierowanych  do  nich  do  rozpatrzenia  i  przygotowania  propozycji
odpowiedzi.

5. W roku 2015 do Urzędu wniesiono:
1) 4 skargi
2) 4 wnioski

     Z wniesionych 4 skarg:

1) 3 skargi załatwiono  we własnym zakresie,
2) 1 skarga przekazana  do załatwienia według właściwości

     Z wniesionych  4 wniosków, wszystkie załatwiane zostały we własnym zakresie

6. Podmiot załatwiający skargi ,przedmiot i sposób załatwiania skarg był następujący:
1) skarga na kierownika jednostki organizacyjnej ,  rozpatrzona  przez  Radę Miejską

w Białej – uznana  za nieuzasadnioną;
2) skarga na pracownika Urzędu,  rozpatrzona przez Burmistrza Białej– uznana za

nieuzasadnioną;
3) skarga na zachowanie sąsiada,  rozpatrzona przez Burmistrza Białej  –uznana za

nieuzasadnioną.

7. Podmiot  załatwiający  wnioski,  przedmiot  i  sposób  załatwienia   wniosków  był
następujący:

1) wniosek  do Burmistrza o dokonanie analizy efektywności zakupu drukarek – ,
udzielono odpowiedzi;

2) wniosek  do  Burmistrza  o  poprawę  warunków  bytowych  zwierzęcia  wniesiony
anonimowo– dokonano kontroli w terenie  , sporządzono notatkę;

3) wniosek  do  Burmistrza  ,  z  którego  trudno  było  ustalić  przedmiot  wniosku  –
wezwano  wnioskodawcę  do  sprecyzowania   treści   (  czego  nie  uczynił)-
pozostawiono bez rozpatrzenia;



4) wniosek do Burmistrza o udostępnienie placu zabaw przy kąpielisku  miejskim – 
udzielono odpowiedzi o  podjęciu działań w kierunku realizacji wniosku.

8. Terminowość   załatwiania   skarg  i  wniosków:   rozpatrywane  w  terminie  do  jednego
miesiąca, za wyjątkiem 1 skargi  gdzie   poprawnie  przedłużono   termin rozpatrzenia  i
powiadomiono skarżącego.

9. W dniu 3 grudnia  2015 r.  przeprowadzona została przez Sekretarza Gminy  kontrola
wewnętrzna  w  Referacie  Organizacyjnym  Urzędu  w  zakresie   przyjmowania,
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 
Wynik kontroli: pozytywny.
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