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Pan

Stanisław Lolo

Radny Rady Powiatu

w Bttsku-Zĺlroju

Dot. zapytania zgłoszollego lł, dlriu 04'll.20l9ľ. o następlÚącei tľeści: ..dlaczego

w llĹlszylll porviccic skaľgi ľoz1rĺrtľywelne pľ7'e'1' Konrisję skaľg. wl-lioskĺiw

i petycji i ptlwstaľe w wyniktr pľac kolrris.ii clokumellty takie jak: pľcltokoły.

wnioski i opinie llie są 1lublikclwaIle w Biuletynie Inlbľmac.ii Publicznej tak jak

w innych powiatach".

W oclpowicclzi lla zapytanic zgloszolrc 04.1 l .20l 9ľ' u1lľzc'ilnic illlbľIlruję:

Zgoclnic z dyspozyc.|ą rvynika.iąrą z aľt. l ttst. l tlstttwy o clostępie do inÍ-oľmacji

publicznc.i (Dz. U. z 2Ol9ľ. poz. 142Lf) kazcla ilrĺtlľnlac.ia ĺl spľarvach pr"rblicznyclr stanowi

inÍ'oľlrrację ptrbliczIlą w ľĺlztlllrictliLt tlstalv1,ipocllcga trclostępnicniu lrtl zttsaclaclr iw tľybic

okľeślonynl w ninie.isze.j ustarł'ic.

Aľt. 3 w/rł, tlstarv1, o clostępic clo inlilľnlacji ptlbliczne'i tlpľawlria clo tlzyskania

inĺilľn-racji prrlrlicznqj. \Ą,t)'lll l-lzyskarria ill1bľnlac'ii pľZct$,oľZolrc.i i,r,takillr zakľesie, w jakinl

.iest to szczegĺilnie istotlre dla inteľcsu pr"rblicztrcgo. rvgląclu clo clokunrent(lw uľzęclowych.

dostępu do posieĺlzeń kolegialnyclt ĺlt'gĺtĺtĺiłĺ, luluĺlz.|, pubIicatej pocltodzqc.ych

z poluszec It nygl, w.yfrOyó|p.

Pľawĺl do illĺbľnlacji 1lrrbliczncj obc'inltlic tt1'lľĺtivlliclric clo niezrł,loczlrego tlzyskania

illĺbľlriac.ii ptlbliczne.j zarł'icľa.jąccj aktualltą rvicclzę tl s1lľarł,ach ptllrliczllyclr.

Natonriast zgodnie r",lľI.6 ustĹl\,V},o c1ostę1lic clo inĺilľIrrac.ii publiczne.i. uclostępnieniu

pocllega illĺoľnlac.|a ptlbliczlla. rv szczcgťlllrości ĺl:

l. polityce wewnętľzne-i i zagľanicznej. vt, tyl-l-l ĺl:

a) z.tll'nieľleniach clziałali w'laclzy llstttwtlclar,r'cze-i ĺ'll't-tz rł'1''kollawczej

b) pľo.iektowanitl aktów lroľt-lratvwnych.

c) 1lľogľalrrach w' zakľesie ľealizac.ii zaclĺui 1ltlbliczll1,'ch. sposobic ich ľealizacji.

wyktlllyrvaliill i sktrtkach ľcalizac.ii tich z'aclań.



2. podrniotaclr, o któľ1,ch ll1o\,vĹl r,v zlľt. 4 trst. l. rł' ĺylll o:

a) statusie prawl1yln lub fbľnlic pľawnc.i.

b) oľganizacji,

c) pľzedmiocie działalności i kompetencjach.

d) oľgarrach i osobacll spľawujących w nich filnkcje i ich kolnpetencjach.

e) stľuktuľze własnościowej podnriottiw. o któľych nlowa w aľt' 4 urst. l pkt 3-5.

Í) majątku. któľ1,111 clyspontlią.

