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PODSTAWA PRAWNA 
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 

2000r. Dz.U. Nr 98 poz.1071 ze zmianami). 

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

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

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

- forma ustna zapisana w protokole, 

- skarga/wniosek złożony przez wnioskodawcę 

Skargi/wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy w Santoku, ul. Gorzowska 59, 

66-431 Santok lub przez merytorycznego pracownika urzędu do którego zwrócił się 

wnioskujący. Skarga złożona do pracownika wymaga niezwłocznej rejestracji wewnętrznie. 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY  

-  dowód osobisty ( dotyczy skargi złożonej w siedzibie Urzędu Gminy w formie ustnej) 

III. OPŁATY 

Nie pobiera się  

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

1). Osoba przyjmująca skargę złożoną ustnie sporządza protokół, który po wcześniejszym 

okazaniu dowodu tożsamości podpisuje wnoszący skargę lub wniosek, podpis składa także 

przyjmujący zgłoszenie. 

2). W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę), 

adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Wnoszący ma prawo dołączyć do 

protokołu załączniki mające istotne znaczenie w danej sprawie oraz wskazać świadków do 

przesłuchania. 

3). Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi/wniosku, jeżeli zażąda tego 

wnoszący. 

4). Złożoną skargę lub wniosek po sporządzonym protokole pracownik przyjmujący ma 

obowiązek przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy celem zarejestrowania w książce 
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korespondencji i w Rejestrze skarg i wniosków.   

5).Wójt kieruje skargę/ wniosek do rozpatrzenia przez właściwych merytorycznych 

pracowników. 

6) W przypadku złożenia skargi/wniosku  droga pisemną, ( pismo, poczta elektroniczna, 

telefax), pracownik do spraw obsługi sekretariatu rejestruje je w książce korespondencji i w 

,,Rejestrze skarg i wniosków”, następnie Wójt kieruje do rozpatrzenia przez właściwych 

merytorycznie pracowników. Skarga/wniosek złożone pisemnie powinny posiadać 

własnoręcznie złożony podpis osoby wnoszącej.  

Wnioski i skargi wpływające do Urzędu Gminy za pośrednictwem telefaksu z uwagi na brak 

podstaw by uznać je za podpisane własnoręcznie, traktowane są jak  dokumenty ,, dotknięte 

brakiem” i wymagają uzupełnienia podpisu w obecności pracownika Urzędu.  

Podstawą do uznania skargi złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej jest warunek 

opatrzenia takiego dokumentu bezpiecznym podpisem  elektronicznym weryfikowanym  za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w 

przepisach o podpisie elektronicznym. W chwili gdy skarga/ wniosek nie będą posiadały 

wymaganego podpisu elektronicznego podobnie jak w przypadku  skarg i wniosków złożonych 

za pośrednictwem telefaksu traktowane będą jako dokumenty  ,, dotknięte brakiem” i procedury 

postępowania będą takie same. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

- niezwłocznie (w przypadku kiedy skarga lub wniosek mogą być rozpatrzone w oparciu o 

dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania), 

- nie później niż w ciągu 1 miesiąca (w przypadku, gdy załatwienie wniesionej sprawy wymaga 

postępowania wyjaśniającego), 

- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (w przypadku sprawy 

szczególnie skomplikowanej). 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

- zgodny z KPA w zależności od organu rozpatrującego skargę. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

——————— 

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 
 

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu ( pod względem przyjęcia skargi/ wniosku, zarejestrowania i 

dopilnowania terminu realizacji  przez osoby odpowiedzialnej za załatwienie.), Tel. (95) 7287510 
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Załącznik: protokół przyjęcia podania - skargi wniosku wniesionego/ ej/ ustnie  

http://www.santok.pl/santok/procedury/pro9a.pdf

