
UCHWAŁA NR XV/170/20
RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie skarg na Burmistrza Miasta Poręba

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego (jt.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Rada Miasta Poręba
uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpoznaniu skargi na Burmistrza Miasta Poręba uznaje się skargę z dnia 30.12.2019 r. (sygn. RKP 
6718) za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Po rozpoznaniu skargi na Burmistrza Miasta Poręba uznaje się skargę z dnia 31.12.2019 r. (sygn. RKP 
6754) za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Poręba, zobowiązując jednocześnie 
do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba

Elżbieta Kołodziej
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
(jt.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów
właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub
działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
jest rada gminy.

Jak stanowi zaś art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg,
wniosków i petycji.

W oparciu o wyżej wymienione przepisy Rada Miasta Poręba rozpatrzyła szereg skarg na Burmistrza
Miasta Poręba, uznając je za niezasadne – z przyczyn wskazanych poniżej.

Skarga na Burmistrza Miasta Poręba z dnia 30.12.2019 r. (sygn. RKP 6718) jest niezasadna, ponieważ
Skarżący otrzymał odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jaki wpłynął do tegoż
organu w dniu 12 grudnia 2019 roku. Zważyć należy przede wszystkim, iż dochodzona przez skarżącego
informacja została w pełnym zakresie udostępniona już w drodze odpowiedzi na tożsamy wniosek z dnia
26 lutego 2019 roku. Skarżący najprawdopodobniej nie dostrzegł, iż wynagrodzenie zleceniodawcy -
stanowiące przedmiot jego zainteresowania - zostało w treści odpowiedzi skorygowane i w rzeczywistości
wynosiło 7.312,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta dwanaście złotych). Tym samym wszelkie zarzuty
dotyczące braku prawidłowej odpowiedzi są niezasadne a Burmistrz Miasta Poręba nie naruszył w żaden
sposób przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniając dochodzoną informację.

Skarga na Burmistrza Miasta Poręba z dnia 31.12.2019 r. (sygn. RKP 6754) jest niezasadna, ponieważ
Skarżący otrzymał odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jaki wpłynął do tegoż
organu w dniu 12 grudnia 2019 roku. W pierwszej kolejności Rada Miasta Poręba stwierdza, iż
w przedmiotowej skardze błędnie podana została sygnatura pisma z dnia 12 grudnia 2019 roku, albowiem
na przyjętym wniosku nadana została sygn. RKP 6531, nie zaś RKP 6331. Udzielona przez Burmistrza
Miasta Poręba odpowiedź zasadnie przyjęła zaś formę zwykłego pisma, wobec podniesionej w jej treści
argumentacji. Tym samym wszelkie zarzuty dotyczące braku odpowiedzi są bezpodstawne a Burmistrz
Miasta Poręba nie naruszył w żaden sposób przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
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