
UCHWALA NR XVI/104/16 
RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 05 i 07.01.2016 r. na dzialalnosc Wojta Gminy 
Zapolice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) w zwiazku z art. 229 pkt 3 
Kodeksu post^powania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu 
skargi na dzialalnosc Wojta Gminy Zapolice, zlozonej przez Szulc-Efekt sp. z o.o. z siedzib^ 
w Warszawie przy ul. Poligonowej 1 oraz rozpatrzeniu stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Zapolice wzglq;dem tej skargi, Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1. Uznaje si? skarg? Szulc-Efekt sp. z o.o. za bezzasadnq, z przyczyn okreslonych w 
uzasadnieniu. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? przewodnicz^cemu Rady Gminy Zapolice 
zobowi^zuj^c go do przygotowania odpowiedzi i jej przeslania skarz^cemu wraz z odpisem 
niniejszej uchwaly. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 
§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszeh i stronie intemetowej Urz?du 

Gminy Zapolice. 



Ztqcznik do Uchwaty Nr XVI/104/16 

Rady Gminy Zapolice 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 5 stycznia 2016 roku do Rady Gminy Zapolice wptyn^ta skarga z+ozona ustnie do protokotu 
firmy Szulc-Efekt sp. z o.o. s siedzibq w Warszawie przy ul. Poligonowej 1 na dziatalnosc Wojta Gminy 
Zapolice. Skarzqcy zarzucit Wojtowi zaniedbanie w zakresie udost^pniania informacji publicznej 
poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zapolice w dniach od 1 do 4 stycznia 2016 r. polegajgce 
na braku dost^pu w tych dniach do danych Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du Gminy Zapolice. 
W przedmiotowej skardze firma Szulc-Efekt sp. z o.o. zawarta tez wniosek, w ktorym zaproponowata 
swoje ustugi w celu jak to okreslita „sanacji" Biuletynu Informacji Publicznej o ile urzqd b^dzie chciat 
zgodnie z przepisami z takich ustug skorzystac. 

7 stycznia firma Szulc-Efekt sp. z o.o. ponownie ztozyta tq sam^ skargQ drogq elektroniczng. 

Przewodniczqcy Rady Gminy w dniu 11 stycznia 2016 roku przekazat skargQ na Wojta do zbadania 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zapolice a wniosek, ktory byt zawarty w skardze skierowat do 
rozpatrzenia Wojtowi Gminy Zapolice, informuj^c jednoczesnie firm^ Szulc-Efekt sp. z o.o., ze skarga 
zostanie rozpatrzona przez Rad^ Gminy Zapolice na sesji styczniowej a wniosek przez Wojta Gminy 
Zapolice. 

W dniu 22 stycznia Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zapolice zapoznata siQ z w/w skargq oraz 

wystuchata wyjasnien informatyka Urz^du. 

Informatyk poinformowat, ze odpowiedzialnosc za przeniesienie danych archiwum BIP z dnia 28 
grudnia 2015 roku byto w gestii operatora INTER MEDIA t .Czekata T. Fr^ckowiak Srem ul. 
Modrzewskiego 1, ktory od 1 stycznia 2016 roku zostat operatorem strony internetowej Urz^du 
Gminy Zapolice. W dniach od 29 grudnia 2015r. do 7 stycznia 2016 r. informatyk wielokrotnie 
interweniowat telefonicznie w sprawie udostQpnienia danych archiwum na nowej stronie BIP. W dniu 
7 stycznia 2016 r. do firmy obstugujqcej strong w przedmiotowej sprawie zostato wystane pismo, na 
ktore tego samego dnia firma INTER media odpisata, iz pracownik odpowiedzialny za migracJQ 
danych, nie podtqczyt archiwum dotychczasowej strony podmiotowej BIP. Archiwalna wersja BIP z 
danymi do 28 grudnia 2015 roku zostata 7 stycznia 2016 r. podpi^ta do nowej strony podmiotowej 
BIP. Firma INTER media wyrazita ubolewanie z powodu zaistniatej sytuacji spowodowanej 
przeoczeniem ich programisty. Informatyk Gminy poinformowat rowniez, ze w okresie przestoju nie 
byto wytworzonych nowych informacji, ktore wymagatyby publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej. W czasie niedost^pnosci nie wptyn^ta rowniez zadna inna skarga poza skargq ztozonq 
przez poprzedniego operatora t j . firmq Szulc-Efekt Sp. z o.o. 



Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonego post^powania wyjasniajqcego stwierdzita, ze 
„usterka" byta wynikiem bt^du firmy INTER media, nie wynikaia natomiast z zaniedban Gminy w 
zwiqzku z czym nie zostato ztamane przez organ wykonawczy prawo i badajqc przedmiotowg sprawQ 
Komisja nie znalazta uzasadnienia dia wniesionej skargi i uznaje jq za bezzasadnq. 

Rada Gminy Zapolice biorqc pod uwag^ powyzsze ustalenia oraz opinio Komisji Rewizyjnej, dziatajgc 
stosownie do art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post^powania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz 23) uznata skarga firmy Szulc-Efekt sp. z o.o. za bezzasadnq. 

Zgodnie z art. 239 Kodeksu post^powania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej 
rozpatrzenia, zostata uznana za bezzasadnq i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarga a 
skarzqcy ponowit skargQ bez wskazana nowych okolicznosci - organ wtasciwy do jej rozpatrzenia 
moze podtrzymac swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skarzacego. W zwiqzku z powyzszym w przypadku kolejnej skargi w przedmiotowym 
temacie Rada Gminy podtrzyma swoje stanowisko. 


