
UCHWAŁA NR XIX/162/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sośnicowicach 

Na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 223 § 1, art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 i art. 238 § 1 Ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Sośnicowicach uchwala: 

§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, złożonej przez platformę epuap  w dniu 6 marca 2020 r. przekazanej przez 
Burmistrza Sośnicowic, Rada Miejska w Sośnicowicach uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sośnicowicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach 

 
 

Regina Bargiel 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Rada
Miejska w Sośnicowicach. Rada Miejska w Sośnicowicach w wyniku rozpatrzenia skargi Pana Henryka G.
z dnia 06 marca 2020 r. na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sośnicowicach w zakresie zaniechania działania przez ZGKiM Sośnicowice polegającego na niewywiązaniu
się z obowiązków zapisanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz.
1429) o dostępie do informacji publicznej, stwierdza, co następuje:

W dniu 06 marca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach wpłynęła skarga Pana H. G. skierowana
do rozpatrzenia przez Radę Miejską. Dnia 18 marca 2020 r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach
zostało przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia i przygotowania projektu
uchwały na kolejną sesję Rady Miejskiej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 kwietnia 2020 r. w trakcie posiedzenia zajęła się
rozpatrzeniem przedmiotowej skargi. Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz wyjaśnieniami złożonymi
pisemnie przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, Komisja
Skarg Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.

Z treści złożonej skargi wynika, że skarżący zgłosił zarzuty dotyczące nieudostępnienia informacji
publicznej w postaci niepodania adresu elektronicznej skrzynki podawczej na stronie BIP. Z treści
wyjaśnień złożonych przez Dyrektora ZGKiM wynika, że strona internetowa jednostki jest w trakcie
przebudowy. Umowa na przebudowę strony została zawarta w grudniu ubiegłego roku i jest w dalszym
ciągu realizowana m.in. ze względu na obecną sytuację spowodowaną epidemią korona wirusa COVID-19.
Ponadto wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności publicznej są dostępne na stronie Urzędu
Miejskiego w Sośnicowicach, a adres elektronicznej skrzynki podawczej widnieje na stronie internetowej i
jest znany skarżącemu, który koresponduje z jednostką ZGKiM.

Mając powyższe na względzie, Rada Miejska w Sośnicowicach uznaje skargę P. H. G. na działalność
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach za bezzasadną.
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