
nazwa zbioru

poz.  (część B.1) Wniesione skargi 

1  skargi przekazane skarżącym na podstawie  § 8 ust. 2 rozporządzenia, do których skarżący złożyli wyjaśnienia lub uzupełnienia  14 0

2  skargi podlegające rozpatrzeniu zgodnie z § 10 rozporządzenia **) 55 0 1

3  skargi pozostawione bez rozpoznania - niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego (§ 8 ust. 1 rozporządzenia) 854 7 72

4  skargi przekazane właściwym organom na podstawie art. 231 Kpa (w tym skargi z poz. 1) 283 6 162

5  skargi przekazane skarżącym na podstawie  § 8 ust. 2 rozporządzenia, do których skarżący nie złożyli wyjaśnień lub uzupełnień  30 0

6  skargi uznane za zasadne (w tym skargi z poz. 1, 2)***) 610 2 12

7  skargi uznane za bezzasadne (w tym skargi z poz. 1, 2) 560 2 153

8  skargi złożone w trybie art. 233; 234; 235 Kpa (w tym skargi z poz. 1) 6 0 2

9  skargi pozostałe (w tym skargi z poz. 1)****) 231 39 48

10 RAZEM 2574 56 449

*) pozycja 10 RAZEM powinna stanowić sumę pozycji 3-9

**) zbiór obejmuje skargi dotyczące kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, z których podmiot sprawozdający, do którego wniesiono skargę,  powinien rozpatrzyć 

sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazać właściwym organom

***) zbiór obejmuje również skargi w części uznane za zasadne

****) zbiór obejmuje: skargi, do których wskazano skarżącym właściwy organ na podstawie art. 231 Kpa, w tym skargi, w których  właściwe w sprawie są organy administracji 

publicznej oraz inne organy władzy wykonawczej, organy władzy sądowniczej i organy władzy ustawodawczej; skargi przekazane do wiadomości podmiotu sprawozdającego a 

skierowane przez skarżących do właściwych organów;  skargi, w których skarżący nie miał zdolności do wniesienia skargi          

poz.  (część B.2) Wniesione wnioski

11  wnioski przekazane wnioskodawcom na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia, do których wnioskodawcy złożyli wyjaśnienia lub uzupełnienia 0 0 0

12  wnioski podlegające rozpatrzeniu zgodnie z § 10 rozporządzenia **) 0 0 4

13  wnioski pozostawione bez rozpoznania - niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego (§ 8 ust. 1 rozporządzenia) 0 2 1

14  wnioski przekazane wnioskodawcom na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia, do których wnioskodawcy nie złożyli wyjaśnień lub uzupełnień 1 0 0

15  wnioski przekazane właściwym organom na podstawie art. 243 Kpa (w tym wnioski z poz. 11) 4 3 0

16  wnioski uznane za zasadne (w tym wnioski z poz. 11 i 12)***) 23 2 5

17  wnioski uznane za bezzasadne (w tym wnioski z poz. 11 i 12)  22 2 11

18  wnioski pozostałe****)  0 0 3

19 RAZEM 50 9 24

*) pozycja 19 RAZEM powinna stanowić sumę pozycji 13-18

**) zbiór obejmuje wnioski dotyczące kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, z których podmiot sprawozdający, do którego wniesiono wniosek, powinien 

rozpatrzyć sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazać  właściwym organom

***) zbiór obejmuje również wnioski w części uznane za zasadne

****) zbiór obejmuje wnioski, w których wnioskujący nie miał zdolności do wniesienia wniosku 

poz. (część B.3) Nieprawidłowości dotyczące realizacji niektórych przepisów Kpa i rozporządzenia ****)

20  skargi i wnioski przekazane właściwemu organowi na podstawie art. 231 i art. 243 Kpa po upływie siedmiodniowego terminu 17 0 18

21  skargi, do których wskazano skarżącemu właściwy organ na podstawie art. 231 Kpa po upływie siedmiodniowego terminu  8 0 3

22  skargi i wnioski załatwione po upływie miesięcznego terminu lub nowego terminu załatwienia, wyznaczonego na podstawie art. 36 i art. 245 Kpa 18 0 20

23
 skargi i wnioski, przy załatwianiu których nie zawiadomiono skarżących i wnioskujących o przyczynach zwłoki w załatwieniu skargi lub o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia 

wniosku lub nie wskazano nowego terminu załatwienia w przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie jednego miesiąca (art. 36 i art. 245 Kpa)
21 0 1

poz. (część B.4) Informacje dodatkowe

24  skargi i wnioski, przy załatwianiu których wyznaczono nowy termin załatwienia na podstawie art. 36 i art. 245 Kpa 206 0 16

25  pracownicy winni niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg lub wniosków (art. 223 § 2; art. 38 Kpa) ukarani karą dyscyplinarną/porządkową    0 0 0
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