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UCHWAŁA NR 831/L/2018 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 13 września 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej na Prezydenta Miasta Rybnika 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., 

poz. 994 z późn. zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), 

na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1. Uznać skargę z dnia 5 lipca 2018 r. dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej  na Prezydenta Miasta Rybnika za bezzasadną. 

§ 2. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Jan Mura 
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Załącznik do uchwały Nr 831/L/2018 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 13 września 2018 r. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

1. Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę na posiedzeniach w dniu 9 sierpnia oraz 16 sierpnia 2018 r. Pismo 

Skarżącej dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej zostało skierowane jednocześnie na ręce przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz Prezydenta 

Miasta Rybnika. 

2. Skarga dotyczyła naruszenia prawa związanego z rozwiązaniem stosunku pracy z dane niepodlegające 

udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz żądaniem zapłaty 

odszkodowania/zadośćuczynienia przez Miasto Rybnik. Zarzuty stawiane przez skarżącą były zbieżne 

z podnoszonymi w analizowanej już przez Komisję Rewizyjną skardze na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 9 w Rybniku, w przedmiocie, której Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę w dniu 27 czerwca 

br. 

3. Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia w dniu 9 sierpnia br. wysłuchała skarżącą, która przedstawiła 

ponownie informacje podawane podczas analizy skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 

9 w Rybniku. Sprawa przedstawiona przez skarżącą  była badana w 2014 roku przez Państwową Inspekcję Pracy, 

gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości. Tryb i sposób rozwiązania stosunku pracy był analizowany przez 

powołany do tego organ, sąd powszechny, co zostało potwierdzone prawomocnymi wyrokami. Skarżąca 

powoływała się ponadto na inną dokumentację znajdującą się wedle twierdzeń skarżącej w posiadaniu Sądu 

Rejonowego. Komisja Rewizyjna zwróciła się w tej sprawie do Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 

9 w Rybniku, która w piśmie z dnia 14 sierpnia br. zaprzeczyła powyższemu. Przeanalizowano również, że 

dokumentacja, o której poinformowała skarżąca nie została ujęta w dokumentacji pokontrolnej. 

4. Na podstawie powyższych ustaleń Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia br. (w obecności 

4 członków, stosunkiem głosów 3 za, 1 wstrzymujący się) rekomenduje Radzie Miasta Rybnika uchwałę 

stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. 

 

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Łukasz Kłosek 

 


