
UCHWAŁA NR XXXII/293/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie skargi mieszkanki Gminy Rudnik na przewlekłość udzielania informacji publicznej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021, poz. 1372) oraz w związku z art. 240 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735.)  oraz art 21 ustawy z dnia 6 września 2001r. O dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U.  z 2020r., poz. 2176) 

Rada Gminy Rudnik 
na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

uchwala co następuje: 

§ 1.  

Pozostawić bez rozpatrzenia pismo z dnia 1 października 2021r. mieszkanki Gminy Rudnik, zawierające 
skargę na celową przewlekłość postępowania rudnickiego urzędu oraz Wójta w udzielaniu odpowiedzi na 
wnioski o udostępnianie informacji publicznej przesłane w dniu 13 września br. z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu. 

§ 2.  

Powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy Rudnik, obowiązek wskazania właściwego organu skarżącej. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

Do Sekretariatu Urzędu Gminy w Rudniku wpłynęło pismo mieszkanki Gminy Rudnik zawierające 
skargę na celową przewlekłość postępowania rudnickiego urzędu oraz Wójta 
w udzielaniu odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej przesłane w dniu 13 września. 

Skarga została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja zauważa, co następuje. 

W przypadku nieudzielenia informacji publicznej w terminie (m.in. określonym w art. 13 ustawy 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198), wobec braku decyzji odmownej, 
wnioskodawcy przysługuje skarga na bezczynność do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego 
(ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  art. 3 § 2 pkt 8). 

W związku z powyższym, w opinii Komisji Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi 
w zakresie nie udzielania w terminie informacji publicznej. Skarga powinna zostać bez rozpatrzenia, 
a skarżąca poinformowana o konieczności złożenia skargi do właściwego wojewódzkiego sądu 
administracyjnego. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C417F842-097C-42DF-83B9-EB40877ADC45. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

