
Zalqcznik 
do uchwaly nr V/40/2019 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 6 marca 2019r. 

Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Powiatu w Pultusku 

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 

W dniu 8 stycznia 2019r. do Rady Powiatu w Pultusku wplynyla skarga mieszkarica 

Pultuska na Starosty Pultuskiego. 

Skar2qcy wskazuje, ze na wnioski w trybie dostypu do informacji publicznej otrzymuje 

od Starosty odpowiedzi, kt6re wprowadzajq go w biqd w zakresie, cyt.: 

„- nieudzielania mi odpowiedzi w ogole, 

• 
- udzielanych mi zdawkowych informacji w zakresie procedowanych moich skarg, 

- udzielanych mi zdawkowych informacji mijajqcych sic z prawdq materialnq" 

W uzasadnieniu skargi, skar2qcy przywolal ostatnie odpowiedzi, w ktorych Starosta 

reprezentowany przez Sekretarza Powiatu o§wiadczyl, ze cyt.: „nie jest mu nic 

wiadomo na zapytania bcdqce Zywotnq materi4 sprawowania wladzy". 

Przewodniczqcy Rady pismem z dnia 11 stycznia 2019r. (znak: 

WORZ.0005.3.2019) skierowal skargy do rozpatrzenia przez Komisjy Skarg WnioskOw 

i Petycji. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2019r. zapoznala sic z przedmiotem 

skargi oraz informacjq o liczbie wnioskow zloZonych przez skar2qcego w drodze 

dostypu do informacji publicznej: 
• • 2015r. — 60 wnioskow, 

• 2016r.— 59 wnioskOw, 

• 2017r. — 62 wnioski, 

• 2018r. — 55 wnioskOw (7 wnioskOw w m. grudniu 2018r.). 

Ze wzglcdu na brak wskazania konkretnego pisma - odpowiedzi Starosty Pultuskiego - 

bedqcego przedmiotem skargi, Komisja dzialajqc na podstawie § 8 ust. 2 rozporzqdzenia 

Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i 

rozpatrywania skargi i wnioskOw (Dz.U. Nr 5, poz. 46) pismem z dnia 16 stycznia 

2019r. (znak:WORZ.0005.3a.201) wezwala skarZqcego do uzupelnienia skargi 

(sprecyzowania zarzutow) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 



Wobec nieusuniccia przez skarZacego powyZszego braku we wskazanym terminie 

Komisja Skarg Wniosk6w i Petycji wnioskuje do Rady Powiatu o pozostawienie skargi 

bez rozpoznania. 
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