Uchwała Nr XXXIV/ 341 /2021
RADY POWIATU SANOCKIEGO
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
Na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 229 pkt 4, art. 237 i art.
238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. )

Rada Powiatu Sanockiego
uchwala co następuje:
§1
Skargę Pana
na niewłaściwe działanie Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Sanoku wniesioną w dniu 08 marca 2021r., uznaje się za bezzasadną.
§2
Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§3
O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

Uzasadnienie
W dniu 08 marca 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Sanoku wpłynęła
na niewłaściwe działania Dyrektora Powiatowego

skarga pana
Urzędu Pracy w Sanoku.
Pan

w swojej skardze podnosi, iż na podstawie ustawy o dostępie

do informacji publicznej zwrócił się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w
Sanoku dotyczącym zatrudnienia Pani

. W odpowiedzi na ten

wniosek pismem z 11 lutego br. dyrektor PUP w Sanoku udzielił odpowiedzi, jednak
według skarżącego nie były precyzyjne i nie odpowiadały w całości na postawione
pytania. Skarżący podnosi również iż w związku z niesatysfakcjonującymi
odpowiedziami na zadane pytania skierował kolejne pismo w dniu 16 lutego br. do
PUP w Sanoku o wydanie w tej sprawie decyzji administracyjnej.
została rozpatrzona przez Komisję

Przedmiotowa skarga pana

Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021r.
Podczas posiedzenia Komisji ustalono, iż skarżący na zadane przez niego pytania
otrzymał odpowiedzi.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na pismo pana

z dnia 16 lutego br.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku pismem z dnia 23 lutego 2021r. pouczył
skarżącego w jakich sprawach jeśli chodzi o ustawę o dostępie do informacji
publicznej wydaje się decyzje administracyjne, kiedy przepisy kpa stosuje się i w
niniejszej sprawie udzielono odpowiedzi, przedstawiając informacje publiczną
pismem z dnia 11 lutego 2021r. Natomiast w pozostałym zakresie wnioskowane
przez skarżącego informacje nie stanowiły informacji publicznej. Zgodnie z art. 16
ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa udostępnienia informacji oraz
umorzenie postepowania o udostepnienie informacji publicznej w przypadkach
określonych w art. 14 ustęp 2 przez organ władzy publicznej następuje w drodze
decyzji. W tych wypadkach decyzja jest wydawana. W niniejszej sprawie powyższy
przepis nie ma zastosowania z uwagi na brak przymiotu informacji publicznej w
zakresie w jakim nie udzielono odpowiedzi. W sytuacji w której żądana informacja
nie ma charakteru informacji publicznej załatwienie sprawy może nastąpić poprzez
pisemne

poinformowanie

wnioskodawcy

o

przyczynach

uzasadniających

nieudostępnienie informacji.
Odpowiedź udzielona wnioskodawcy przez PUP w Sanoku

również nie była

satysfakcjonująca i po raz kolejny wniósł o wydanie w tej sprawie decyzji

administracyjnej dnia 3 marca 2021r.
W dniu 11 marca br. po raz kolejny PUP w Sanoku udzielił panu
odpowiedzi w tym zakresie. Po raz kolejny pouczono wnioskodawcę o sprawach w
których decyzje administracyjną się wydaje, jeżeli chodzi o dostęp do informacji
publicznej a ponadto dodatkowo pouczono pana

o tym, iż w

przypadku uznania udzielonej przez organ informacji za niepełną bądź w przypadku
sporu, co ma miejsce w tej sytuacji czy żądanie dotyczy informacji publicznej czy
też informacji pozbawionej tego przymiotu, wnioskodawcy służy prawo złożenia
skargi na bezczynność organu do Sądu Administracyjnego w trybie przepisu prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Taka odpowiedź została
wnioskodawcy udzielona dnia 11 marca br. po czym pan

ponownie

wystosował pismo do PUP w Sanoku wnosząc o wydanie w powyższej sprawie
decyzji administracyjnej. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku w dniu 30 marca br.
odpowiedział na powyższe pismo.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną. Następnie skargę
rozpatrzyła Rada Powiatu Sanockiego na sesji w dniu 27 maja 2021r. Rada Powiatu
Sanockiego uznała Skargę Pana

na niewłaściwe działania dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku za bezzasadną.

