UCHWAŁA NR XXXII/254/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę (dane skarżącego zanonimizowano zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych) z dnia 21.03.2017 r. na działalność Burmistrza Toszka w sprawie braku
odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania Skarżącej o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Skarżąca w dniu 21 marca 2017 r. wniosła skargę na Burmistrza Toszka. W uzasadnieniu skargi
podała, że w dniu 1 lutego 2017 r. złożyła

wniosek o udostępnienie

informacji publicznej

w zakresie podania dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych dotyczących
planowanej inwestycji w północnej części Ciochowic pod nazwą Centrum Logistyczne/składy magazynowe
oraz udostępnienia kopii raportu z konsultacji społecznych dot. powyższej inwestycji.
Skarżąca podnosi, że do dnia złożenia skargi nie otrzymała odpowiedzi na złożony w dniu
01.02.2017 r. wniosek oraz wnioskuje, aby Rada Miejska przyjrzała się procesowi rozpatrywania wniosków
i zapytań składanych przez petentów.
W ocenie Rady Miejskiej w Toszku skarga jest całkowicie bezsasadna.
Rada Miejska nie podziela zarzutu Skarżącej w sprawie braku odpowiedzi na złożony wniosek o
udostępnienie

informacji

6 września 2001 r.
na złożony

publicznej.

Zgodnie

z

art.

13

ust

1

ustawy

z

dnia

o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) odpowiedź

wniosek

została

w

ustawowym

terminie

Skarżącej

wysłana

przesyłką

poleconą

za potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany przez Skarżącą we wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 w/w ustawy udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób
i w formie zgodnych z wnioskiem. W złożonym przez Skarżącą wniosku został podany jedynie adres
pocztowy, tym samym Burmistrz Toszka nie miał możliwości udostępnienia przedmiotowej informacji w
inny sposób, aniżeli poprzez wysłanie drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. W dniu 03.02.2017
r.

niniejsza

przesyłka

listowa

wysłana

do

Skarżącej

została

zwrócona

do nadawcy z adnotacjami "nie dotyczy UP Gliwice".
W związku ze wskazaniem przez Skarżącą błędnego adresu zwrotnego do udzielenia odpowiedzi na
złożony wniosek, Rada Miejska w Toszku, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi podczas
wspólnego

posiedzenia

komisji

stałych

Rady

Miejskiej

w

Toszku

w

dniu

23 marca 2017 r. nie dopatrzyła się naruszenia przepisów prawa i uznała skargę na działalność Burmistrza
Toszka za całkowicie bezzasadną.
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