
Uchwała Nr 784/XXXll/2005 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 7 lipca 2005 r. 

w sprawie skargi p. H------- P------------------ i p. J---------- P------------------- z
31 maja 2002 r. na Zarząd Miasta Lublin, dot. wszczęcia i 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz ewentualnie 
dyscyplinarnego w zakresie rozpatrywania wniosków o dostęp do 
informacji publicznej. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego u. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 93 poz. 1071 z późn. 
zm.) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym U. t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§1

Uznaje się za bezzasadną skargę p. H------- P------------------ i p.
J---------- P------------------- z 31 maja 2002 r.na ówczesny Zarząd Miasta
Lublina, wnoszącą o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego w sprawie załatwienia przez Zarząd Miasta Lublina 
wniosków o dostęp do informacji publicznej i ewentualne wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego, ponowioną pismem z dnia 14 kwietnia 
2005 r. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący
,/?/adyM� 

2�C/c<-·v1, 
Zbigniew Targoński



Uzasadnienie 
do uchwały 784/XXXll/2005 

Rady Miasta Lublin z dnia 7 lipca 2005 r. 

w sprawie skargi p. H------- P------------------ i p. J---------- P------------------- z
31 maja 2002 r. na Zarząd Miasta Lublin, dot. wszczęcia i 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz ewentualnie 
dyscyplinarnego w zakresie rozpatrywania wniosków o dostęp do 
informacji publicznej. 

Dnia 14 kwietnia 2005 r. do Biura Rady Miasta Lublin złożone zostało 
przez H------- P------------------ i J---------- P------------------- ponowienie do 
rozpatrzenia przez Radę Miasta ich skargi z 31 maja 2002 r. na ówczesny 
Zarząd Miasta w kwestii wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie 
załatwiania ich wniosków o dostęp do informacji publicznej. Wnoszą również o 
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w zakresie rozpatrywania tych wniosków. 

Z wyjaśnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin wynika, że w 
przedmiotowej sprawie ze Skarżącymi prowadzona była następująca 
korespondencja: 

1. Wniosek    o    wszczęcie    i    przeprowadzenie    postępowania
wyjaśniającego  oraz  ewentualnie  dyscyplinarnego  złożony  przez
Wnoszących w Biurze  Rady  Miejskiej  w  Lublinie  w  dniu  31  maja
2002 r.

2. Odpowiedź    Wiceprezydenta    Miasta     Lublina     informujące 
Przewodniczącą    Rady   Miejskiej    o    sposobie     załatwiania 
przedmiotowego wniosku, przekazanego pismem z dnia  5  czerwca 
2002 r. znak: BRM.111.0561/5/Rej.13/2002.

3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 maja 2002 r. 
H------- P------------------ i J---------- P------------------- adresowany do 
Zarządu Miasta Lublina, nawiązujący do wcześniejszej 
korespondencji prowadzonej ze Skarżącymi.

4. Pismo Wiceprezydenta Miasta Lublina z dnia 22 maja 2002 r. znak: 
KP/ZO/S/11/0717/6-7/2002 odpowiedź na wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej z dnia 9 maja 2002 r.

5. Decyzja z dnia 21 czerwca 2002 r. znak: SIR.OR.-0562/1/02 wydana 
z up. Prezydenta Miasta Lublin przez Dyrektora Wydziału Strategii i 
Rozwoju o odmowie udostępnienia informacji publicznej odnośnie do 
pytań zawartych w pkt I i Ili wniosku stron z dnia 9 maja 2002 r.

6. Odwołanie Skarżących od decyzji z dnia 21 czerwca 2002 r. 
odmawiającej udostępnienia im informacji publicznej do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za 
pośrednictwem Zarządu Miasta Lublina. 



7. Przekazanie przez Wydział Strategii i Rozwoju kompletu akt 
dotyczących przedmiotowej sprawy pismo z dnia 29 lipca 2002 r. 
znak: SIR.OR.-562/1/02.

8. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z 
dnia 21 sierpnia 2002 r. znak: SK0.0073/1578/Ll/2002 o uchyleniu 
zaskarżonej decyzji wydanej z up. Prezydenta Miasta Lublin przez 
Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju z dnia 21 czerwca 2002 r. 
znak: SIR.OR-0562/1/02 i przekazaniu sprawy do ponownego 
rozpatrzenia przez organ I instancji.

9. Pismo Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju do Skarżących z dnia 
9 października 2002 r. znak: SIR.OR-0562/1/02 z prośbą o 
uzupełnienie i uzasadnienie wniosku z dnia 9 maja 2002 r. w terminie 
14 dni od daty doręczenia pisma.

10. Decyzja z dnia 24 grudnia 2002 r. znak: SIR.OR.-0562/1a/02 
wydana z up. Prezydenta Miasta Lublin przez Dyrektora Wydziału 
Strategii i Rozwoju odmawiająca udostępnienia informacji publicznej 
odnośnie pytań zawartych w pkt I i Ili wniosku stron z dnia 9 maja 
2002 r.

11. Odwołanie Skarżących od decyzji z dnia 24 grudnia 2002 r. 
odmawiającej udostępnienia im informacji publicznej do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lublinie.

12. Przekazanie przez Wydział Strategii i Rozwoju kompletu 
akt dotyczących przedmiotowej sprawy pismo z dnia 23 
stycznia 2003 r. znak: SIR.OR.-562/1a/03

13. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z 
dnia 21 lutego 2003 r. znak: SK0.0073/183/Ll/2003 utrzymująca w 
mocy zaskarżoną decyzję wydaną z up. Prezydenta Miasta Lublin 
przez Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2002 
r.

14. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek 
Zamiejscowy w Lublinie z dnia 4 lipca 2003 r. ze skargi H-------
P------------------ i J---------- P------------------- na decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie uchylający 
zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta 
Miasta Lublina z dnia 24 grudnia 2002 r. nr SIR.OR.- 0562/1 a/02.

15. Pismo sygnowane z up. Prezydenta Miasta Lublin przez Dyrektora 
Wydziału Strategii i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2004 r. znak: 
SIR.LPU.V.7322/2/1/264/04 przekazujące Skarżącym informacje

16. Wezwanie Skarżących z dnia 10 maja 2004 r. skierowane do 
Prezydenta Miasta Lublin do wykonania w pełni wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego oraz wnioski o uzupełnienie części 
informacji i wyjaśnienie wątpliwości zawartych w udostępnionej 
informacji. 



17. Pismo sygnowane z up. Prezydenta Miasta Lublin przez Dyrektora
Wydziału Strategii i Rozwoju z dnia 25 maja 2004 r. znak:
SIR.LPU.V.7322/2/1/264-1/04 przekazujące Skarżącym brakujące
informacje.

Z powyższego wynika, że kolejne etapy sprawy świadczą o jej prowadzeniu 
sukcesywnie, w miarę możliwości formalnych. 

Ponadto zarzut Skarżących, że nie otrzymali odpowiedzi na pismo
wezwanie z 4 maja 2004 r.jest bezzasadny, ponieważ zostało ono przekazane 
pismem z 7 maja 2004 r., znak: BRM-111-0561/10/Rej.34/2004 do rozpatrzenia, 
wg właściwości przez Wojewodę Lubelskiego. O fakcie tym zostali 
poinformowani również zainteresowani wspomnianym pismem. 

Jeśli zaś chodzi o zarzut niewykonania, zdaniem Skarżących, 
postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 6 maja 
2004 r., to również jest ono bezzasadne, ponieważ wykonał je 
Przewodniczący Rady Miasta na XX sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 
2004 r. Informacja o wykonaniu wspomnianego postanowienia została 
przesłana Przewodniczącemu Wydziału Ili Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie, pismem z dnia 3 września 2004 r., znak: BRM-
111-0562/80/2004.




