
UCHWAŁA NR xxXVII/28 1 l20l7
RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

zdnia 25 września ż0l1 r,

w sprawie rozstrzygnięcia skargi pani Al w na działalność
Wójta Gminy Tarnów Opolski

Na Podstawie art. l8 ust.2 pkt. 15 ustawy zdnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (d. Dz.U.
zŻ016 r., Poz, 446 ze zm) w związku z art. żż9 pkt 3 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks
PostęPowania administracyjnego (tj, Dz,|J, z2016r. poz.ż3ze zm.) Rada Gminy Tarnów opolski
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Skargę złożoną przez Panią A W, na działalność Wojta Gminy Tarnów opo|ski
w zakresie nienalezYtego wykonywania zadań przez lJrząd Gminy w Tarnowie opolskim uznaje'się za
bezzasadną.

2. U zasadnięn ie uchwały stan owi załącznik do n i n i ej szej uchwały,

§ 2. WYkonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do
PrzYgotowania odpowiedzi i przesłania skarzącemu odpisu niniejszej uchwały wraz
z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy

Rudolf urban
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Załącznik do uchwaĘ Nr XXXVIU}8Ilż01'7

Rady Gminy Tarnów Opolski

zdnia25 września ż0l'/ r.

W dniu 24 maja ż0I'1 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski za pośrednictwem Wójta
Gminy Tarnów Opolski wpłynęła skarga Pani A W na działalność Wójta Gminy
TamÓw Opolski w zakresie nienalezytego wykonyrvania zadań przez lJrząd Gminy
w Tarnowie Opolskim.

W skardze skarżącazarzuciła Wójtowi Gminy Tarnów Opolski:

- niekompetencje pracowników Urzędu Gminy Tarnów Opolski odpowiedzialnych za
wYkonyłvanie zadań narzuconych Ustawą z dnia 4 marca 20l 0 r. o infrastrukturze informacji
Przestrzennej, wynikającą z braku wiedzy, a polegającą na powoływaniu się na rozwiązania
n iespełn iaj ące wymogów ustawowych,

- naruszenie interesu publicznego oraz nantszenie interesu firmy skarzącej, co jest
konsekwencją braku wiedzy po stronie pracowników gminy, poprzez wydatkowanie
PublicznYch środków na rozwiązania niezgodne z przepisami oraz tiniemozliwienie skarżącej
uczciwego konkurowania w oferowaniu kompletnych i oszczędnyclr rozwi ązań w tematyce
Publikacji danych przestrzennych, co jest warunkiem koniecznym tlzyskania zamówienie
publicznego.

Zgodnie z treścią art. ż27 Kodeksu postępowania administracyjnego ,,Przedmiotem skargi
może byĆ w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe
organY albo przez ich pracownikow, naru,szenie praworzqdności ltlb interesów skarżqcych,
a także przewleWe lub biurokrcltyczne załatwianie spraw, ".

W myŚl natomiast przepisu aft. ż29 pkt 3) Kodeksu postępowania administracyjnego rada
gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta
(burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Po PrzeProwadzeniu postępowania kontrolnego i rozpatrzeniu skargi, Komisja Rewizyjna
uznała skargę za bezzasadną.

Komisja Rewizyjna, działając zgodnie zprzepisan,li § 78 i79załącznika do uchwały nr
XLUż86|ż014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca ż0l4 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz.|Jrz, Woj. Opolskiego z 2Ol4r, poz.847) na podstawie
uchwały nr XXXIV12681ż017 zdnia 26 częrwca 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej rozpatrzenia skargi oraz na mocy art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r,
o samorządzie gminnym, przeprowadziła wdniu l5.09.2017 r. kontrolę wtym zakresie.
W przedmiotowej sprawie odebrano wyjaśnienia od Pani lwony Król - pracownika urzędu
gminy. Komisja w dniu 15.09.2017 r. zapoznała się także z dokumentami związanymi ze
SPraWą, w tym z pismem nr llT\I1lTarnów Opolski przedsiębiorcy Gison Sp. z o. o. zls
w Krakowie, który świadczy na rzęcz Gmlny Tarnów Opolski usługi informatyczne
w zakresie infrastruktury informacj i przestrzennej .

