WOJEWODA SWIETOKRZYSKI
Kielce, dn.09 .12.2009r.
Znak: PNK 111-0713-164/09
Panie, Panowie
Kierownicy
Zespolonej Administracji Rzadowej w
województwie swietokrzyskim

Dzialajac

na podstawie

administracyjnego

przepisów

art. 258 oraz art. 259 Kodeksu

postepowania

uprzejmie prosze o przeslanie do Wydzialu Prawnego, Nadzoru i Kontroli

Swietokrzyskiego Urzedu Wojewódzkiego w Kielcach - w terminie do dnia 30 stycznia 2010r.
informacji na temat ilosci oraz sposobu rozpatrzenia i zalatwienia skarg i wniosków w 2009r.
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przeanalizowanie powinny zawierac:
l)

charakterystyke ilosciowa zalatwionych skarg i wniosków,

2)

zestawienie

zalatwionych

skarg

i

wniosków,

w rozbiciu

na grupy
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ze szczególowa ich charakterystyka,
3)

informacje o sposobie zalatwienia skarg i wniosków,
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$WIETOKRZYSKI
.~

PRZYJAZNA
ADMINISTRACJA
NAJBARDZIEJ

URZAD WOJEWÓDZKI
posiada

~~:4Irrr CERTYFIKAT
~~I
wg nonny PNSYSTEMU
.. EN ISO

Commltted

O

IOUcrItnc:.

" e-.p.

~

~

9001
JAKO$CI
:2001

••••••.

.-.y •••

W~.K-l-dI

UrI.

~~

lo'

NDWOCZESNY

URZAD ADMINISTRACJI
RZADOWEJ
W 2005 r.
KATEGORIA
••KOMPUTER
I INTERNET
NARZEDZIEM
PRACY I DIALOGU"

WYRÓZNIENIE
EUROPEJSKIEJ

ZA •.ZAANGAzOWANIE
FUNDACJI

W DOSKONALENIE"

ZARZADZANIA

JAKOSCIA

5)

charakterystyke

ilosciowa

tematyczna

przyjec

interesantów

w

sprawach

skarg i wniosków,
6)

informacje o przyczynach wniesionych skarg i wniosków.

Prosze o dostarczenie danych w takiej formie, aby poszczególne punkty wymienione w
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Zestawienie sposobu zalatwienia skarg i wniosków w 2009 r.
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tabela dostepna równiez na stronie internetowej www. kielce.uw.gov.pl w
zakladce Nadzór nad samorzadem -> Srodki nadzoru podejmowane przez
Wojewode·
kontakt w razie problemów i ewentualnej pomocy - Wydzial Prawny, Nadzoru
i Kontroli SUW telefon: 041 3421252 lub 041 3421748.
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Zestawienie skarg i wniosków zalatwionych w 2009 r.
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