
ZARZADZENIE Nr 34 8 g NIIIl20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 4 3 c ~ ~ / * c Q -  2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, 
wniosk6w i petycji w Urzqdzie Miasta Lodzi oraz rozpatrywania petycji przez miejskie 

jednostki organizacyjne. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 181 5) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 20 19 r. poz. 5 1 1, 157 1 
i 1815), art. 253 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 285) 

zarzqdzam, co nastqpuje: 

Rozdzial 1 
Przepisy ogolne 

$ 1. Ustalam zasady przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wnioskow 
i petycji w Urzqdzie Miasta Lodzi oraz rozpatrywania petycji przez miejskie jednostki 
organizac yj ne. 

15 2. IlekroC w zarzqdzeniu jest mowa o: 
1) urzqdzie - nalezy przez to rozumied Urzqd Miasta Lodzi; 
2) radzie miejskiej - nalezy przez to rozumiec Radq Miejskq w Lodzi; 
3) prezydencie - nalezy przez to rozumiek Prezydenta Miasta Lodzi; 
4) wiceprezydencie - nalezy przez to rozumieC Wiceprezydenta Miasta Lodzi; 
5) sekretarzu - nalezy przez to rozumieC Sekretarza Miasta Lodzi; 
6) skarbniku - naleiy przez to rozumiec Skarbnika Miasta todzi; 
7) dyrektorze departamentu - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Departamentu urzqdu; 
8) komorce organizacyjnej - naleiy przez to rozumiec: departament, wydzial, samodzielnq 

komorkq organizacyjnq urzqdu, Geodetq Miejskiego; 
9) kierowniku kombrki organizacyjnej - nalezy przez to rozumied: dyrektora departamentu, 

dyrektora wydzialu oraz kierownika samodzielnej komorki organizacyjnej urzqdu; 
10) k.p.a. - naleiy przez to rozumied ustawq z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postqpowania administracyjnego; 
1l)rozporzqdzeniu Rady Ministrow - nalezy przez to rozumiec rozporzqdzenie Rady 

Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wniosltow (Dz. U. 2002 nr 5 poz. 46); 

12) EZD - naleiy przez to rozumiek system Elektronicznego Zarzqdzania Dokumentacjq; 
13)CRSWiP - nalezy przez to rozumieC Centralny Rejestr Skarg, Wnioskow i Petycji 

prowadzony w systemie EZD; 
14) Oddziale ds. Skarg - nalezy przez to rozumiec Oddzial ds. Skarg w Wydziale Zarzqdzania 

Kontaktami z Mieszkancami w Departarnencie Organizacji Urzqdu i Obslugi 
Mieszl<ancow urzqdu; 

15) dyrektorze Wydzialu Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami - nalezy 
przez to rozumieC Dyrektora Wydzialu Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami 
w Departamencie Organizacji Urzqdu i ObsIugi Mieszkanc6w urzqdu; 

16) wnioskodawcy - naleiy przez to rozumiec osobq fizycznq lub osobq prawnq skladajqcq 
skargq, wniosek lub petycjq; 



17)przekazaniu wedlug wlaSciwo8ci - naleiy przez to rozurnieC przekazanie do innego 
organu lub podmiotu administracji; 

18) MJO - naleiy przez lo rozumieC miejsltie jednostki organizacyjne; 
1 9) kierowniku MJO - naleiy przez to rozumieC dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej. 

Rozdzial: 2 
Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosk6w w Urzedzie Miasta 

Lodzi 

5 3. Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wnioskow w urzqdzie odbywa 
siq zgodnie z przepisami k.p.a. oraz rozporzqdzenia Rady Ministrow. 

5 4. 1. Przedmiotem skargi moze by6 w szczegolnoSci zaniedbanie lub nienalezyte 
wykonywanie zadan przez wlaSciwe organy albo przez ich pracownikow, naruszenie 
praworzqdnoSci lub interesow skariqcych, a takie przewlekle lub biurokratyczne zalatwianie 
spraw. 

2. Przedmiotem wniosku lnogq by6 w szczeg6lnoSci sprawy ulepszenia organizacji, 
wzmocnienia praworzqdnoSci, usprawnienia pracy i zapobiegania naduiyciom, ochrony 
wlasnorSci, lepszego zaspokajania potrzeb 1udnoSci. 

5 5 .  Koordynowanie przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg i wnioskow 
oraz koiitrolowanie terrninowoici udzielania odpowiedzi nalezy do Oddzialu ds. Skarg. 

