UCHWAŁA NR XVII/149/20
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815 oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196) po zapoznaniu
się opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się uznać skargę radnego Ryszarda Balcerzaka z dnia 07 lutego 2020r. na Burmistrza
Michałowa za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu
Przewodniczącego do doręczenia uchwały Skarżącemu.
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Miejskiej

i zobowiązuje

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk
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Uzasadnienie
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Michałowie w dniu 12.02.2020r. zapoznała się ze
skargą radnego Ryszarda Balcerzaka z dnia 07.02.2020r. na Burmistrza Michałowa, dot. nieudzielenia
podczas XVI Sesji odpowiedzi na pytanie dotyczące przekazania wodociągów oraz zabronieniu
kierownikowi referatu inwestycyjnego przedstawienia dokumentów dotyczących przekazania wodociągów
w Gminie Michałowo.
Komisja przenalizowała notatkę kierownika referatu inwestycyjno – geodezyjnego, w której kierownik
wyjaśnił, iż informował radnego Ryszarda Balcerzaka, że umowa na eksploatację stacji uzdatniania wody:
Michałowo, Garbary, Jałówka, Sokole, Szymki wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Michałowo
i sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę wsie Gminy Michałowo i Narewka oraz eksploatację
oczyszczalni ścieków w Michałowie i Bagniukach wraz z siecią kanalizacyjną, może zostać udzielona na
pisemny wniosek w trybie udzielenia informacji publicznej. W kolejnej rozmowie z radnym kierownik
poinformował, iż umowa zostanie udostępniona po sprawdzeniu, czy przedmiotowa umowa nie zawiera
elementów dotyczących przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
Komisja zapoznała się również z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506 z późn. zm), Statutem Gminy Michałowo (Uchwała Nr XLIII/3030/18 Rady Miejskiej
w Michałowie z dnia 18 października 2018r.) oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Michałowie (Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Michałowa z dnia 20 grudnia 2019r.) w kontekście
zasad dostępu do dokumentów.
W rezultacie Komisja Skarg, Wniosków i Opinii uznała skargę za bezzasadną.
Uprawnienia i obowiązki radnego, w tym uprawnienia kontrolne wynikają wprost z art. 24 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że realizacja tych uprawnień
nie może naruszać tajemnicy prawnie chronionej (np. tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy lekarskiej, czy
też informacji z klauzulą tajności). Jednocześnie prawo do uzyskiwania informacji nie może naruszać dóbr
osobistych innych osób.
W ramach uprawnień kontrolnych radny ma również prawo wstępu do pomieszczeń podmiotów
zobowiązanych. Jednak uprawnienie to obejmuje tylko prawo wstępu do tych pomieszczeń, w którym
znajdują się żądane przez niego informacje czy materiały, a prawo to ma charakter służebny wobec prawa
do uzyskania informacji w ogóle. Uprawnienie, o którym mowa, ma na celu w zasadzie umożliwienie
radnemu zapoznania się z tymi materiałami na miejscu (tj. w siedzibie podmiotu zobowiązanego).
Przez pryzmat tej regulacji jak i odpowiedzialności związanej z udostępnieniem informacji prawnie
chronionej ocenić należy poprawność działań Burmistrza, a możliwość udostępnienia dokumentów winna
być zweryfikowana z uwzględnieniem ww ograniczeń.
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506 z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny,
nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
Zgodnie z § 10 pkt 14) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Michałowie: „Do zadań
wspólnych referatów, radcy prawnego, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Inspektora
Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności wykonywanie następujących zadań i czynności: (… )
pkt. 14) udostępnianie informacji i dokumentów związanych z działalnością poszczególnych komórek
z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej, na pisemny wniosek, po uprzednim wyrażeniu
zgody przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza Gminy.”
Powyższy zapis ma na celu uporządkowanie pracy urzędu i w żaden sposób nie ogranicza interesantom,
w tym radnym dostępu do informacji. Udostępniając informacje, dokumenty itp. należy także sprawdzić,
czy nie są one objęte tajemnicą prawnie chronioną oraz nie zawierają danych, których ujawnienie mogłoby
naruszyć dobra osobiste. Ponadto złożenie pisemnego wniosku umożliwia udokumentowanie procesu
udostępnienia informacji bądź odmowy jej udzielenia, jak też ma zapobiec dezorganizacji pracy urzędu.
Natomiast odpowiedź na złożony wniosek zostanie udzielona niezwłocznie w najbliższym możliwym
terminie.
Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Michałowie uznaje skargę radnego Ryszarda Balcerzaka za
bezzasadną.
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Pouczenie:
Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
wskazuję, iż „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”.
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