
Projekt

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta 
Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę Radnej Rady Miasta Kołobrzeg Izabeli Zielińskiej na 
działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi oraz pouczenie wynikające
z treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiera załącznik do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg do przesłania skarżącej 
niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji

Jacek Kalinowski
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia....................2019 r.

Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi

Zgodnie z § 51a Statutu Miasta Kołobrzeg rozpatrzeniem skargi zajmowała się 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Po dokonaniu analizy dokumentów, wysłuchaniu: 
skarżącej, Sekretarz Miasta, radcy prawnego, Komisja ustaliła, co następuje:

Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 28 maja 2019 r. wpłynęła do Biura Rady Miasta skarga Pani Izabeli Zielińskiej, 

Radnej Rady Miasta Kołobrzeg, dotyczącej odmowy udostępnienia dokumentów, 
zawierających wyniki przeprowadzonych audytów w spółkach miejskich. Skarżąca 
przyznaje w skardze, że w dniu 23 maja 2019 r. zwróciła się do Prezydent Miasta 
z prośbą o udostępnienie wyników audytów przeprowadzonych w spółkach miejskich na 
podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych oraz 
zarządzenia wewnętrznego nr 31/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 2 kwietnia 
2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania pracowników Urzędu Miasta 
Kołobrzeg przy udostępnianiu informacji i materiałów dla Radnych Rady Miasta 
Kołobrzeg. Skarżąca twierdzi, że w trakcie rozmowy Prezydent Miasta przyznała, że jest 
w posiadaniu ww. dokumentów od połowy kwietnia br., jednak kilkukrotnie odmówiła 
udostępnienia i zapoznania się z dokumentami.

Prezydent Miasta, ustosunkowując się do skargi pismem znak: PNW.1510.1.2019.K 
z dnia 05.06.2019 r. wyjaśniła, że prezentacja wyników audytów zaplanowana została na 
dzień 7 czerwca 2019 r. Zgodnie ze specyfikacją przetargową oraz umowami, jakie 
zawarły spółki miejskie z firmami audytorskimi, przedmiotem zamówienia było 
przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego wraz z opracowaniem dokumentacji 
z przeprowadzonego audytu oraz prezentacja wyników audytu. Prezydent wskazała, że 
od przeprowadzenia niniejszej prezentacji uzależniona jest ostateczna zapłata firmom 
audytorskim za realizację umowy. Wcześniejsze udostępnianie dokumentacji 
z przeprowadzonego audytu i ewentualna dyskusja podczas posiedzeń komisji Rady 
Miasta Kołobrzeg oraz medialna, mogłaby być odebrana jako niedotrzymanie warunków 
umowy.

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg w dniu 
10 czerwca 2019 r. skarżąca oświadczyła, że podczas rozmowy z Prezydent Miasta 
w dniu 23 maja 2019 r. otrzymała informację, że od połowy kwietnia Pani Prezydent jest  
w posiadaniu dokumentów, zawierających wyniki z przeprowadzonych audytów 
w spółkach. Skarżąca przyznała, że kilkukrotnie prosiła o udostępnienie ww. 
dokumentów, jednak za każdym razem otrzymywała odpowiedź odmowną. Nie uzyskała 
żądanych dokumentów nawet pomimo faktu, że w porządku posiedzenia Komisji ds. 
Budżetowo - Gospodarczych Rady Miasta Kołobrzeg, której przewodniczy skarżąca 
przewidziano zapoznanie się radnych z wynikami przeprowadzonych audytów w spółkach 
miejskich.

Komisja ustaliła, że w myśl art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, skarżąca pełniąca mandat Radnej Rady Miasta Kołobrzeg miała prawo wglądu 
do dokumentacji zawierającej wyniki z przeprowadzonego audytu w spółkach w sytuacji, 
gdy dokumentacja ta była już w posiadaniu Urzędu Miasta. Oficjalna prezentacja audytu 
przez firmy audytorskie nie stała na przeszkodzie wcześniejszemu udostępnieniu jej 
wyników radnemu.
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W oparciu o powyższe Komisja wnosi do Rady o uznanie skargi za zasadną.
Uzasadnienie prawne
Zagadnienia poruszane w skardze reguluje art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506).
Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy 

skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i bezzasadność wykazano 
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - 
organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

  
 

Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji

Jacek Kalinowski
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