ZARZĄDZENIE NR 33
DYREKTORA GENERALNEGO
LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W GORZOWIE WLKP.
z dnia 29 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Nadzoru
i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 1 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego
Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 3 w pkt 6 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7
w brzmieniu:
„7) Samodzielne stanowisko do spraw skarg i wniosków.”;
2) w § 5 w pkt 6 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7
w brzmieniu:
„7) Samodzielne stanowisko do spraw skarg i wniosków.”;
3) w § 7:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,
b) uchyla się ust. 4
4) w § 10 uchyla się pkt 9;
5) po § 11 dodaje się §11a w brzmieniu:
„§11a. Do zadań na samodzielnym stanowisku do spraw skarg i wniosków należy:
1) przygotowanie terminarza przyjęć Wojewody i Wicewojewody oraz Dyrektorów
Wydziałów w sprawach skarg i wniosków;
2) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków;
3) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz
przekazywanie ich do rozpatrzenia merytorycznym Wydziałom, właściwemu
organowi lub zwracanie skarżącemu z informacją o organie właściwym do ich
rozpatrzenia;

4) opracowywanie okresowych sprawozdań i analiz z zakresu skarg i wniosków;
5) monitorowanie ewidencjonowania oraz terminowego rozpatrywania skarg, wniosków
przez komórki organizacyjne Urzędu, jednostki rządowej administracji zespolonej,
jednostki podporządkowane Wojewodzie oraz organy samorządu terytorialnego;
6) kontrola organów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji
zespolonej oraz jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowego przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków;
7) sporządzanie dokumentacji przed i pokontrolnej;
8) monitorowanie realizacji przez podmioty kontrolowane wykonania zadań i wniosków
pokontrolnych;
9) przygotowanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa
skarbowego,

wykroczenia

skarbowego

lub

naruszenie

dyscypliny

finansów

publicznych;
10) prowadzenie rejestru wniosków posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich.
11) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
12) obsługa spotkań Wojewody z mieszkańcami.”
6) załącznik do Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR GENERALNY
Roman Sondej

