UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie skargi na Dyrektora OPS w Głuchołazach
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi
na dyrektora OPS
w Głuchołazach, Rada Miejska w Głuchołazach uchwala , co następuje:
§ 1. Uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiazując go do przesłania
skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach
Mariusz Migała
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UZASADNIENIE

W sprawie skargi z dnia 13.03.2020 roku w sprawie niedotrzymania terminu administracyjnego
odpowiedzi na e-mail w trybie dostępu do informacji publicznej oraz prawa prasowego.
Na posiedzeniu komisji w dniu 19.05.2020 roku, na której uczestniczył Sekretarz Miasta Pan Piotr
Wierzbicki oraz Pani Dyrektor OPS w Głuchołazach Katarzyna Łojko, członkowie komisji
zapoznali się z materiałem dotyczącym skargi Pana Leszka Indyka na Panią Dyrektor OPS w
Głuchołazach w związku z przekazaniem nieprawdziwych informacji dot. nieotrzymania e-mail
wysłanego przez Pana Leszka Indyka jako redaktora Nowin Nyskich w dniu 05.02.2020 r. o godz.
5.02 oraz niedotrzymania terminu administracyjnego odpowiedzi na w/w e-mail w trybie dostępu
do informacji publicznej oraz prawa prasowego.
Po przeanalizowaniu przez komisję pisma z dnia 13.03.2020 Pana Leszka Indyka skarżącego na
Panią Dyrektor OPS w Głuchołazach oraz całego materiału w sprawie, a także po przeanalizowaniu
wyjaśnień złożonych przez Panią Dyrektor OPS członkom komisji, jej członkowie uznali skargę za
bezzasadną.
Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, iż nie miała wiedzy o istniejącej wiadomości wysłanej z adresu
e-mail Pana Leszka Indyka, ponieważ trafił on do spamu skrzynki elektronicznej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Głuchołazach. Z portalu społecznościowego, w czasie prywatnym dowiedziała się o
tym, iż Pan Leszek Indyk owego wysłał. Niezwłocznie po powzięciu takiej informacji Pani
Dyrektor skontaktowała się ze skarżącym informując, iż nie była świadoma i nie ma owego emaila. Pani Dyrektor poprosiła o ponowne jego przesłanie na skrzynkę OPS, jednocześnie
informując skarżącego, że niezwłocznie ustosunkuje się do treści pisma.
Burmistrz Głuchołaz przekazał sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego celem
rozpatrzenia skargi Pana Leszka Indyka, jednakże Sąd Administracyjny w Opolu zwrócił skargę do
Burmistrza Głuchołaz jako adresata, ponieważ z dokumentów nie wynika, aby skarga została
wniesiona w sprawie udostępnienia informacji publicznej.Komisja jednogłośnie uznała skargę za
bezzasadną, jednocześnie zobowiązała Burmistrza, aby przekazał wszystkim pracownikom UM w
Głuchołazach, a także dyrektorom podległych jednostek o potrzebie dostarczania do adresatów zwrotnej
wiadomości e-mail informującej i potwierdzającej o jej otrzymaniu, co w sytuacjach wątpliwości czy
konkretna wiadomość dotarła do adresata, może być informacją bardzo istotną, która na przyszłość
wyeliminuje tego typu nieporozumienia.

W związku z powyższym Rada Miejska w Głuchołazach uznaje skargę za bezzasadną.
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