3. zasadach Í-unkcjonowania poclnriotów. o któľych mowa w aft. 4 ust. l w tynr o:

a) tľybie działania właclz publicznych i ich.iec1nostek oľgallizacyjnyclr.

b) tľybie działanla 1lalistwtlwych osób pľawnyclr i osób pľawtrych sanroľządu

teľytoľialnego w zakľesie wykonywania z'adan ptrblicznyclr i iclr działalrrości

w ľamach gospodaľki btrclżetowej i pozabudŻetowej.

c) sposobach staľlowienia aktĺ5w publicznopľawnych.

ĺl) sposobaclr pľzyjnrowatria i załatwiania spľaw.

e) stanie pľzyjnrowanyclr spľaw. kolejności iclr załatwiania lub ľozstľzygania.

f) pľowadzonych Ęestľaclr. ewiderrcjach i aľchiwach oľaz o sposobaclr i zasadach

udostępniania danych w rliclr zawaľtych.

g) naboľze kanclyclatów clo zatľuclnicnia na wolnc stanowiska, w zakľesie okľeŚlonynr

w pľzepisaclr odľębnych.

4. danych publicznych. w tym o:

a) treści i postaci dokunrentów uľzędowyclr. w szczególności:

- treści aktów aclministľacyirlych i iclr ľozstľzygnięć'

- dokunrentacja pľzebiegu i ef'ektów kontľoli oľaz wystąpienia. stanowiska, wnioski

i opinie poclnriotów.ją pľzepľowadza.iącyclr .

- tľeści oľzeczeli sądćlw pclwszeclrnyclr. Sądrr Najwyższego. sąclów

adnrinistľacyjnych. sąclÓlv wojskowyclr. Tľybunału Konstytr-rcyjrrego i Tľybunaľu

Stanu.

b) stanowiska w spľawaclr publiczlryclr zajęte pÍZeZ oľgany władzy publicznej i pľzez

Ítlrrkcjorraľiuszy publiczrlyclr lv ľozunricniu pľzcpisów Kodeksu kaľnego.

c) tľeści innych wystąpień i ocen dokonywanycl'l ptzez oľgany władzy publicznej.

d) infbľmacja o stanie państwa. sanroľządow i ich jednostek oľganizacyjnyclr.

5. majątku publicznylrr w tynr o:

a) majątktl Skaľbu Patistwa i państrvowycIr osób pľawnyclr.



b) irrrrych pľawaclr llrajątkorł,ych pľzysługuiących patistwu i jego długach,

c) nrajątku jednostek sanroľząclu teľytoľialrrego oraz sanroľządów zawodowych

i gospodaľczych oľaz lrrajątku osĺib pľalvnych sanroľząclu teľytoľialnego' a takŻe

kas choľych.

d) ma.jątktl podrlriotćlw. o któľyclr nrowa w aľt. 4 ust. l pkt 5, poclrodzącyln

z zadysponowania nrajątkienl. o któľyrrr ľnowa w lit. a-c. otaz pożytkach z tego

majątku i jego obciązerliaclr.

e) dochodach i stľatach spółek lrandlow1,clr. w któľyclr podrnioty, o któľych mowa

w lit a-c nrają pozycję dĺrnrinrrjącą w ľozunrienitr pľzepisów Kodeksu spółek

lrarrcllowych. oľaz clys1lonowztllitl tyrlri cloclrĺlclanri o sposobie pokľywania stľat.

Í) długu publicznynr,

g) pomocy publicznej.

h) ciężaľaclr publiczrryclr.

Z kolei udostępnienie infoľmacj i ptrbl icznej następtlie w clľoclze :

. ogłaszarria inftlľrrracji publiczllych' w tynr clokttnrentĺirł' uľzędowych, w Biuletynie

Irrf'oľrnacji Publicznej. wstęptt l1Ĺl posieclzenia oľganów. o któľych mowa

w aľt' 3 ust. l pkt 3 i uclostępniania tnateľiałórł,. w tym audiowizualnyclr

i teleinÍbľmatycznycli. clokutrrentlljąc1,clr te posieclzenia (aľt. 7 ustawy)'

Natomiast zgodnie z dyspo'zycją wynikaj ącą 'Ż aÍt. 8 ust' 3 w/w ustawy podrnioty,

o któľych mowa w aľt. 4 ust' 1 i 2. obowiązane są do uclostępniarria w Biuletynie InÍbrmacji

Publicznej inĺbľnrac.ii publicznyclr. o któľyclr nrowa w aľt. 6 ust. l pkt 1_3' pkt 4 lit.a tiľet

clľttgie, lit c i d i pkt 5.

