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Pan
Jan koralewski

Odpowiedź na skargę

Na podstawie art. 237 § 3 i afi. 238 § l ustawy z dńa t4 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz.lż57) w zwiąku z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i ńzpaĘŃaffia skarg-i wńosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz.46), po rozpatrzeniu skargi
z dńa 18.10.2017 r. na czynności pracownika Pani Joanny Czarniak Specjalisty ds. ochrony
środowiska - zawiadamiart, że skarga jest bezzasadna.

uzasadnienie
W dniu 18.10.2017 r. Pan Jan Koralewski zam. . , , 87-840 Lubień

Kujawski wniósł do Kierownika Referafu Organizacyjnego Pani Jolanty Mielczarek skargę na
czynności pracownika ds. ochrony środowiska Joanny Czarniak, dotyczącą nieudostępnienia
informacji publicznej w dniu 19.07.2017 r.

Pracownik Urzędu w osobie p. Joanny Czarniak mimo zaangażowania, nie był
w stanie udzielió natychmiastowej informacji publicznej na Pana prośbę dotyczącą daty

wydania decyzji na wycinkę drzew w miejscowości Kłóbka, ponieważ sprawa wymagała
czasu na jej odszukanie. Wynikało to głównie ztego, że żądane informacje dotyczyły sprawy
prowadzonej przed dniem zatrudnienia p. Joanny Czarniak na tym stanowisku.

Z wyjŃnień ńożonych przez p. Joannę Czarniak wynika, że zaproponowała Panu
ńożenię konkretnego i sprecyzowanego wniosku w tej sprawie, co dało by czas na jej

odszukanie. Pan nie zgodził się na takie rozwiązarie sugerując p. Joannie Cznniak
sporządzenie notatki służbowej. Pani Joanna Czarniak, z lwagi na to, iż przyjmuje się, że

notatki służbowe stosuje się w spawach urzędowych jako jedną z fotm komunikacji między
pracownikiem a kierownictwem w sprawach, których rozwiązanie wymaga szczególnego
podejścia do zagadnienia, słusznie odmówiła Panu wykonania takiej czynności. W tej

sytuacji, co najwyżej, należńo sporządzić protokół z ustnego ńożęńa wniosku o wydanie


