
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 ..........................................., Redaktora Naczelnego 
miastokolobrzeg.pl,  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 skarżącemu 
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:  
Sekretarz Miasta, Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta, radcy prawnego, Komisja 
ustaliła, co następuje:

Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 4 czerwca 2019 r. wpłynęła do Biura Rady Miasta skarga ................................. 

Redaktora Naczelnego miastokolobrzeg.pl, dotycząca odmowy udostępnienia 
dokumentów zawierających wyniki przeprowadzonych audytów w spółkach miejskich. 
Skarżący wskazuje w skardze, że redakcja miastokolobrzeg.pl w dniu 8 maja 2019 r. 
zwróciła się za pośrednictwem poczty elektronicznej do Urzędu Miasta z wnioskiem 
o udostępnienie dokumentów dotyczących przeprowadzonych audytów w spółkach 
miejskich. Skarżący twierdzi, że zgodnie z ustawą Prawo prasowe w zakresie dostępu 
prasy do informacji publicznej stosuje się zapisy ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. W związku z powyższym skarżący oczekiwał, że odpowiedź na wniosek 
otrzyma bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Do 
dnia złożenia skargi skarżący nie otrzymał ww. dokumentów.

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg w dniu 
10 czerwca 2019 r. Rzecznik Prasowy oraz Sekretarz Miasta wyjaśnili, 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. Wcześniejsze udostępnianie dokumentacji 
z przeprowadzonych audytów, mogłoby być odebrane jako niedotrzymanie warunków 
umów. Rzecznik Prasowy wyjaśnił, że poinformował skarżącego telefonicznie, że 
udostępni dokumentację po przesłaniu jej najpierw radnym Rady Miasta Kołobrzeg.

Komisja ustaliła, że skarżący, jako Redaktor Naczelny miastokolobrzeg.pl, powinien 
otrzymać odpowiedź na wniosek z dnia 8 maja 2019 r. dotyczący udostępnienia do 
wglądu audytów przeprowadzonych w spółkach miejskich bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W oparciu o powyższe Komisja wnosi do Rady o uznanie skargi za zasadną.
Uzasadnienie prawne
Zagadnienia poruszane w skardze reguluje art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
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

Id: EF108286-DAEF-4EDA-A076-D693A4830D8D. Projekt Strona 1




