
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 17 maja 2017 roku

Komisja w składzie:
1.Henryk Grycz Przewodniczący Komisji
2.Roman Ratajczak członek komisji

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk Liliana Lenarczyk-Żurczak
2. Mecenas Marcin Kropidłowski

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Henryk Grycz, który powitał
członków  komisji  oraz  pozostałych  uczestników  posiedzenia  i  przedstawił proponowany
porządek obrad posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi.

W pierwszej kolejności Przewodniczący  Henryk  Grycz  poprosił  Mecenasa o zapoznanie
członków komisji ze stanem prawnym wskazanych zarzutów w skardze pana [...]. Po
odczytaniu treści skargi pana [...] wyodrębnił 2 zarzuty:

1. nieterminowe rozpatrzenie wniosku z dnia 23 lutego bieżącego roku.
2. Udzielenie niepełnej informacji wnioskodawcy.

Odnosząc się do pierwszego zarzutu skargi Mecenas Marcin Kropidłowski poinformował,
że nie jest ona organem właściwym do podejmowania skargi w tym zakresie. Zgodnie z art.
50 ust.1 w zw. Z art. 3 §2 pkt. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016r. poz. 718 ze zm.) sprawy nieterminowego
rozpoznania wniosków o udostępnienie informacji publicznej zarówno w zakresie
bezczynności (załatwienia sprawy w terminie), jak i przewlekłości prowadzonego
postępowania objęte są kognicją sądów administracyjnych.
Ponadto mecenas Marcin Kropidłowski poinformował Komisję Rewizyjną , że mając na
względzie powyższe stwierdzenie należy jednocześnie uwzględnić wynikającą z art. 223§1
Kpa zasadę jednotorowości proceduralnej przy rozpoznaniu skarg kierowanych do organów
administracji publiczne. Należy wskazać, że właściwym do rozpoznania skargi na
nieterminowe rozpatrzenie wniosku skarżącego z dnia 23 lutego bieżącego roku jest
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Odnosząc się do drugiego zarzutu Mecenas Marcin Kropidłowski zapoznał Komisję
Rewizyjną z pełną korespondencją prowadzoną pomiędzy Burmistrzem MiG Dolsk a
wnioskodawcą [...] w przedmiocie stanu technicznego drogi prowadzonej do posesji
znajdujących się pod adresem Księginki [...].
Na uwadze należy mieć iż wymiana korespondencji w przedmiotowej sprawie
zapoczątkowana została przez skarżącego w dniu 3 stycznia 2017r. i przemilczana w złożonej
skardze.
W drodze analizy merytorycznej Komisji Rewizyjnej jest dokonanie oceny zgodnej z całością
zgromadzonej dokumentacji. Mając na względzie powyższe stwierdzenie, brak udzielenia
pełnej informacji nie jest sprawą oczywistą.
Ponadto odnosząc się do zarzutu drugiego Mecenas Marcin Kropidłowski poinformował, że
Komisja Rewizyjna jest organem właściwym i ostatecznym mającym w kompetencji
stwierdzenie ważności skargi, które przez organy władzy uchwałodawczej jest rozstrzygane.



Przewodniczący Henryk Grycz po wysłuchaniu i zapoznaniu się z całością sprawy
poinformował, że nie ma wprost wyrażonej odpowiedzi dotyczącej przeprowadzenia
przeglądu stanu technicznego drogi gminnej.
Liliana Lenarczyk-Żurczak poinformowała, że przegląd wg prawa budowlanego nie został
przeprowadzony jednakże należy mieć na uwadze że odpowiadając na szereg pytań
przedmiotowej drogi nie można było odnieść się bez znajomości stanu faktycznego drogi.
Sankcje

Reasumując Komisja Rewizyjna odnosząc się do pierwszego z zarzutów skargi z dnia 3
kwietnia b.r., a więc do zarzutu nieterminowego rozpatrzenia wniosku z dnia 23 lutego 2017r.
Rada Miasta i Gminy Dolsk nie jest ona organem właściwym do rozpoznania skargi w tym
zakresie. Odnosząc się do drugiego zarzutu należy stwierdzić, że skarga jest bezzasadna.
Analiza  dokumentów  i  wyjaśnień wskazuje,  że  nie  można  uznać,  ażeby  organ  gminy
pozostawał w sprawie bezczynny. Na pytania zadawane począwszy od  korespondencji z dnia
3 stycznia 2017r w sprawie stanu technicznego drogi prowadzącej do posesji znajdujących się
pod adresem Księginki [...] w., kiedy to złożone zostało pierwsze pismo, na które odpowiedź
udzielona została w 2 lutego 2017r. oraz w kolejnym piśmie skarżący odnosząc się do
udzielonych mu odpowiedzi, które uznał za mało precyzyjne i w związku z tym zadał kolejne
pytania dotyczące tej samej problematyki. Odpowiedź na przesłane pytania została również
udzielona.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Henryk Grycz podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Henryk Grycz


