
UCHWAŁA NR XXVII/66/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) , w związku  z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. ) oraz  § 93 ust 1  i § 94 Statutu Miasta Skarżyska-
Kamiennej przyjętego Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  Nr XIV/101/2011 z dnia 27.10.2011r. (Dz. 
Urz. Woj. Św. z 2012r. poz. 169 z późn. zm.)

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi dotyczącej zaniechania realizacji zadań powierzonych Prezydentowi Miasta 
Skarżyska-Kamiennej wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu postępowania 
administracyjnego złożonej przez Pana Mateusza Piotra Kunę i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miasta 
Skarżyska-Kamiennej uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych  w uzasadnieniu , stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do powiadomienia skarżącego o 
sposobie załatwienia skargi , poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz  z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10.05.2016r. Pan Mateusz Piotr Kuna złożył skargę do Rady Miasta Skarżyska-

Kamiennej w sprawie zaniechania realizacji zadań powierzonych Prezydentowi Miasta Skarżyska-

Kamiennej wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Kodeksu postępowania

administracyjnego.

W związku z powyższym Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej rozpoznała skargę złożoną

przez Pana Mateusza Piotra Kunę. W trakcie rozpatrywania skargi Rada zapoznała się z zebraną

dokumentacją oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez COI w Skarżysku-Kamiennej w sprawie i

stwierdziła , co następuje:

Prezydent Miasta w rozpatrywanej sprawie nie posiadając żadnych informacji związanych

ze złożonym wnioskiem przekazał bezzwłocznie wniosek według właściwości do COI, czym

wywiązał się z obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej jak i KPA.

Składający wniosek otrzymał odpowiedź z kilkudniowym opóźnieniem czym zostały

naruszone terminy wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odpowiedzialność za przekroczenie terminu odpowiedzi ponosi dyrektor Centrum Obsługi

Inwestora Pani Ewelina Kaczorowska.

Reasumując , należy podkreślić , że w przedstawionym stanie nie potwierdziła się kwestia

naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Wobec powyższego skargę na Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w kwestii

dotyczącej zaniechania realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji

publicznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego uznaje się za bezzasadną.
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