[.Jslarva o salnĺrľz.t1c1zie pirrviattrw\/ll1 w art. ĺla tlst. 2 i3 lrr(lrł,i:

.lawność działaľia ĺlľganów pĺlwiiltl'l obejnluie w szczególności pľawo obywateli

do trzyskiwania inÍbľmacji. wstępu na sesjc ľacly powiatu i posicdzcrria jej kornisji. a takŻe

dostęprr do dokunrelrtĺiw wynikającyclt z wykonywallia zaclali publicz-liycIr. w tynr pľotokołów

posiedzeń oľganów powiatu i konrisji ľacly powiatu.

Zasady dostępu do dokulrrentilw' i koľzystania z nich okľeśla statut powiirtu.

Na uwagę zasługuie to. iz pľocecluľa ľclzpatľlrvania skaľg. wtriosku lub petycji przez

Komis.ję skaľg' wniosków i petyc.ii została uľegulowana w Statucie Powiatu Buskiego

uchwalonego uchwałą Rady Powiattl w Busku-Zdľoju nľ XXXIX/39712014 z dnia

05.09.20l4ľ (tj. Dz.I.)' Woj. Śrviętokľzyskiegĺl z' 18.O9'2Ol7ľ. po'z.2782 zpożn. zn.).

Po rozpatľzeniu skaľgi . wlliosku ltlb petyc.ii. Korrrisja spoľządza pľojekt uchwały wľaz

z uzasadnielrietn. Pľojekt ttclrrvały wÍaz Z uzasadlrienietlr. w ktÓľynr wsketzano pľoponowany



SpoS(ib zalatrł'iclliĺr skargi. u lliĺlsktl lrr[l 1lct1'c.ii. 1rl'zcu,tlclllicząc5' Kolllis.ii 1lrzckazrtjc

I)ľzcwoclnicZĹ}ccl'l1Ll l{acl1, |)orl,ittttl. I)ľzcrvocllricząc)' I{acl1, l)ĺlrł'iiltu rł,łącza SpľŁlwę skaľgi.

lł,I-liosku lub 1lct;,c.ii clo 1lĺlľząclku obľacl na.|bliŻszc'i scs.ji l{acl1, I)otviattl (s\ 52ct -c statutu).

Natĺlll-tiast z'asacly uclostęprliallia clolttllllclrtĺirv r,v1,Irika.iąc1,ch z rvykonywaIria z'aclań

publiczIlych pr'zcz' oľgall)' 1-lorł,iztttt i Konlis.|c ľĹlcl), por,r'iĺtttl Oraz koľzystania 7' t},cl-l

cltlktllllcIlt(lvr' ľcgulttjc zalączllik Nl'(l dĺl Stittlttlt l)tlw'iatlt l}trskicgo.

Ma.jąc po\,\'}'ZSZc I]a tlu'aclzc. a 1lľzccĺc rr sz\'stkillr trcść tlStAw\/ ĺ'l salntll'ząclzic

por,viator,vyll-l. LlStavvY ĺl clĺlstę1lic clĺl illĺilľnlac.ii 1ltrbliczllc'i tlľaz StŁ'ltLlttl 1lor,r'iatlt lric lrrĺt

obĺlrvia1z'ku publikowallia rł l}II'skaľg itltlI<rtlllclltĺirł zrvit1zt'ttly'ch z ich ľĺlz1lłltľzcnict-l-l.

Do wiaclĺllllości:

Kieľownik Riuľa
OLlsltlgi lłacly i 7'tll'l.zytlv
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