Przeprowadzone postępowanie nie potwierdziło zasadności zarzutów skarzącej.
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Gmina Tarnow Opolski zapewnia dostęp do danych, o których mowa w art. 30 Ustawy z dnia
4 marca 2010 r. o infrastrukturze infotmacji przestrzennej w sposób określony w art. 9
przedmiotowej ustawy. Adres do usługi sieciowej to: [ttp://portal.gison.pl/tarnowopolski/wraz z adresem url usługi siecioWeji wms' ' http://server7.gison.pl/cgi-
birr/mapserv?map:/hoĘ9/vboxuser/mpzltarnQwopolski.map. Gmina Tarnów Opolski posiada
także oprogramowanie do przeglądania dokumentów planistycznych (System Informacji
Przestrzennej firmy Gison z Krakowa), Tworzenie i edycja dokumentów planistycznych jest
zlęcana uprawnionym podmiotom zewnętrznym w ramach potrzeb tj. pracownie projektowe,
biurom architektonicznym i innym osobom z uprawnieniami. Nieuzasadniony jest zatem zarzut
skarzącej w przedmiocie niekompetencjipracowników Urzędu Gminy Tamów Opolski, ktorzy
rzekomo nie posiadająwiedzy, a co wynika z powoływania się narozwiązania niespełniające
wYmogów ustawy. Wbrew twiełdryniom sJ."przącej w odpowiedzi na jej wniosek
o udostępnienie informacji publicznej nie został wskazany jedynie adres http:i/taĘowopolski.e_
mapa.net, atakże adres http://porlal.gison.pl/tamowopolski/ pod którlrrn znajduje się adres url
usługi sieciowej WMS, Potwierdza to pismo Gminy Tamów Opolski z dnia 23 maja 2017 r.
stanowiące odpowiedz na wniosek skarżącej o udostępnienie informacji publicznej. Powyższe
Potwierdza, iZ Gmina Tarnów Opolski w sposób prawidłowy wykonuje swoje obowiązki
wYnikające z przepisow ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
Przestrzennej, a pracowni Urzędu Gnriny są w sposob należyty przygotowani do realizacji tych
obowiązków i posiadają stosowną wiedzę w tym zakresie.

Tożsamo zarzuty skarżącej w przedmiocie braku szkoleń i niezaplanowania środków
finansowych na szkolenia w przedmiocie infrastruktury informacj i przestrzennej są chybione.
Urząd Gminy Tarnów Opolski w ramach posiadanych środków finansowych zapewnia
Pracownikom uczestnictwo w szkoleniach. Przy tym należy wyjaśnić, że taką odpowiedz
otrzymała skarżąca w piśmie z dnia 23 maja 2017 r,, a więc sprzeczne z prawdą są jej
twierdzenia, iż w tynr temacie nie otrzym ała żadnej odpowiedzi. Pracownicy Urzędu Gmrny
Tarnów Opolski biorą udział w szkoleniach w zakresie niezbędnym do potrzeb stawianym im
PrzęZ przępisy prawa, ale także rrie ponad potrzebę. Należy mieć także na uwadze, iz lJrząd,
GminY realizuje swoje obowiązki wskazane w przepisach ustawy z dnia 4 marca 20l0 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej, zlecając ich realizację przedsiębiorcą zewnętTznym,
na których to ciąży obowiązek zapewnienia sprawności dostępu do systenu informacji
przestrzęnnej ijego zgodności z obowiązrrjącymi przepisami prawa,

Uwzględniaj ąc powyższe, nie sposób zgodzić się ze skarż ącą, że Wójt Gminy Tarnów opolski
swoim działaniem narusza interes publiczny. Przeciwnie to tych twierdzeńKomisja stwierdziła,
ze Środki na realizację zadań w zakresie infrastruktrrry informacj i przestrzennej wydatkowane
są w sposób celowy i gospodarny,

Zarzut naruszenia interesu firmy skarżącej jest natomiast niezrozumiały. Skarżąca pruy tym
ZarZUtu tego W sposób zrozumiały i wyczerpujący nie uzasadniła. Komisja dokonując oceny
złożonej skargi, nie dopatrzyła się zastosowania jakichkolwiek mechanizmów przez Wójta
GminY Tarnów Opolski, których celem miało być uniemozliwienie skarzącej uczciwego
konkurowania w oferowaniu kompletnych i oszczędnych rozwiązań w temacie publikaóji
danych przestrzennych.

Z Powyżej przedstawionych przyczyn, Komisja oceniła, że złożona skarga jest bezzasadna.

Po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi Pani A, Wt na działalność
WÓjta Gminy Tarnów Opolski i analizie stanowiska przedstawionego przez Komisję
RewizYjną, Rada Gminy Tarnów Opolski postanowiła podjąć uchwałę o uznaniu skargi Źa
bezzasadną.
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Zgodnie z treścią art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy Tarnów
OPolski poLlcza, o treści art. ż39 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego:
,,W PrzYPadku gdy skarga, w wyniku je.j rozpatrzenia, zostrlła uznana za bezzasadnq i jej
bezzasadnoŚc wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżqcy ponowił skargę bez wskazania
nowYch okolicznoŚci - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawi.adamiania skarżqcego.".
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