
 

Mrągowo, dnia 13 stycznia 2022 r. 
              (miejscowość, data) 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Olsztynie 

ul. Emilii Plater 1 

10-562 Olsztyn 

 

Skarżący: 

Klub Radnych Rady Miejskiej 

Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej 

Radny Waldemar Marek Cybul 

Plutonowa 3a/12, 

11-700 Mrągowo 

(adres) 

Tel. 604276482, mail w.cybul@wp.pl, 

 

Strona przeciwna: 

Urząd Miasta Mrągowo 

ul. Królewiecka 60 A, 

11-700 Mrągowo 

(nazwa i adres organu) 

 

  

Skarga na decyzję Burmistrza Miasta Mrągowo 

numer BR.0004.18.2021 z dnia 12 maja 2021 r. 

 

Na podstawie art. 3 § 2 pkt 1, art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 

30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. 

poz.  2325)  wnoszę skargę na decyzję Burmistrza Miasta Mrągowo numer 

BR.0004.18.2021 z dnia 12 maja 2021 r., doręczoną w dniu 17 maja 2021 r. w przedmiocie 

udostępnienia wykazów głosowania podczas korespondencyjnych sesji Rady 

Miejskiej. 

 

Zaskarżonej decyzji zarzucam naruszenie zapisów art. 61 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż każda informacja o sprawach publicznych 

stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie. Ponadto na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz art. 101 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

składam skargę na Burmistrza Miasta Mrągowo w związku przewlekłym i biurokratycznym 

mailto:w.cybul@wp.pl


 

załatwianiem spraw oraz naruszeniem praworządności w związku z niedopełnieniem 

obowiązków wynikających z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. 

 

Uzasadnienie 
 

Wniosek o udostępnienie wykazów głosowania podczas korespondencyjnych sesji 

rady miejskiej w formule dostępu do informacji publicznej został przesłany do UM 

Mrągowo w dniu 26 lutego 2021 r. – załącznik nr 1.  

 

Na przesłany wniosek w dniu 12 marca 2021 r. radny Waldemar Cybul otrzymał odpowiedź 

podpisaną przez Burmistrza Miasta z informacją o obowiązku uzupełnienia wniosku o 

upoważnienie lub inny dokument, z którego wynikało by, że radny posiada uprawnienie do 

składania wniosku w imieniu klubu radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej. Brak 

uzupełnienia wniosku o w/w dokument miał skutkować wstrzymaniem rozpatrzenia sprawy. 

Ponadto w tym samym piśmie, Burmistrz Bułajewski podjął decyzję o przedłużeniu 

rozpatrzenia wniosku do 30 kwietnia 2021r. bez podania konkretnej przyczyny – załącznik 

nr 2.   

 

Niestety pismo przesłane przez Urząd Miejski dotyczyło zupełnie innej sprawy, którą Radny 

Waldemar Cybul zgłaszał jako radny Rady Miejskiej w interpelacji – Remont nawierzchni 

jezdni ul. Kościelnej w Mrągowie. Upoważnienie podpisane przez Przewodniczącego 

Klubu Radnych Mrągowskie Inicjatywy Społecznej zostało dostarczone do UM w Mrągowie – 

załącznik nr 3. 

 

W dniu 22 marca 2021 r., radny otrzymał sprostowanie – korektę do pisma z 12 marca 2021 

r. z informacją, że doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej w odesłanym piśmie. Niestety nie 

zmieniło to faktu, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. został przedłużony czas na odpowiedź - 

załącznik nr 4 

 

Z tą samą datą, tj. 22 marca 2021 r. radny Waldemar Cybul otrzymał kolejne pismo, tym 

razem podpisane przez Burmistrza Tadeusza Łapkę, w którym została podniesiona kolejna 

sprawa, iż udzielenie odpowiedzi na wniosek radnego Waldemara Cybul wymaga 

przetworzenia informacji, gdyż nie istnieją gotowe rejestry ani zestawienia, z których można 

w prosty sposób udostępnić żądane informacje. I dlatego w związku z powyższym został on 

wezwany do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego złożonego wniosku z 

dnia 26 lutego 2021 r., w terminie 7 dni od otrzymania informacji. Ponadto został on w w/w 

piśmie poinformowany o kolejnym przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku, tym razem do 

dnia 12 maja 2021 r. - załącznik nr 5. 

 



 

W związku z powyższym w dniu 05 maja 2021 r., radny Waldemar Cybul przesłał do Urzędu 

Miejskiego w Mrągowie pismo, w którym  na wstępie przypomniał Panu Burmistrzowi, że 

organy samorządowe, do których zalicza się Rada Miejska działają w sposób jawny a o 

jawności działalności organów samorządowych, w tym Gminy Miejskiej Mrągowo 

przeczytamy w art. 11b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

(Dz.U.2020.713 t.j.).   

 

Ponadto, w myśl art. 14 ustawy, ust. 2 o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

(Dz.U.2020.713 t.j.) - Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Niestety 

wprowadzone przez Przewodniczącego Rady Miejskiej obrady w tzw. „trybie 

korespondencyjnym” oraz forma głosowania za pomocą przesyłanych maili budzą wiele 

wątpliwości co do przejrzystości tych głosowań.  

 

Zatem w myśl art. 11b, art. 14 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

(Dz.U.2020.713 t.j.), obywatel, mieszkaniec miasta ma pełne prawo wiedzieć, jak głosują ich 

przedstawiciele, więc zasada jawności dotyczy nie tylko obrad rady lecz również głosowań. 

Ponadto jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do 

uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu 

do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów 

posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy co w tym przypadku jest bezpośrednim 

wskazaniem szczególnej istotności dla interesu publicznego, na który Burmistrz 

powoływał się w swoim piśmie. Pełna treść odpowiedzi – załącznik nr 6. 

