
 

Uchwała Nr XXVIII/56/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 446) i art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Rada Gminy 
Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

                                        

                                                                             § 1 

Po rozpatrzeniu skargi Pana Jacka Chajęckiego- Radnego Gminy Kosakowo z dnia 2 czerwca 2016 r. 
(data wpływu 2 czerwca 2016 r.) na bezczynność Wójta Gminy Kosakowo w przedmiocie wniosku 
z dnia 15 maja 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej,  skargę uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 

 

                                                                               § 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo do doręczenia skarżącemu uchwały wraz 
z uzasadnieniem. 

 

                                                                               § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                                                            

                                                                                                     

 



Uzasadnienie 

 

W dniu 2 czerwca  2016 r. do Rady Gminy Kosakowo wpłynęła skarga Pana Jacka Chajęckiego z dnia 
2 czerwca 2016 r. na bezczynność Wójta Gminy Kosakowo w związku z wnioskiem z dnia 15 maja 
2016 r. o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie uzyskania dostępu do zawartych 
w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 r.: 

- umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, 

- umów cywilnoprawnych 

zawartych przez Gminę Kosakowo.   

 

Pismem z dnia 1 czerwca 2016 r. organ wskazał, że ww. żądana przez wnioskodawcę informacja 
publiczna jest informacją przetworzoną. W związku z powyższym, wnioskodawca został wezwany 
mocą art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do wykazania, że otrzymanie 
informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla  interesu publicznego. Jak wskazał organ- 
W sytuacji, gdy zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie dysponuje na dzień złożenia 
wniosku gotową informacją, a jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności 
polegających na sięgnięciu do dokumentacji źródłowej (w tym przypadku do dokumentacji księgowej, 
odrębnej dla każdej umowy, odszukania jej), a ilość informacji prostych wskazanych we wniosku jest 
znaczna (za wymieniony okres dotyczy ok. 200 umów) i angażuje po stronie wnioskodawcy środki 
i zasoby konieczne do prawidłowego funkcjonowania, wtedy wytworzenie takiej informacji wskazuje 
na proces jej przetworzenia. 

 

W związku z brakiem zadośćuczynienia ww. wezwaniu- brakiem wykazania, że otrzymanie informacji 
przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, organ dnia 8 czerwca 2016 r. wydał 
decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.  

 

Trudno w związku z powyższym uznać, że Wójt Gminy Kosakowo wykazał się bezczynnością 

w sytuacji, gdy nie tylko wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wykazanie, 

że otrzymanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, ale także 

w związku z brakiem uzupełnienia przedmiotowego wniosku wydał decyzję o odmowie udostępnienia 

informacji publicznej.    

 

 

Rada Gminy biorąc pod uwagę powyższe uznała skargę Pana Jacka Chajęckiego za bezzasadną. 

 

 


