UCHWAŁA NR XXXVI.364.2021
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wniesioną w dniu 11 października 2021 roku skargę na działalność Prezydenta Miasta Ełku dotyczącą
nie udzielenia odpowiedzi na e-mail z dnia 26 sierpnia 2021 r. uznaje się za zasadną.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącą.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Włodzimierz Szelążek
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI.364.2021
Rady Miasta Ełku
z dnia 24 listopada 2021 r.
Uzasadnienie
1)

W dniu 11 października 2021 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Ełku wpłynęła skarga Pani
....................... dotycząca nieudzielenia odpowiedzi na e-mail z dnia 26.08.2021 r.

Do Urzędu Miasta Ełku wpłynęło 9 zapytań drogą e-mailową od Pani 1).............................
w dniach: 22.03.2021 r., 17.05.2021 r., 18.05.2021 r., 27.05.2021 r., 05.07.2021r., 13.07.2021 r.,
05.08.2021 r., 20.08.2021 r., 26.08.2021 r. Skarżąca wskazała, iż nie otrzymała odpowiedzi na e-maila
z dnia 26.08.2021 r.
Z ustaleń poczynionych w toku postępowania wyjaśniającego wynika, że w dniu 02.09.2021 r. Pani 1)
...................... otrzymała odpowiedź na e-mail z dnia 20.08.2021 r. Natomiast e-mail z dnia 26.08.2021 r.
pozostał bez odpowiedzi.
Stąd przedmiotową skargę uznaje się za zasadną.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Włodzimierz Szelążek

1) Dane

zostały zanonimizowane ze względu na prywatność osoby fizycznej, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w związku z art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r.
Anonimizacji dokonał Elżbieta Liziewska
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