
 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR  1017/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA  12 maja 2009 r. 

 
 
 
 
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
29 września 2008 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków 
i interwencji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności 
i miejskich jednostek organizacyjnych.  
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
W zarządzeniu Nr 1906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2008 r. 
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji kierowanych do 
Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności i miejskich jednostek organizacyjnych 
zmienia się § 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„ 

1. Prezydent przyjmuje skargi, wnioski i interwencje mieszkańców w ramach spotkań 
z mieszkańcami. Organizację spotkań mieszkańców z Prezydentem prowadzą 
Stanowiska ds. Obsługi Spotkań z Mieszkańcami w Kancelarii Prezydenta. 

2. Zastępcy Prezydenta, Dyrektor Magistratu, Sekretarz, Skarbnik, Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Turystyki oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta 
jak również dyrektorzy wydziałów przyjmują mieszkańców w sprawach skarg, 
wniosków i interwencji w poniedziałki w godzinach od 1400 do 1530. 

3. Kierujący miejskimi jednostkami organizacyjnymi lub wyznaczeni przez nich 
zastępcy przyjmują mieszkańców w sprawie skarg, wniosków i interwencji raz 
w tygodniu w godzinach przez siebie wyznaczonych, co najmniej dwie godziny 
tygodniowo.  

4. Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach 
od 1330 do 1530 oraz we wtorki w godzinach od 1000 do 1200. 

5. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona w widocznym 
miejscu w siedzibie jednostki organizacyjnej. 

 
 
 



6. Pracownicy Referatu Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli Wewnętrznej przyjmują 
mieszkańców w sprawach skarg, wniosków i interwencji w godzinach pracy 
Magistratu.” 

 
§ 2 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli Wewnętrznej. 
 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 
                   / - / 

 
 