5 6. 1.  Skargi i wnioski mogq by6 wnoszone w formie okreslonej w 5 5 rozporzqdzenia 
Rady Ministrow, w tym za pomocq Srodkow komunikacji elektronicznej; 

2. Do przyjmowania skarg i wnioskow do protokolu zobowiqzani sq wszyscy 
pracownicy w godzinach pracy urzqdu. 

3. Wymogi formalne protokolu oltresla 5 6 rozporzqdzenia Rady Ministrow, a wz6r 
protokolu przyjqcia ustnie skargi lub wniosku stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

5 7. 1. Skargi i wnioski winny by6 zalatwione bez zbqdnej zwloki, nie poiniej jednak 
nii w ciqgu miesiqca. 

2. Poslowie na Sejm, senatorowie i radni, ktorzy wnieSli skargq lub wniosek 
we wlasnym imieniu albo przekazali do zalatwienia skargq lub wniosek innej osoby, powinni 
byd zawiadomieni o sposobie zalatwienia skargi lub wniosku, a gdy ich zalatwienie wylnaga 
zebrania dowodow, informacji lub wyjagnien - takze o stanie rozpatrzenia skargi 
lub wniosku, najpoiniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania 
do zalatwienia. 

3. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana za bezzasadnq 
i jej bezzasadnoSc wykazano w odpowiedzi na skargq, a wnioskodawca ponowil skargq 
bez wskazania nowych okolicznoSci - wlaSciwa kom6rka organizacyjna moze podtrzymac 
swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania 
wnioskodawcy. 

4. Skargi i wnioski niezawierajqce imienia i nazwiska oraz adresu wnoszqcego (anonim) 
pozostawia siq bez rozpoznania, zgodnie z przepisami 5 8 ust. 1 rozporzqdzenia Rady 
Ministrow. 

$ 8. Skargi i wnioski wplywajqce do urzqdu rejestrowane sq przez Oddzial ds. Skarg 
w CRS WiP. 



5 9. 1. Oddzial ds. Skarg przekazuje skargi i wnioski do rozpatrzenia komorkom 
organizacyjnym. Komorka organizacyjna jest zobowiqzana do poinformowania 
wnioskodawcy o sposobie zalatwienia skarg i wnioskow. 

2. Skargi i wnioski wplywajqce bezpo4rednio do komorek organizacyjnych, 
w tym przyjqte do protokolu w komorkach organizacyjnych, nalezy niezwlocznie udostqpnib 
w systemie EZD kierownikowi Oddzialu ds. Skarg, nie poiniej jednak, niz w terminie 3 dni 
roboczych od daty wplywu, w celu zarejestrowania w CRSWiP. 

3. Komorka organizacyjna rozpatrujqca skargq lub wniosek, bqdi przekazujqca 
do zalatwienia wedlug wlaSciwoici, zobowiqzana jest prowadzib akta spraw wylqcznie 
w formie elektronicznej w systemie EZD. 

4. Komorka organizacyjna rozpatrujqca skargq lub wniosek bqdi przekazujqca 
do zalatwienia wedlug wlaSciwo4ci, zobowiqzana jest do niezwlocznego zarejestrowania 
sprawy w systemie EZD: 
I ) pod symbolem klasyfikacy.jnym 15 10 - skargi i wnioski rozpatrywane bezpoSrednio 

przez komorki organizacyjne, w tym odpowiedzi, protokoly oraz inne dokumenty 
dotyczqce rozpatrywanej sprawy; 

2) pod symbolem klasyfikacyjnym 15 1 1 - skargi i wnioski przekazywane do zalatwienia 
wedlug wlaiciwo4ci. 
5. Akta spraw, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, prowadzone sq rowniez dla skarg 

i wnioskow niezawierajqcych imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnioskodawcy 
(anonimy). 

6. Komorka organizacyjna rozpatrujqca skargq lub wniosek zobowiqzana jest 
do przekazania do Oddzialu ds. Skarg projektu odpowiedzi w celu akceptacji, 
nie poiniej jednak niz na 4 dni robocze przed uplywem terminu jej udzielenia wnioskodawcy. 

7. Komorka organizacyjna rozpatrujqca skargq. lub wniosek po wyslaniu zawiadomienia 
o sposobie zalatwienia skargi lub wniosltu do wnioskodawcy, zobowiqzana jest 
do niezwlocznego zakonczenia sprawy w systemie EZD. 

