STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
telefon: 85 711 08 11
faks: 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
http://www.sokolka-powiat.pl
KARTA USŁUGI
OR-02 – PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW
OPIS SPRAWY / ZADANIA:

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków prowadzone jest na podstawie przepisów Działu
VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Skarga dotyczyć może w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez
właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji,
wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony
własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi i wnioski można składać do organów państwowych, organów jednostek samorządu
terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i
instytucji społecznych. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji
społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu
administracji publicznej. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub
innej osoby za jej zgodą. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy
samorządowe oraz organy organizacji społecznych – rozpatrują oraz załatwiają skargi i
wnioski w ramach swojej właściwości.
KOGO DOTYCZY:

Prawo składania skarg i wniosków jest prawem gwarantowanym przez Konstytucję RP
przysługującym każdemu bez ograniczeń wynikających z wymagania obywatelstwa.

CZAS REALIZACJI:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje
zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.
Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia,
obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją
właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu,
telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Pismo musi zawierać: imię i
nazwisko (nazwę), adres, treść skargi lub wniosku, podpis.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego
pozostawia się bez rozpoznania.
OPŁATY:

Nie podlega opłacie
TRYB ODWOŁAWCZY:

Postępowanie w sprawie skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie
służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.
Niemniej jednak Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponownie
złożyć skargę, w przypadku wskazania nowych, nie podnoszonych wcześniej okoliczności do
organu, który skargę rozpatrywał.
Natomiast Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku,
przysługuje prawo do wniesienia skargi.
Ponadto Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do
organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór na organem, który
rozpatrywał skargę lub wniosek. Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania
skargowego.

PODSTAWY PRAWNE:

1. Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia
16 lipca 1997 r ., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji,
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
4. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sokółce (Uchwała Nr 104/2015
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce z późn. zm).
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:

Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
Kancelaria,

Telefon

85 711 08 52,

Fax

85 711 20 08

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

07:30 - 15:30 (od dnia 01.08.2017 r.)

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKRTONICZNE:

Nie dotyczy
FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

Nie dotyczy

