
UCHWAŁA NR XIII/105/2016
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie skargi  na działalność Wójta Gminy Zębowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2016 r. 
poz.594 ze zm.) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), Rada Gminy Zębowice  uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 16 maja 2016 roku na działalność Wójta Gminy Zębowice oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej  w przedmiotowej sprawie, uznaje się skargę za 
nieuzasadnioną z przyczyn określonych    w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zębowice, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice

Gabriela Buczek
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/105/2016

Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na skargę złożoną dnia  16 maja 2016 r. zarejestrowaną pod Nr Or.G .1511.3.2016,  w sprawie 
działalności Wójta Gminy Zębowice,  Rada Gminy Zębowice uznaje skargę za nieuzasadnioną i wyjaśnia co 
następuje:

Przedstawione w skardze zarzuty dot. działalności Wójta Gminy Zębowice w zakresie  niedopełnienia 
obowiązków w zakresie stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, 
zostały merytorycznie rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 23 maja 2016 r.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera otwarty katalog rodzajów informacji publicznych, które 
mogą być publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Skarżący  natomiast odnosi się konkretnie 
do braku na stronie BIP Gminy Zębowice dokumentacji  z przeprowadzonych w Urzędzie Gminy kontroli  
zewnętrznych. Na stronie BIP Gminy Zębowice udostępniono wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,  
natomiast nie zamieszczono tam innej dokumentacji kontrolnej. Nie było to jednak podyktowane złą wolą  
Wójta Gminy, ponieważ  stwierdzono, że to podmiot  kontrolujący zamieszcza na swoich stronach 
internetowych dokumentację z przebiegu przeprowadzonych kontroli, np. Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Opolu, a tym samym zapewniona jest możliwość zapoznania się z danym dokumentem.

Ponadto nadmienić należy, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, 
która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wobec powyższego radni uznali skargę za nieuzasadnioną.
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