UCHWAŁA NR XIV-157/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpoznania skargi
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Wołominie za niewłaściwą do rozpoznania skargi na Burmistrza Wołomina
dotyczącej treści odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
§ 2. Uzasadnienie stanowiska zawartego w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołominie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XIV-157/2019
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 7 listopada 2019 r.
Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska.
W dniu 7 października 2019 roku mieszkaniec gminy złożył skargę na Burmistrza Wołomina w zakresie
nienależytego wykonywania zadań, szczegółowego zaniedbania oraz naruszenia praworządności.
Twierdzenie to zostało sformułowane w związku ze złożeniem w dniu 19 września 2019 roku wniosku
o udostępnienie informacji publicznej, która zawierałaby odpowiedź na pytanie: Kto był właścicielem ulicy
Turystycznej w Duczkach do roku 2016, tj. do złożenia wniosku w sprawie poprawny przejezdności na tej ulicy,
złożonego przez ówczesnego radnego.. ?
Odpowiedź na wniosek została udzielona w terminie, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), a w części termin załatwienia wniosku został
przedłużony zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy do dnia 31.10.2019r.
Jak wynika z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016
roku, poz. 1764, z późn.zm.): do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji
publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846 i 996). Skarżącemu przysługuje więc prawo wniesienia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Wołominie zajęła stanowisko jak w § 1 uchwały.
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