
UCHWAŁA NR 418/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu: 15 lipca 2022 r.). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) art. 229 pkt 3 art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się bezzasadną skargę wniesioną przez skarżącego w dniu 15 lipca 2022 r. (data wpływu: 15 lipca 
2022 r.) na Wójta Gminy Przemęt. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt, który zawiadomi skarżącego 
o sposobie rozpatrzenia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 418/2022 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

Uzasadnienie  

do uchwały nr 418/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu: 15 lipca 2022 r.). 

W dniu 15 lipca 2022 r. do Rady Gminy Przemęt wpłynęła skarga Pana M.S. (dalej skarżący) na Wójta 
Gminy Przemęt na nieudzielenie odpowiedzi na informację publiczną z dnia 29 czerwca 2022 roku. 

Pismem z dnia 19 lipca 2022 roku (OR.1510.8.2022) Przewodniczący Rady Gminy Przemęt przekazał skargę 
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt celem zbadania przedstawionych zarzutów 
w skardze. Jednocześnie pismem z dnia 19 lipca 2022 roku Przewodniczący Rady Gminy Przemęt przekazał 
przedmiotową skargę do Wójta Gminy Przemęt celem ustosunkowania się do skargi. 

W przedmiotowej skardze Pan M.S. podnosił, iż Wójt Gminy Przemęt nie udzielił odpowiedzi na wniosek 
o informację publiczną z dnia 29.06.2022r. o treści - jeżeli jak to wynika z treści odpowiedzi Wójt w zasadzie 
nic nie wie o budowie przedmiotowej drogi i nie jest to inwestycja gminna to jaki cel miał artykuł ? 

- czemu służył lub miał służyć wspomniany artykuł ? Czy chodziło Wójtowi o kłamliwe zasugerowanie, że to On 
jest "organizatorem" prac? 

- czy Wójt pełni funkcję społecznego inspektora w sprawie budowy przedmiotowej drogi? 

Zgodnie z informacją od Wójta Gminy Przemęt odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 
została udzielona w dniu 13.07.2022 roku, to jest w 14 dniu po otrzymaniu wniosku. 

Zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2176) udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W związku z powyższym należy podkreślić, iż odpowiedź 
została udzielona w terminie. 

Wójt Gminy Przemęt w swoich wyjaśnieniach udzielonych Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt 
pismem z dnia 03.08.2022r., poinformował, że Pan M.S. w dniu 02.06.2022 r. zwrócił się z wnioskiem 
o udostępnienie informacji publicznej w poniższym zakresie: 

„Na podstawie art. 10.  USTAWY  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę 
o przekazanie informacji w odniesieniu do artykułu na stronie urzędu gminy w Przemęcie  pod adresem 
 https://przemet.pl/2021,11, trwa-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-305-w-solcu-wojt-i-dyrektor-wzdw-
sprawdzili-postepy-prac/   

"Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w Solcu. Wójt i Dyrektor WZDW sprawdzili postępy prac", 

proszę o informację o: 

-postępie prac na dzień złożenia niniejszego wniosku, 

-harmonogramie prac w tym ich zleconym zakresie 

-terminie zakończenia prac?” 

Pismem z dnia 09.06.2022 r. Pan M.S. został poinformowany, że Wójt Gminy Przemęt nie jest w posiadaniu 
informacji wskazanych we wniosku i nie jest właściwym organem w sprawie, gdyż Gmina Przemęt nie jest 
inwestorem przedmiotowej inwestycji. Ponadto poinformowano wnioskodawcę, że wszelkie pytania dotyczące 
inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 należy kierować do Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

W odpowiedzi na powyższe pismo wnioskodawca w dniu 29.06.2022 r. zwrócił się z kolejnym wnioskiem 
o treści wskazanej w skardze z dnia 15.07.2022 r. Pismem z dnia 13.07.2022 r. poinformowano Pana M.S. że 
zadane pytania nie mają charakteru informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902). W związku z tym, że wnioskowane informacje 
nie mają charakteru informacji publicznej brak jest podstaw do rozpatrywania złożonego wniosku na podstawie 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tym samym nie ma zastosowania również art. 16 ustawy, który 
stanowi o odmowie udostępniania informacji będących informacjami publicznymi. 
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Niniejsze stanowisko potwierdza Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie 
z dnia 30 stycznia 2018 r. II SAB/Kr 7/18, który rozstrzyga rozumienie pojęcia „informacji publicznej”, tj. 
„Pojęcie informacji publicznej odnosi się do wszelkich faktów dotyczących spraw publicznych i tych, które 
odnoszą się do publicznej sfery działalności. Informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju 
dokumentów odnoszących się do podmiotu wykonującego zadania publiczne. Taką informacją publiczną będą 
nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez taki podmiot, ale przymiot taki 
będą posiadać także te, których podmiot zobowiązany używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań. 
Informacją publiczną są zatem zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i tych, 
których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części ich dotyczą), 
nawet gdy nie pochodzą wprost od nich.” 

Pismem z dnia 5 sierpnia 2022 roku Przewodniczący Rady Gminy Przemęt przekazał odpowiedź Wójta 
Gminy Przemęt dotyczącą ustosunkowania się do skargi z dnia 15 lipca 2022r. do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. 

Na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2022r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt 
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego zapoznała się z zarzutami podniesionymi 
w skardze oraz zapoznała się z całą korespondencją dotyczącą sprawy, w tym z odpowiedzią Wójta Gminy 
Przemęt na pismo Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ustosunkowania 
się do sprawy. 

Po zapoznaniu się z całą dokumentacją dotyczącą przedmiotowej skargi, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
nie znalazła podstaw do stwierdzenia zasadności skargi na Wójta Gminy Przemęt. 

Rada Gminy Przemęt podtrzymuje stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które jest współmierne ze 
stanowiskiem Wójta Gminy Przemęt zawartym w wyjaśnieniach udzielonych Przewodniczącemu Rady Gminy 
Przemęt. 

W związku z powyższym według Rady Gminy Przemęt działania Wójta Gminy Przemęt były prawidłowe 
i zgodne z przepisami prawa. 

Rada Gminy Przemęt stwierdza, że analiza zgromadzonej dokumentacji nie daje podstaw do uznania skargi 
za uzasadnioną. 

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia 

Biorąc pod uwagę powyższe skarga jest bezzasadna. 

Zgodnie z art. 239 Kpa pouczam, 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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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 418/2022

Rady Gminy Przemęt

z dnia 30 sierpnia 2022 r.
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