5 10. Kierownicy komorek organizacyjnych odpowiadajq za prawidlowe 
kwalifikowanie pisma jako skargi lub wniosku. 

5 11. 1. W przypadku, gdy skarga lub wniosek dotyczy spraw podlegajqcych 
rozpatrzeniu przez kilka komorek organizacyjnych, zawiadomienie o sposobie zalatwienia 
skargi lub wniosku opracowuje komorka organizacyjna wlaiciwa dla wiqkszoSci spraw 
objqtych skargq lub wnioskiem. W przypadku wystqpienia sporu w tym zakresie - 
zawiadomienie o sposobie zalatwienia skargi lub wniosku opracowuje komorka 
organizacyjna wskazana przez dyrektora Wydzialu Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami. 

2. Komorki organizacyjne wspolpracujqce przy rozpatrywaniu skarg i wnioskow 
prowadzq korespondencjq ze znakiem sprawy komorki organizacyjnej, wla4ciwej 
dla wiqkszo4ci spraw objqtych skargq lub wnioskiem. 

5 12. Skargi i wnioski rozpatrywane przez radq miejskq procedowane sq wedlug 
odrqbnego trybu. 

5 13. 1. Wnioskodawcow w sprawach skarg i wnioskow przyjmujq: 
1) prezydent, wiceprezydenci, seltretarz, skarbnik, po uprzednim zgloszeniu, we wtorki 

w godzinach od 15@ do 17@ lub w dodatkowo oznaczonym dniu i godzinach pracy, 
obowiqzujqcych w urzqdzie; 

2) dyrektorzy departamentow oraz kierownicy komorek organizacyjnych, po uprzednim 
zgloszeniu, we wtorki w godzinach od 9@ do 12@ i od 14@ do 17@; 

3) pracownicy Wydziaiu Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami, zgodnie 
z realizowanymi zadaniami - w godzinach pracy urzqdu; 



4) pracownicy komorek organizacyjnych - w godzinach pracy urzqdu. 
2. Skargi i wnioski wnoszone osobiicie przez poslow na Sejm, senatorow i radnych 

przyjmowane sq w godzinach pracy urzqdu. 
3. Jezeli w dniu przyjqk wnioskodawcow przypada dzieli ustawowo wolny od pracy, 

wdwczas dnie~n przyjqc jest kolejny dzien roboczy. 
4. Informacje o dniach i godzinach przyjqc wnioskodawcow w ramach skarg 

i wnioskhw umieszczone sq w widocznyill n~iejscu w budynkach urzqdu. 
5. Osoby wynlienione w ust. 1 pkt 1 i 2 przyjmu,jq wnioskodawcow w sprawach skarg 

i wnioskow w obecnoSci wskazanego pracownika. 

5 14. 1.  Prezydent, wiceprezydenci, sekretarz, skarbnik oraz dyrektorzy departamentow 
przyjmujq wnioskodawc6w w sprawach skarg i wnioskow, wedlug ich wlaiciwoSci 
rzeczowej , okreilonej odrqbnym zarzqdzeniem. 

2. Prezydent przyjmuje wnioskodawcow wylqcznie po uprzednim rozpatrzeniu 
przedmiotu skargi lub wniosku przez kierownika wlaSciwej komorki organizacyjnej, 
wlaiciwego dyrektora departamentu oraz wlaiciwego wiceprezydenta. 

3. Wiceprezydenci przyjmujq wnioskodawcow wylqcznie po uprzednim rozpatrzeniu 
przedmiotu skargi lub wniosku przez kierownika wlaSciwej komorki organizacyjnej 
oraz wlaSciwego dyrektora departamentu. 

4. Sekretarz, skarbnik, dyrektorzy departamentow przyjmujq wnioskodawcow 
wylqcznie po uprzednim rozpatrzeniu przedmiotu skargi lub wniosku przez kierownika 
wlaSciwej komorki organizacyjnej . 

5. Rejestr osob zglaszajqcych siq na spotkanie do prezydenta, wiceprezydentow, 
sekretarza, sltarbnika prowadzj Oddzial ds. Skarg, ktory zapewnia obslugq organizacyjno- 
protokolarnq spotkan. 

6. Rejestr osob zglaszajqcych siq na spotkanie do dyrektorow departamentow, 
kierownikow komorelt organizacyjnych prowadzq wyznaczeni pracownicy komorek 
organizacyjnych rozpatrujqcych sprawq, ponadto zapewniajq obslugq organizacy~ino- 
protokolarnq spotkali. 

