
INFORMACJA 

w sprawie skarg i wniosków mieszka ńców 

zgłoszonych od 01.01. 2011 r. – 31.12. 2011 r. 

 

 
Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym. 

Ewidencjonowane są tutaj wszystkie skargi i wnioski wpływające  
do Urzędu Miasta oraz wnoszone ustnie do protokołu w ramach przyjęć obywateli, które 
zostały nam przedłoŜone do rejestracji. W klasyfikacji pism stosuje się definicje skargi 
powszechnej tj. odpowiadającą treści art. 227 kpa lub art. 241 – definicję wniosku. 

Obowiązek zarejestrowania w Wydziale Organizacyjnym skargi lub wniosku, które 
wpłynęły do Wydziału, bez pośrednictwa Wydziału Organizacyjnego, spoczywa na 
naczelnikach Wydziałów.  

Indywidualne pisma obywateli noszące znamiona skargi lub wniosku,  
po zarejestrowaniu ich w rejestrze centralnym, przekazywane są do merytorycznego 
załatwienia właściwym wydziałom. Wydziały zobowiązane są stosować się do zasad 
określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta w sprawie skarg i wniosków. 

W przypadku, gdy skarga dotyczy rzeczowego zakresu działania kilku Wydziałów  
lub w sprawach spornych, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w porozumieniu  
z Prezydentem Miasta  wyznacza Wydział wiodący, odpowiedzialny za załatwienie sprawy  
i terminowe udzielenie odpowiedzi. 

Wydział załatwiający skargę, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin załatwienia, 
składa w Wydziale Organizacyjnym kopię udzielonej odpowiedzi. 

Akta załatwianych skarg przechowywane są w Wydziałach, które prowadziły 
postępowanie wyjaśniające. 

Skargi, które nie wymagają wyjaśnień, informacji i dowodów winny być załatwione 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 7 dni, natomiast pozostałe skargi w terminach 
przewidzianych w kpa (art. 237 § 1) nie później jednak niŜ w ciągu 1 miesiąca. 
 

CENTRALNY REJESTR SKARG I WNIOSKÓW obejmuje: 
 

OGÓŁEM:  w tym:    56   skarg: 32    wniosków :24  
w tym (w sprawach): 
skargi: 
- na bezczynność organu Urzędu Miasta Mysłowice oraz Prezydenta Miasta 
- na nieodpowiednie czynności pracowników Urzędu oraz komórek organizacyjnych 
- na czynności pracowników jednostek podległych oraz dyrektorów tych jednostek 
wnioski: 
- w przedmiocie zadań realizowanych przez MZGK oraz Wydział Gospodarki Komunalnej 
dot. głownie spraw lokalowo -  mieszkaniowych  
- w sprawach szkolnictwa i edukacji 
- w sprawach urzędowych stanu cywilnego 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA: 
 
Zgodnie z Zarz ądzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice : 
      a) za załatwione pozytywnie uwaŜa się skargi / wnioski, które w toku postępowania 
wyjaśniającego zostały potwierdzone w całości lub części. 

b) za załatwione negatywnie uwaŜa się skargi / wnioski, w których wskazane 
nieprawidłowości  nie znalazły potwierdzenia. 

c) skargi / wnioski załatwione w sposób wyjaśniający (informacyjny) to te, 
w których Urząd nie zajmuje konkretnego stanowiska, informując co obywatel ma 



uczynić, aby swą sprawę załatwić, np.: wskazując, iŜ sprawa kwalifikuje się do 
załatwienia wyłącznie na drodze postępowania sądowego. 

 
 
ZAŁATWIONO SKARGI   
 

a. Uznano za bezzasadne-          10 
  

b. Uznano za zasadne -       12 
 
c. Uznano za częściowo zasadne -       4 

 
d. Informująco/wyjaśniająco -        2  
 
e. Pozostawiono bez rozpoznania -        1 

 
e.               Przekazane do rozpatrzenia organowi właściwemu –  0 

            
-     Skargi wycofane przez skarŜącego -   1                              
-     Skargi anulowane   –  2             

 
TERMINOWOŚĆ ZAŁATWIENIA: 
 

− terminowo -    29       
   

− nieterminowo -   0 
  
− pozostało do wyjaśnienia:  0        
        

 
ZAŁATWIONO WNIOSKI:  
 
- pozytywnie, informująco/wyjaśniająco –  22 
- negatywnie -     2 
 
 
TERMINOWOŚĆ ZAŁATWIENIA: 
 
- terminowo –   14 
- nieterminowo –  10 
     

W centralnym rejestrze skarg 2011 znajduje się 56  zarejestrowanych pism obywateli.  
I.  32 pisma to skargi, z tym, Ŝe 
- 1 skargę skarŜący wycofał 
- 2 skargi anulowano. 
zatem do rozpatrzenia poddano 29 pism.  
II.  24 pisma – to wnioski. Wnioski rozpatrzono w ilości 14 terminowo, w ilości 10 
nieterminowo udzielając wyczerpujących informacji wnioskodawcom oraz wyjaśniając 
szczegóły dalszego postępowania.  
 
 


