Uchwała nr XI/133/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., Nr 267 z późn. zm.)
Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§1
Uznaje się za niezasadną skargę Pana M. Targowskiego zam. Dobrzewino, z dnia
22 czerwca 2015 r. na działalność Wójta Gminy Szemud.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

UZASADNIENIE
W dniu 22 czerwca 2015 r. do Wojewody Pomorskiego Pan Marek Targowski
skierował pismo noszące znamiona skargi na działalność Wójta Gminy Szemud.
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych
organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalności Wójta Gminy jest Rada Gminy.
Wobec powyższego, Wojewoda Pomorski na podstawie art. 231 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego jako organ niewłaściwy
do rozpatrzenia skargi, przekazał ją pismem z dnia 04 września 2015 r. do Rady Gminy
Szemud.
Skarga złożona przez Pana Marka Targowskiego dotyczyła zaniedbywania przez
Rade Gminy obowiązku informowania mieszkańców o swoich pracach.
Skarżący zarzucił, że doszło do zaniedbania obowiązku informowania mieszkańców
o planach dotyczących projektów uchwał Rady Gminy, protokołów z posiedzeń Rady
Gminy, przegłosowanych i odrzuconych uchwał, protokołów z posiedzeń komisji.
Według Skarżącego jedynym miejscem, w którym mieszkańcy mogą takie informacje
uzyskać jest strona internetowa Urzędu Gminy i brakuje tam bieżących informacji.
Skarżący wskazuje, że zwracał się w tej sprawie do Biura Rady Gminy.
Ponadto Skarżący uważa, że na stronie internetowej Urzędu powinny być również
zamieszczane nagrania z sesji Rady Gminy oraz z posiedzeń komisji Rady Gminy.
W dniu 26 października 2015 r. skarga Pana Marka Targowskiego została
przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Szemud.
W tym miejscu godzi się wyjaśnić, że strona internetowa Gminy nie jest, jak uważa
Skarżący jedynym miejscem, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać informacje o pracach Rady
Gminy. Informacje te można uzyskać przede wszystkim w Biurze Rady Gminy
w godzinach pracy Urzędu Gminy. Ponadto informacje dot. posiedzeń komisji Rady Gminy
oraz sesji wraz z projektami uchwał, zamieszczane są na bieżąco w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Szemud, w zakładce Rada Gminy/Informacje/kadencja 20142015. Również wszystkie podejmowane przez Radę uchwały są na bieżąco umieszczane
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud a informacja o podjętych
uchwałach zamieszczana jest także w miesięczniku gminnym „Lesok”.
Ponadto Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo
do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do dostępu do posiedzeń kolegialnych
organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, przy czym art. 7 ust.
1 pkt 3 tej ustawy wskazuje, że udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze
wstępu na posiedzenia tych organów, udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych
i
teleinformatycznych,
dokumentujących
te
posiedzenia,
natomiast
art. 18 ust. 1 przewiduje, że posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej
pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.
Natomiast ustawa o samorządzie gminnym w art. 11b ust. 1 mówi o jawności działalności

organów gminy, precyzując w ust. 2, iż jawność działania organów gminy obejmuje
w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy
i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania
zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy.
Jednak ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje obowiązku publikowania
protokołów sesji rady gminy i posiedzeń komisji oraz nagrań z posiedzeń tych organów
w Biuletynie Informacji Publicznej, nie wymienia bowiem tej kategorii wśród informacji,
które na mocy art. 8 ust. 3 tej ustawy powinny być obowiązkowo udostępniane w BIP-ie
przez organy władzy publicznej.
Wspomnieć należy również, że nieprawdą jest iż Skarżący zwracał się w powyższej
sprawie do Biura Rady Gminy.
Rada Gminy Szemud po wysłuchaniu wyjaśnień
Kierownika Kancelarii
i zapoznaniu się z ww. dokumentami rozpatrzyła skargę uznając ją za bezzasadną.
Podejmując taką decyzję wzięto pod uwagę, że strona internetowa Gminy nie jest jedynym
miejscem, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać informacje o pracach Rady Gminy i informacje
te można uzyskać w innych wskazanych powyżej miejscach oraz, to że nie ma
ustawowego obowiązku publikowania protokołów sesji rady gminy i posiedzeń komisji oraz
nagrań z posiedzeń tych organów w Biuletynie Informacji Publicznej, Tym samym Rada
Gminy Szemud uznała, że przedstawione zarzuty w skardze wniesionej przez pana Marka
Targowskiego są nieuzasadnione.
Przedmiotowa skarga została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają
innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, to Rada Gminy jest organem
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw
określonych w pkt 2 (Rada Gminy)
Jednocześnie, w myśl art. 238 § 1 k.p.a. poucza się, że
zgodnie
z art. 239 § 1 k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana
za bezzasadną i jej 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

