
UCHWAŁA XVII/60/11 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY 

z dnia 07 października 2011 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Kostrzewy. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia      
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 z późn. zmian.) – Rada Miejska w Iłży po uzyskaniu wyjaśnień Burmistrza, uchwala            
co następuje: 

§ 1 

Skargę Pana Stanisława Kostrzewy, w której jest zawarty zarzut nienależytego wykonywania 
obowiązków w zakresie udostępniania informacji na stronie http://www.ilza.ornet.pl.  – uznać 
za bezzasadną.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem powiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W dniu 09 września 2011 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Iłży skarga                         
Pana Stanisława Kostrzewy na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Burmistrza Iłży   
w zakresie udostępniania informacji publicznej na stronie http://www.ilza.ornet.pl. Zgodnie  
z procedurą rozpatrywania skarg została ona niezwłocznie przekazana do Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w celu zbadania jej zasadności. W dniu 21 września 2011 r. Komisja Rewizyjna 
po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza oraz pracowników Urzędu uznała skargę za 
bezzasadną.                                                                                                                                      

W przedstawionych zarzutach skarżący podaje, że informacje zawarte w BIP są 
niekompletne (np. notoryczne pomijanie załączników do uchwał i zarządzeń), publikowanie                                 
z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Ponadto na stronie BIP nie podawana jest informacja               
o długu publicznym, pomocy publicznej oraz ciężarach publicznych, a także kontrolach                
w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych 
w Urzędzie przez organy nadzoru.  

Po przeprowadzeniu wyjaśnień w tej sprawie ustalono, że zasady dostępu do 
informacji publicznej, w tym o działalności samorządu terytorialnego, reguluje ustawa z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)., która 
nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek udostępnienia informacji 
publicznej. Podmioty zobowiązane umieszczają informacje wskazane w ustawie (informacje 
obligatoryjne) jak również mogą one publikować inne wybrane przez siebie dane (informacje 
fakultatywne). Informacje o charakterze obligatoryjnym to informacje określone w art. 6 ust. 
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz oświadczenia majątkowe i informacje 
składane przez radnych oraz inne osoby zobowiązane na podstawie ustaw ustrojowych. 
Wszystkie te informacje zawarte w tym punkcie są umieszczane na stronie internetowej BIP 
Urzędu Miejskiego w Iłży. Ponadto ustawa nie określa terminu w jakim te informacje 
powinny ukazać się na tej stronie. Zgodnie z wnioskiem jaki złożył skarżący w ubiegłym roku 
Rada Miejska w Iłży poprzedniej kadencji podjęła decyzje o publikowaniu na stronie BIP 
protokołów z sesji. W związku z brakiem wytycznych ustawowych co do terminu w jakim 
mają one ukazywać się na stronie BIP ustalono, że protokoły z sesji będą publikowane po 
zatwierdzeniu na następnej sesji przez Radę, natomiast uchwały po upływie terminu do 
zakwestionowania ich zgodności z prawem przez organ nadzoru. W związku z powyższym             
w okresie wskazanym przez skarżącego odbyło się 4 sesje w tym nadzwyczajne, protokoły             
z nich były zatwierdzane dopiero na posiedzeniu sesji zwyczajnej, która odbyła się                         
w dniu 05 września 2011 r.  i po tym okresie zostały one zamieszczone. Jednocześnie z 
protokołami z sesji publikowane są kontrole z RIO dotyczące  uchwały budżetowej.  Ponadto 
uchwały oraz zarządzenia są publikowane chronologicznie wraz z załącznikami. W przypadku 
załączników do  zarządzenia Burmistrza w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania 
budżetu za I półrocze 2011 roku nie mogły być one ogłoszone przed uzyskaniem opinii                  
z Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie,  która  przyszła dopiero w dniu                         



09 września 2011 r.  Skarżący podaje również, że na stronie BIP nie była podawana 
informacja o długu publicznym oraz pomocy społecznej, które to zamieszczone są                        
w załącznikach do uchwały budżetowej Nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 
2011 roku. Również na tej samej sesji została podjęta uchwała o wieloletniej prognozie 
finansowej gminy na lata 2011 -2018. Wszystkie te informacje znajdują się w uchwałach, 
które są zamieszczane na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Iłży. 

 Odnośnie pkt.  1 i 2,  które poruszył skarżący dot. oznaczenia informacji danymi 
określającymi podmiot udostępniający informacje oraz podanie w informacji danych 
określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP informujemy, że Gmina 
Iłża uczestniczy w projektach kluczowych w sprawie partnerskiej współpracy m.in. „Rozwój 
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego 
niwelowanie dwudzielności potencjału wojewódzkiego”. W tym projekcie zostanie 
wprowadzony m.in. elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie powiązany z nowym BIP co 
umożliwi umieszczenie w BIP nazwy podmiotu oraz osoby odpowiedzialnej za publikację 
informacji.  

 Odnośnie pkt. 3, który poruszył skarżący dot. dołączenia do informacji danych 
określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP informujemy, że               
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży występuje tzw. dziennik zmian           
w którym podane są dane osoby która wprowadziła informację. Dziennik ten dostępny jest 
do każdej podstrony biuletynu  oraz ogólny na cały BIP. 

 Odnośnie pkt. 4, który poruszył skarżący dot. oznaczenia czasu wytworzenia 
informacji i czasu jej udostępnienia informujemy, że czas wytworzenia informacji zawarty 
jest w dokumencie, który jest zamieszczony i jest nią data zawarta w tym dokumencie. 
Natomiast czas udostępnienia informacji umieszczony jest automatycznie w dzienniku zmian 
oraz umieszczany jest każdorazowo w lewym górnym rogu przy każdym ogłoszeniu.  

 Zarzuty postawione w skardze są nieuzasadnione i tym samym skarga Pana 
Stanisława Kostrzewy okazała się  bezzasadna.  

          Dziękujemy za cenne uwagi. 

 