7. Odpowiedzi na skargi lub wnioski, zlozone podczas spotkania z prezydentem, 
przygotowuje Oddzial ds. Skarg. 

8. Odpowiedzi na skargi lub wnioski, zlozone podczas spotkania z wiceprezydentami, 
sekretarzem, sltarbnikiem oraz dyrektorami departamentow, opracowuje wlaiciwa komorka 
organizacyjna. 

(i 15. Do zadan Oddzialu ds. Skarg nalezy: 
1)  organizacja przyjqc wnioskodawcow zgtaszajqcych siq w sprawach skarg 

i wniosk6w do prezydenta, wiceprezydentow, sekretarza, skarbnika, w tym sporzqdzenie 
notatek sluzbowych z przebiegu spotkania; 

2) rozpatrywanie skarg i wniosk6w przyjqtych bezpoirednio od wnioskodawcow; 
3) rozpatrywanie skarg i wnioskow przekazanych do zalatwienia przez prezydenta, 

wiceprezydentow, sekretarza, skarbnika i dyrektorow departamentow; 
4) udzielanie niezbqdnych infonnacji wnioskodawcom, zglaszajqcyin siq w sprawach skarg 

i wnioskow, o trybie ich zalatwienia, w tym kierowanie wlioskodawcow do wlaSciwych 
komorek organizacyjnych; 

5) sprawowanie biezqcego nadzoru nad rozpatrywaniem skarg i wnioskow, zarejestrowanych 
w CRS WiP; 

6) akceptacja pro-jekt6w odpowiedzi na skargi i wnioski, przygotowane przez komorki 
organizacyjne. 



5 16. 1. Zasady podpisywania pism okregla regulamin organizacyjny urzqdu. 
2. W przypadku skarg i wnioskow skierowanych do prezydenta, a pozostajqcych 

w kompetencjach innych organow, upowazniain dyrektora Wydzialu Zarzqdzania Kontaktami 
z Mieszkancami oraz jego zastqpcow do podpisywania w moim imieniu korespondencji 
przekazujqcej skargi i wnioslti wedlug wlaSciwoSci wraz z zawiadomieniem wnioskodawcy 
o sposo bie ich zalatwienia. 

3. Upowaznieni pracownicy podpisuiq korespondencjq przekazujqcq skargi i wnioski 
wedlug wla6ciwoSci wraz z zawiaciomieniem wniosltodawcy o sposobie ich zalatwienia 
pod klauzulq .,z up. PREZYDENTA MIASTA LODZI". 

17. Do zadan kierownikow komorek organizacyjnych nalezy: 
1 ) prawidlowa organizacja przyjmowania, rcjestrowania i rozpatrywania skarg lub wnioskow 

oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego, a takze kontrola terminowogci 
ich zalatwiania; 

2) rozpatrywanie skarg lub wnioskow dotyczqcych podleglych im pracownikow urzqdu; 
3) udzielanie Oddzialowi ds. Skarg informacji i wyjagnien oraz udostqpnianie dokumentacji 

niezbqdnej do rozpatrzenia sprawy, bqdqcej przedmiotein skargi lub wniosku; 
4) przekazywanie w terminie wskazanym przez Oddzial ds. Skarg niezbqdnych informac-ii 

do rocznego sprawozdania z realizacji skarg i wnioskow; 
5) przekazywanie do Oddzialu ds. Skarg projektow odpowiedzi na skargi i wnioski w celu 

altceptacj i. 

5 18. Dyrektor Wydzialu Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami corocznie, 
w terminie do 31 marca, przedklada prezydentowi zbiorcze sprawozdanie z realizacji 
przyjqtych i rozpatrzonycl~ skarg i wnioskow w urzqdzie, sporzqdzone w oparciu o materialy 
przekazane przez kon~orki organizacyjne. 

f j 19. Dyrektor Wydzialu Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami, po stwierdzeniu 
naruszenia zasad postqpowania skargowego, zobowiqzany jest do informowania 
o stwierdzonych nieprawidlowoSciach, kierownika wlaiciwej komorki organizacyjnej 
oraz wlaSciwego dyrektora departamentu. 

Rozdzial3 
Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie petycji w Urzedzie Miasta Eodzi 

5 20. Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie petycji odbywa siq zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 1 1 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 201 8 poz. 870). 

