
 
Uchwała Nr XLI/403/2014                                      
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 30 września 2014 roku 
 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi  na działanie kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 
267 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Uznaje się skargę wniesioną przez Szulc-Efekt sp. z o.o. na kierowników gminnych jednostek 
administracyjnych Gminy Michałowice za zasadną w zakresie zarzutu nie zgłoszenia stron 
podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej do portalu www.bip.gov.pl, w pozostałym 
zakresie za  niezasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
 

§ 2. 
Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 
 
 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Michałowice 

Paweł Zacny 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do uchwały  
Nr XLI/403/2014 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia 30 września 2014r.            

 

UZASADNIENIE 
 
 
 

W dniu 22 sierpnia 2014 roku do Rady Gminy  Michałowice wpłynęła skarga Szulc-Efekt sp. 
z o.o. na kierowników gminnych jednostek administracyjnych. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  w dniu 28 sierpnia 2014 roku skierował sprawę do 
zbadania przez Komisję Rewizyjną. 
W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna na podstawie wyjaśnień złożonych przez 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wypracowała opinię o poniższej treści:  
 
„Wszystkie gminne jednostki organizacyjne Gminy Michałowice posiadają podmiotowe 
strony Biuletynu Informacji Publicznej i udostępniają informacje publiczne w trybie art.8 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 roku, 
poz.782).  
Jednostki posiadają samodzielne strony BIP o odrębnej strukturze, mają własnych 
administratorów i własne hasła od początku obowiązku posiadania BIP. Gmina wspiera 
jednostki swoimi zasobami technicznymi. 
Skarga w tym zakresie jest bezzasadna. 
Natomiast zasadny jest zarzut o nie zgłoszeniu przez kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych podmiotowych stron BIP do portalu www.bip.gov.pl Na dzień rozpatrzenia 
skargi brakujące zgłoszenia zostały uzupełnione”. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za 
częściową zasadną w zakresie zarzutu nie zgłoszenia stron podmiotowych Biuletynów 
Informacji Publicznej do portalu www.bip.gov.pl, w pozostałym zakresie za  niezasadną.    
 
 
 
 
 
 


