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1563 
 

ZARZĄDZENIE NR 56/08 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO 

 
z dnia 29 września 2008r. 

 
w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w Regula-
minie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w No-
wym Miasteczku wprowadzam następujące zmiany: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Nowym Miasteczku wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) Rozdział 7 Postanowienia końcowe otrzymuje 
numerację „Rozdział 8”; 

2) § 37 i § 38 ww. Rozdziału otrzymuje numery  
§ 42 i § 43; 

3) dotychczasowy Rozdział 7 otrzymuje nowe 
brzmienie: 

„Rozdział 7. Tryb przyjmowania, rozpatrywania  
i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców: 

§ 37. 1. Burmistrz gminy i miasta przyjmuje in-
teresantów w sprawach skarg i wniosków  
w każdy poniedziałek w godzinach od 1400 - 1700. 

2. Pracownicy urzędu obowiązani są przyjmo-
wać interesantów w sprawach skarg i wnio-
sków codziennie w godzinach pracy. 

3. Informacje o dniach i godzinach przyjęć  
w sprawach skarg i wniosków podane są do 
publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń). 

 

§ 38. 1. Obsługę interesantów w sprawach skarg 
i wniosków prowadzi osoba obsługująca biuro 
podawcze. 

2. Skargi i wnioski złożone telefonicznie, tele-
graficznie lub ustnie przyjmowane są do pro-
tokołu. 

3. Skargi i wnioski są wpisywane do rejestru 
„Skarg i wniosków” przez pracownika zatrud-
nionego na stanowisku do spraw Organizacyj-
nych i Kadr, a następnie przekazywane do oso-
by, której zlecono załatwienie sprawy. 

4. Zasady rozpatrywania i załatwiania skarg  
i wniosków reguluje kodeks postępowania ad-
ministracyjnego. 

§ 39. 1. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpi-
suje burmistrz, a w przypadku jego nieobecno-
ści sekretarz. 

2. Osoby, którym przekazano skargi lub wnio-
ski do załatwienia zobowiązane są do powia-
domienia pracownika na stanowisku Organi-
zacyjnym i Kadr o sposobie załatwienia sprawy 
poprzez przekazanie kopii odpowiedzi udzielonej 
zainteresowanemu. 

§ 40. 1. Skargi i wnioski, które nie wymagają po-
stępowania wyjaśniającego powinny być roz-
patrywane i załatwiane niezwłocznie, nie póź-
niej jednak niż w terminie 14 dni. Inne skargi  
i wnioski w terminie 1 miesiąca od daty otrzy-
mania. 

 