5 2 1. Przedmiotem petycji moze by6 zqdanie, w szczegolnoSci zmiany przepisow prawa, 
podjqcia rozstrzygniqcia lub innego dzialania w sprawie dotyczqcej podmiotu wnoszqcego 
petycjq, iycia zbiorowego lub wartosci wymagajqcych szczegolnej ochrony w imiq dobra 
wspolnego, mieszczqcych siq w zakresie zadan i kompetencji adresata petycji. 

5 22. Petycje mogq by6 wnoszone w for~nie pisemnej albo za poinocq Srodkow 
komunikacj i elektronicznej . 

fj 23. Petycje powinny by6 rozpatrzone bez zbqdnej zwloki, nie pozniej jednak, 
ni i  w terminie 3 miesiqcy od daty zlozenia. 

fj 24. 1. Petycje wplywajqce do urzqdu rejestrowane sq przez Oddzial ds. Skarg 
w CRS WiP. 



2. Oddzial ds. Skarg przekazuje petycje do rozpatrzenia komorkom organizacyjnym. 
Komorka organizacyjna jest zobowiqzana do poinformowania wnioskodawcy o sposobie 
zalatwienia petycj i. 

3. Petycje wplywajqce bezpoirednio do komorek organizacyjnych urzqdu ilalezy 
niezwlocznie udostepniC w systemie EZD kierownikowi Oddzialu ds. Skarg, nie poiniej 
jednak, niz w terminie 3 dni roboczych od daty wplywu, w celu zarejestrowania 
w CRS WiP. 

5 25. Komorka organizacyjna rozpatrujqca petycjq lub przekazujqca jq do zalatwienia 
wedlug wlaSciwoSci, zobowiqzana jest do: 
I ) prowadzenia akt spraw wylqcznie w formie elektronicznej w systemie EZD; 
2) niezwlocznego zarejestrowania petycji w systemie EZD pod syinbolem 

klasyfikacyj nym 1 52; 
3) niezwloczncgo zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzqdu 

odwzorowania cyfrowego petycji wraz z podaniem daty jej zlozenia 
oraz - w przypadku wyrazenia zgody na ujawnienie danych osobowych - imienia, 
nazwiska albo nazwy podmiotu wnoszqcego petycjq lub podmiotu, w interesie ktorego 
petyc-ja jest skladana; 

4) biezqcego aktualizowania informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzqdu 
dotyczqcych przebiegu postqpowania, w szczegolnoSci dotyczqcych zasiqganych opinii, 
przewidywanego terminu oraz sposobu rozpatrzeilia petycji; 

5) udostqpnienja w systemie EZD kierownikowi Oddzialu ds. Skarg informacji 
o sposobie rozpatrzenia petycji, w terminie 5 dni roboczych od wyslania zawiadomienia 
do wnioskodawcy, w celu uzupelnienia danych w CRSWiP. 

5 26. W przypadku braku wlaSciwoSci do rozpatrzenia petycji, komorka organizacyjna, 
ktora otrzymala petycjq, zobowiqzana jest do jej niezwlocznego przekazania do wlaiciwego 
podmiotu, nie pozniej jednak, niz w terminie 30 dni od dnia jej zlozenia, zawiadamiajqc o tym 
wnioskodawcq petycji. 

§ 27. 1. W pr~ypadku, gdy petycja dotyczy spraw podlegajqcych rozpatrzeniu 
przez kilka komorek organizacyjnych, zawiadomienie o sposobie jej zalatwienia opracowuje 
komorka organizacyjna wlaiciwa dla wiqkszoici spraw objqtych petycjq. W przypadku 
wystqpienia sporu w tym zakresie - zawiadomienie o sposobie zalatwienia petycji 
opracowuje komorka organizacyjna wskazana przez dyrektora Wydzialu Zarzqdzania 
Kontaktami z Mieszltancami. 

2. Kornorki organizacyjne wspolpracujqce przy rozpatrywaniu petycji prowadzq 
korespondencjq ze znakiem sprawy komorki organizacyjnej, wlaSciwej dla wiqkszoici spraw 
objqtych petycjq. 

5 28. Kierownicy komorek organizacyjnych odpowiadajq za prawidlowe 
kwalifikowanie pisma jako petycji oraz terminowe jej rozpatrzenie. 

tj 29. Petycje rozpatrywane przez radq miejskq procedowane sq wedlug odrqbnego 
trybu. 

rj30.Oddzial ds. Skarg inonitoruje prawidlowoSC rejestracji i terminowoid 
rozpatrywania pe~ycji zamieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzgdu. 

