
UCHWAŁA NR III/23/2014
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uznania za uzasadnioną skargę na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. 
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) Rada Gminy Rybczewice, po uprzednim zbadaniu skargi przez 
Komisję Rewizyjną, uchwala co następuje :

§ 1. Uznaje się skargę Adama Szulca - prezesa zarzadu Szulc- Efekt sp. z o.o na Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych, Dyrektora Gminnej Biblioteki 
Publicznej za uzasadnioną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rybczewice

Lech Miściur
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UZASADNIENIE

Do Rady Gminy Rybczewice w dniu 11 grudnia 2014 r. wpłynęła skarga Pana Adama Szulca –
Prezesa Zarządu Szulc – Efekt Sp. z o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa na działania
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybczewicach polegające na :
1. nie podawaniu bądź nie aktualizowaniu poprzez BIP informacji o stanie spraw ( art. 6 ust. 1 pkt 3
lit. e ustawy o dostępie do informacji publicznej),
2. nie zgłoszeniu BIP do portalu www.bip.gov.pl,
3. nie udostępnianiu informacji publicznej poprzez wyodrębniony własny BIP ( art. 8 ustawy o
dostępie do informacji publicznej.
Komisja Rewizyjna badająca sprawę w dniu 30 grudnia 2014 r. rozpatrzyła zarzuty zawarte w
skardze, wysłuchała wyjaśnień kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rybczewice i ustaliła
co następuje :
Na dzień złożenia skargi żadna jednostka organizacyjna gminy nie posiadała Biuletynu Informacji
Publicznej automatycznie wiec nie udostępniała informacji publicznej, oraz informacji o stanie
przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
W związku z tym, że jednostki nie posiadały wydzielonego własnego Biuletynu Informacji
Publicznej oczywistym jest, że nie zostały przekazane ministrowi właściwemu do spraw
informatyzacji informacje niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP.
Komisja Rewizyjna stwierdziła jednogłośnie, że zarzuty odnośnie działań kierowników jednostek
organizacyjnych należy uznać za zasadne.
Po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi, Rada Gminy Rybczewice postanowiła podjąć
uchwałę o uznaniu skargi za zasadną.
Ponadto należy zaznaczyć, że na dzień rozpatrzenia skargi prace nad utworzeniem stron BIP
jednostek są bardzo zaawansowane i od dnia 1 stycznia 2015 r. jednostki organizacyjne gminy
Rybczewice będą posiadały własne strony podmiotowe BIP pod adresami:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: www.bip.ops.rybczewice.pl

Zespól Szkół Ogólnokształcących: www.bip.zso.rybczewice.pl
Gminna Biblioteka Publiczna: www.bip.gbp.rybczewice.pl
Kierownicy zostaną zobowiązani przez Wójta Gminy Rybczewice zarówno do przekazania
ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji określonych w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji
Publicznej(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r.) jak i do zamieszczenia kompletnych informacji,
wymaganych przepisami prawa, oraz starannego i bieżącego aktualizowania stron BIP jednostek.
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