RADA POWIATU OTWOCKIEGO
ul. Górna 13,05-400 Olwock
Id. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338
c-mail: rada@powiat-olwocki.pl

UCHWAŁA NR 228/XXX/21
RADY POWIATU O T W O C K I E G O
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie odmowy udzielenia informacji

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), uchwala się, co następuje:
§ 1. Odmawia się udzielenia informacji na wniosek z dnia 12 stycznia 2021 r.
Pana J. J., z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego do przekazania
Wnioskodawcy niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
12 stycznia 2021 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wpłynął mailowo wniosek
Pana J. J . skierowany do Rady Powiatu Otwockiego o udostępnienie informacji publicznej:
„Zgodnie z § 39 Uchwały nr. 136/XVll/2020 Rady Powiatu w Otwocku Komisja Skarg.
Wniosków i Petycji rozpoznaje skierowane do niej skargi, w związku z tym na podstawie
art 2 ust. 1, art. 5 ust.l, 3, 4 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (j. t. Dz. U . z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) wnoszę o udzielenie
mi informacji i wskazanie,:
1. Jakie działania podejmuje lub jest uprawniona podjąć Rada Powiatu w przypadku, gdy
złożona skarga wskazująca błędy, nieprawidłowości, zaniedbania organu etc. jest
zasadna?
2. Jakie konsekwencje może ponieść organ, który dopuścił się nieprawidłowości
opisanych w skardze, zaś sama skarga została przez właściwą komisję Rady uznana za
zasadną?
3. Czy Rada Powiatu posiada prerogatywy do tego by dyscyplinować lub ukarać organ,
jeżeli tak to jakie?"
Uznać należ)', że informacje w przedmiocie kompetencji, zasad działania i prerogatyw
organów samorządu, a w tym wypadku rady powiatu, nie stanowią informacji publicznej
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(dalej jako „u.d.i.p."). W doktrynie i orzecznictwie zgodnie podkreśla się, że informacja
publiczna musi dotyczyć sfery faktu. „Wnioskiem w świetle u.d.i.p. może być objęte jedynie
pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi' (tak
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10 stycznia 2007 roku, sygn. I I
Sa/Wa 1595/06). Należy zatem stwierdzić, że zakres informacji, o którym mowa w pytaniach
wniosku nie stanowi informacji publicznej w myśl u.d.i.p.
Jeżeli żądana przez wnioskodawcę informacja nie stanowi informacji publicznej,
to adresat wniosku winien poinformować wnioskodawcę o tym fakcie zwykłym pismem.
Przykładowo w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 kwietnia 2010 roku (sygn.
I OSK 83/10) wskazano: .Adresat wniosku o udostępnienie informacji publicznej musi przede
wszystkim ustalić czy żądana informacja jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. ł
u.d.i.p. W przypadku gdy żądana informacja nie jest informacją publiczną nie stosuje się
przepisów ustawy, wobec czego adresat wniosku powinien o tym zawiadomić wnioskodawcę.
Nie wchodzi wówczas w grę możliwość wydania decyzji odmownej na podstawie art. 16".
Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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