
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI
Kielce, dn.09 .12.2009r.

Znak: PNK 111-0713-164/09

Panie, Panowie
Kierownicy
Niezespolonej Administracji Rzadowej
w województwie swietokrzyskim

Dzialajac na podstawie przepisów art. 258 oraz art. 259 Kodeksu postepowania

administracyjnego 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.

Nadeslane przez Panstwa dane posluza dla potrzeb zbiorczej analizy, która

zostanie opracowana w Swietokrzyskim Urzedzie Wojewódzkim w Kielcach. Analiza

ma zobrazowac m.in. terminowosc zalatwiania spraw obywateli wnoszonych w trybie

skargowym, a takze umozliwi dokonanie oceny sposobu i skutecznosc zalatwiania

skarg i wniosków. Pozwoli równiez poznac charakter spraw, z jakimi obywatele

zwracaja sie do urzedów wojewódzkiej administracji niezespolonej. Analiza danych

zródlowych zostanie uwzgledniona i wykorzystana w dzialalnosci kontrolnej Wojewody

Swietokrzyskiego.

Dostarczone dane, sporzadzone przez Panstwa w sposób ulatwiajacy ich

przeanalizowanie powinny zawierac:

l) charakterystyke ilosciowa zalatwionych skarg i wniosków,

2) zestawienie zalatwionych skarg i wniosków, w rozbiciu na grupy problemowe

ze szczególowa ich charakterystyka,

3) informacje o sposobie zalatwienia skarg i wniosków,

4) informacje o terminowosci ich zalatwiania i przyczynach przeterminowan oraz o

ewentualnych wnioskach dyscyplinarnych wyciaganych wobec pracowników w zwiazku z

naruszeniem przepisów dotyczacych terminowego zalatwiania skarg i wniosków,
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5) charakterystyke ilosciowa tematyczna przyjec interesantów w sprawach

znalazly odzwierciedlenie w opracowywanych informacjach.

powinno nastapic równiez w wersji elektronicznej na adres

skarg i wniosków,

6) informacje o przyczynach wniesionych skarg i wniosków.

Prosze o dostarczenie danych w takiej formie, aby poszczególne punkty wymienione w

przedmiotowym pismie,

Dostarczenie informacji

orQ75@kielce.uw.Qov.pl

Ponadto prosze o dolaczenie do analizy zestawienia: zbiorczych danych o sposobie

zalatwienia skarg i wniosków (zalacznik Nr 1) i zestawienia tematycznego zalatwianych

skarg i wniosków w 2009 r. (zalacznik Nr 2).
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Za" Nr 1
do pisma Wojewody Swietokrzyskiego znak: PNK.III-0713-164/09

Zestawienie sposobu zalatwienia skarg i wniosków w 2009 r.

Lp.
Nazwa Zalatwione w okresieSposób zalatwieniaPrzetermino-

jednostki
sprawozdawczym ( z rubr. 5)wano

organizacyjnej
Ogólemw tympozytywnynegatyw-inny(ogólnie

(4+5)
przekazanozalatwiono nyz rubryk 4 i

wedlug

we 5)

wlasciwosci
wlasnym

zakresie1

2 34 56789

• 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.



Za" Nr 2
do pisma Wojewody Swietokrzyskiego znak: PNK.III-0713-164/09

Zestawienie skarg i wniosków zalatwionych w 2009 r.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Problematyka:

Ilosc

Razem


