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POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwolawcze we Włocławku
w składzie następującym:
Przewodniczący : Arkadiusz Felińczak
Czlonkowie: Olga Kaczmarek - Graczyk

Joanna wierzbicka

po rozpatrzeniu sprawy z zużalenia Jana Koralewskiego na niezńatwienie w terminie pr7,ez

Burmistrza Lubienia Kujawskiego sprawy z wniosku z dnia 20 lutego 20I2r. o udostępnienie
informacj i publicznej,

na podstawie art. 37 § ż a contrario ustawy z dnia 14 częrwca l960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z2000r., Nr 98, poz.1071 ze zm.):

- uznaje zażalenie za niezasadne.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia2O lutego 20l2r. Jan Koralewski wysĘlił do Burmistrzalubienia
Kujawskiego o udostępnienie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr ll2, poz. ll98 ze zm.) informacji do§czących środków
finansowych przekazanych szkołom pod koniec ubiegłego roku, z wszczęgólnieniem
wysokości środków dla ZPO, podanie celu przekazania środków finansowych, podanie
wysokości j ednorazowego wyrównania do pensj i nauczycielo m za 20I Ir.

Pismem z dnia 01 czerwca 20l2r. - zatytułowanym ,,Odwołanie" - Jan Koralewski
wskazał, że żądana informacja nie została mu udostępniona. Na wezwanie tut. Kolegium
o sprecyzowanie w/w pisma Jan Koralewski wyjaśnił, że przedmiotowę pismo stanowi
zńalęnie na niezałatwienie w terminie jego sprawy i przewlekłe prowadzenie postepowania
w trybie art.37 § 1 k.p.a..

Samorządowe Kolegium Odwolawcze we Włocławku ustaliło inłaĘło, co następuje:
Zgodnie z art.37 § 1 k.p.a. naniezńatwienie sprawy w tęrminie określonym w art. 35

k.p.a., w przepisach szczegó|nych, ustalonym w myśl art.36lub na przewlekłe prowadzenie
postępowania stronie sŁuży zńalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego
organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Organ wymieniony w w/w § l, uznając zażalrenie za uzasadnione, tuqlznacza

dodatkowy termin załatvłienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób
winnych niezałatwienia sprawy w terminie, & w razie potrzeby także podjęcie środków
zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania ppraw w przyszłości. Organ stwierdza
jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem
prawa. (art.37 § 2 k.p.a.).