5 3 1. Oddzial ds. Skarg corocznie, w terminie do 30 czerwca, sporzqdza i zamieszcza 
w Biuletynie Informacji Publicznej urzqdu zbiorczq informacjq o petycjach rozpatrzonych 
w roku poprzednim. 



Rozdzial4 
Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie petycji przez miejskie jednostki 

organizacyjne 

5 32. Petycje wplywajqce do urzqdu, a obejinujqce zakresem wlasciwo~ci zadania 
z zakresu adininistracji publicznej nalezqce wylqcznie do MJO, przekazywane 
sq do Oddzialu ds. Skarg, ktory przesyla je do MJO w celu zalatwienia. 

$ 33. 1. MJO zobowiqzane sq do opracowania wewnqtrznych procedur zwiqzanych 
z przyjmowaniem, rejestrowanieil~ i rozpatrywaniem petycji. 

2. MJO zobowiqzane sq do niezwlocznego zamieszczenia na stronie Biuletynu 
lnformacji Publicznej jednostki odwzorowania cyfrowego petycji wraz z podaniem daty 
jej zloienia oraz - w przypadlcu wyrazenia zgody na u-jawnienie danych osobowych - 
imienia, nazwiska albo nazwy podmiotu wnoszqcego petycjq lub podmiotu, w interesie 
ktorego petycja jest skladana, a takie do bieiqcego aktualizowania informacji dotyczqcych 
przebiegu postqpowania, w szczegolnoSci odnoSnie zasiqganych opinii, przewidywanego 
terminu oraz sposobu rozpatrzenia petycji. 

3. MJO zobowiqzane sq do poinfbrmowania wnioskodawcy o sposobie zalatwienia 
petycji. 

4. W przypadku petycji obejmu-jqcych zakresem wlaSciwoSci zadania 
z zakresu administracji publicznej nalezqce wylqcznie do MJO, upowazniam kierownikow 
MJO i ich zastqpcow do podpisywania w inoim imieniu zawiadomienia o sposobie 
zalatwienia petycji. 

5. Upowainieni pracownicy podpisujq odpowiedzi na petycje pod klauzulq 
,,z up. PREZYDENTA MIASTA LODZI". 

Rozdzial5 
Postanowienia koncowe 

# 34. Wykonanie zarzqdzenia powierzanl kierownikom komorek organizacyjnych 
urzqdu oraz kierownikom MJO. 

$35.  Traci moc zarzqdzenie Nr 1393/VIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania 
skarg, wnioskow i petycji w Urzqdzie Miasta Lodzi. 

8 36. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniein wydania. 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia 1% 34 88 1 Vlll /do 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A 3 L u a w c a  202.0- 

PROTOKOL 

przyjecia podania - skargi - wniosku wniesionego(ej) ustnie *) 

W dniu .................................. 20 ........... r. w ........................................................................ 
..................................................................................................................................................... 

(nazwa organu) 

zamieszkaly(a) w ............................... ul. ................................................................................ 

wnosi ustnie do protokolu: podsnie - skarge - wniosek *) 



Wnioskodawca dolqcza do protokolu nastqpujqce zalqczniki: 

Protokiil niniejszy zostal wnioskodawcy odczytany. 

Protokiil sporzqdzil: 

(imig, nazwisko i stanowisko sluzbowe) (podpis wnioskodawcy 
lub osoby przez niego upowaznione.i) 

Administratorem danych osoho~ych jest Prezydent Miasta Eodzi. Dane przetwarzane sq w celu 
realizacji czynnos'ci urzgdowych. Macie Parisfivo pruwo do dos/gpu i sprostowania danych, ograniczenia 
pr,-chvarzania danych, usunigcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnigcia ~q~razor~e j  zgody, na zmadacli 
okreilonych w ogrilnynz rozporzqdzeniu. k'lauzula informacyjnu jest dostgpna nu stronie www.bip.uml.lodz.pl. 
pod kazdq ze spraw realzzolimiych przez Urzgd Miusla todzi. 

Ogwiadczam, ii zapoznatam/zapoznatem siq z klauz~llq informacyjnq dotyczqcq przetwarzania danych 
osobowych w UML. 

.............................................. 
(data i podpis) 


