UCHWAŁA NR XV/163/2019
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815/ oraz art. 229 pkt 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018r.
poz. 2096, poz. 1629 i z 2019r. poz. 60, 730, 1133 i 2196/ Rada Miejska w Policach
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznać za bezzasadną skargę Pana … na Burmistrza Polic.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniarz

Uzasadnienie

Projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Policach.
W dniu 12 listopada 2019 roku do biura Rady Miejskiej w Policach wpłynęło pismo
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, przekazujące według właściwości
skargę Pana … na działalność Burmistrza Polic. Zgodnie z art. 229
pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z poźn. zm.) skargę na wójta (burmistrza, prezydenta)
rozpatruje rada gminy. Natomiast w myśl art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia,
obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo
wskazać mu właściwy organ.
W dniu 5 listopada 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wpłynęła skarga Pana …, który zarzuca Burmistrzowi Polic:
- niepublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach
danych o nagrodach przyznawanych prezesom gminnych spółek i dyrektorom
jednostek organizacyjnych Gminy Police,
- nieudzielenie odpowiedzi na pytania o nagrody roczne, zawarte w wniosku
o informację publiczną.
W dniu 29 maja 2019 roku Pan … wystąpił z wnioskiem o udostępnienie
mu kwot nagród prezesów gminnych spółek, to jest: PEC S.A., SPPK sp. z o.o.,
TRANS-NET S.A., ZWIK sp. z o.o. oraz dyrektora ZGKiM w latach 2014 - 2018 wraz
z podaniem uzasadnienia ich przyznania.
W odpowiedzi z dnia 10 czerwca 2019 roku, działając zgodnie z art. 14 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1429), podano Panu … wysokość nagród przyznawanych dyrektorom
ZGKiM wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Jednocześnie wnioskodawca
został poinformowany, że spółki prawa handlowego (PEC S.A., SPPK sp. z o.o.,
TRANS-NET S.A., ZWiK sp. z o.o.) są odrębnymi od gminy podmiotami, posiadającymi osobowość prawną, samodzielnie gospodarującymi własnymi finansami. Środki
na ewentualne nagrody pochodzą z zasobów finansowych spółek i to spółki je
wypłacają. Wskazano wnioskodawcy, że informacją w żądanym przez niego zakresie
dysponują same spółki.
Z treści art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że obowiązane do udostępnienia informacji są podmioty będące w jej posiadaniu. Natomiast,
jeżeli adresat wniosku nie dysponuje informacją publiczną wskazaną w skierowanym
do niego wniosku, aby nie pozostawać w stanie bezczynności, winien w terminie
14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomić o tym fakcie wnioskodawcę na piśmie.
Tezę taką potwierdzają orzecznictwo sądów, w tym: wyrok NSA z 12 kwietnia 2019

roku (I OSK 1482/17), wyrok WSA w Łodzi z 10 kwietnia 2019 roku (II SAB/Łd 5/19)
oraz wiele innych.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że skarga na Burmistrza
w przedmiocie nieudzielenia informacji o wysokości nagród dla prezesów spółek jest
bezzasadna.
Odnosząc się do zarzutu niepublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Policach danych o nagrodach przyznanych prezesom spółek
i dyrektorom należy wskazać, iż kwestie związane z publikowaniem informacji
w BIP-ie szczegółowo regulują przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Na jednostce samorządu terytorialnego ciąży niekwestionowany obowiązek publikowania w nim informacji, o których mowa w art. 6 ww. ustawy. Z przepisu tego nie
wynika obowiązek zamieszczania informacji o wynagrodzeniach kierowników jednostek organizacyjnych.
Dlatego też nie można uznać zasadności zarzutów skarżącego w tym zakresie.
Jednocześnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje za właściwe, aby informacje
o nagrodach dla prezesów spółek były dostępne publicznie.

Pouczenie: Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ w przypadku ponowienia skargi bez wskazania
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

