UCHWAŁA NR XXII/172/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna uchwala, co nastepuje:
§ 1. Oddala się skargę z dnia 30 listopada 2015 r. na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna.
§ 2. Uchwała wraz z zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi podlega doręczeniu stronie skarżącej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna, dotycząca
nierzetelnego załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej.
Skarżąca wskazała, iż w dniu 5 listopada 2015 r. wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta Kościerzyna o
przekazanie uwierzytelnionych kopii dokumentow dotyczących miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją
kolejową do Gdyni oraz granicami miasta, a w odpowiedzi uzyskała informację dotyczącą jedynie zmiany planu
miejscowego z 2015 r. Po przeanalizowaniu dokumentów stwierdzono, że skarga jest bezpodstawna, bowiem w
odpowiedzi z dnia 20 listopada 2015 r. na pismo skarżącej wyjaśniono, iż uwierzytelnione kserokopie wszystkich
dokumentów, dotyczących uchwalenia planu miejscowego z 2010 r. jak i zmiany planu miejscowego z 2015 r.,
będących w posiadaniu Urzędu Miasta Kościerzyna, zostały przekazane wnioskodawcy wraz z odpowiedzią z
dnia 26 października 2015 r. (odebrano dn. 27.10.2015 r.). Nie przekazano jedynie uwierzytelnionych kopii tych
wniosków i uwag, które czasowo znajdowały się u Wojewody Pomorskiego wraz z dokumentacją planistyczną
dotyczącą uchwały Nr XV/108/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. (publ. Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2015 r., poz. 3274) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni
oraz granicami miasta, o czym również poinformowaliśmy wnioskodawcę pismem z dnia 20 listopada 2015 r.
Kopie tych dokumentów przekazano, po ich zwróceniu do tutejszego Urzędu, wraz z odpowiedzią z dnia 7
grudnia 2015 r. na kolejne pismo wnioskodawcy z dnia 26 listopada 2015 r. (odebrano dn. 09.12.2015 r.). Kopie
wszystkich dokumentow przekazywane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami były uwierzytelniane, a na
zadane w pismach pytania udzielano odpowiedzi.
Natomiast protokoły z sesji Rady Miasta Kościerzyna dotyczące uchwalenia tegoż planu miejscowego w 2010
r., jak i uchwalania jego zmiany z 2015 r. wraz z płytą dvd z przebiegu sesji skarżąca odebrała w Biurze Rady
Miasta w dniu 22 września 2015 r.
W związku z powyższym brak jest podstaw do stwierdzenia, iż Burmistrz Miasta Kościerzyna utrudniał
skarżącej dostęp do informacji publicznej.
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