 

Kolejnym pomysłem, by odsunąć w czasie udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek, było 

pismo z dnia 07 maja 2021 r., w którym to Pan Burmistrz Tadeusz Łapka (podpis pod 

informacją) wzywał radnego Waldemara Cybul jako wnioskodawcę do osobistego podpisania 

wniosku, który był wysłany pocztą elektroniczną w dniu 25 lutego 2021 r. z adresu 

mailowego, którym posługuje się jako radny Rady Miejskiej. Ponadto Pan Burmistrz 

zobowiązał radnego do podania swojego adresu zamieszkania. - załącznik nr 7 

 

Po ponad trzech miesiącach zabawy w przesyłanie dokumentów, wezwań Burmistrza do 

uzupełnienia dokumentów czy piętrzenia problemów w dniu 17 maja 2021 r. radny Cybul 

Waldemar otrzymał Decyzję Burmistrza nr BR.0004.18.2021 z dnia 12 maja 2021 r. w 

sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej w zakresie udostępnienia 

wykazów głosowania podczas korespondencyjnych sesji rady miejskiej oraz zapisów 

z wszystkich głosowań dokonanych przez radnych z ich skrzynek mailowych nad 

poszczególnymi głosowaniami podczas XXXI i XXXII Sesji Rady Miejskiej – załącznik 

nr 8 



 

 

W związku z powyższym w dniu 25 maja 2021 r. złożył on odwołanie od Decyzji Burmistrza 

nr BR.0004.18.2021 z dnia 12 maja 2021 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Olsztynie z wnioskiem o całkowite uchylenie decyzji administracyjnej nr 

BR.0004.18.2021. – załącznik nr 9. 

 

W dniu 30 czerwca 2021 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie po 

rozpatrzeniu złożonego odwołania przez radnego Waldemara Cybula wydało decyzję 

(SKO.54.35.2021) w którym rozstrzygnęło co następuje: uchylić w całości decyzję 

będącą przedmiotem odwołania i przekazać sprawę organowi pierwszej instancji do 

ponownego rozpatrzenia. O rozstrzygnięciu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Olsztynie został poinformowany radny Waldemar Cybul oraz Burmistrz Miasta Stanisław 

Bułajewski w przesłanym do urzędu miejskiego piśmie. – załącznik nr 10. 

 

W związku z faktem uchylenia decyzji Burmistrza w całości, organ winien podjąć 

działania w celu ponownego rozpatrzenia wniosku z dnia 26 lutego 2021 r. Niestety od dnia 

wydania decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie - 30 czerwca 2021 

r. do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane radnemu Waldemarowi Cybulowi żadne 

dokumenty.  

 

Złożona skarga na bezczynność Burmistrza z dnia 08 września 2021 r. została odrzucona 

przez Radę Miejską w Mrągowie poprzez przyjęcie uchwały nr. RM XLII.12.2021 wraz z 

uzasadnieniem - 2021.10.04. Na powyższa uchwałę Rady Miejskiej została złożona skarga 

do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. – załącznik nr 11. 

 

W związku z faktem odrzucenia skargi przez Radę Miejską w Mrągowie, radny Waldemar 

Cybul w dniu 25 listopada 2021 r. w imieniu Klubu Radnych Mrągowskiej Inicjatywy 

Społecznej skierował do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie jako drugiej 

instancji, skargę na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 

101 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, skargę na Burmistrza 

Miasta Mrągowo Stanisława Bułajewskiego w związku przewlekłym i biurokratycznym 

załatwianiem spraw oraz naruszeniem praworządności w związku z niedopełnieniem 

obowiązków wynikających z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie 

– załącznik nr 12. 

 

W dniu 17 grudnia 2021 r. radny Waldemar Cybul otrzymał odpowiedź z Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w której SKO stwierdza, iż w razie bezczynności 

(przewlekłego prowadzenia postępowania) podmiotu zobowiązanego do udostępnienia 

informacji publicznej polegającej na nie udostępnieniu tej informacji i nie wydaniu decyzji 



 

odmownej, podmiotowi którzy żądał udzielenia informacji służy wprost skarga do sądu 

administracyjnego – załącznik nr 13. 

 

W tym stanie rzeczy należy uznać, że zaskarżona decyzja narusza cytowane w skardze 

przepisy prawne, a sama skarga na decyzję Burmistrza Miasta Mrągowo Stanisława 

Bułajewskiego w związku z zaniechaniem wykonania decyzji SKO w Olsztynie jest 

konieczna i uzasadniona. Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.  

   
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(podpis) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załączniki:   

załącznik nr 1 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej z 2021.02.26 

załącznik nr 2 - BR 0004.18 - z 2021.03.12 

załącznik nr 3 - upoważnienie - Waldemar Cybul 

załącznik nr 4 - korekta BR.0004.18 - 2021.03.22 

załącznik nr 5 - odpowiedź UM - BR.0004.18.2021 - 2021.03.22 

załącznik nr 6 - odpowiedź na pismo Burmistrza 1.2. z 2021.05.05 

załącznik nr 7 - odpowiedzi na interpelację oraz wnioski o inf. publ. BR.0004.18.2021 z 2021.05.07 

załącznik nr 8 - decyzja Burmistrza o odmowie udzielenia informacji publicznej - 2021.05.12 

załącznik nr 9 - odwołanie od decyzji Burmistrza do SKO w Olsztynie - 2021.05.25 

załącznik nr 10 – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie – SKO.54.35.20212 

załącznik nr 11 – uchwała RM XLII.12.2021 wraz z uzasadnieniem - 2021.10.04 

załącznik nr 12 - skarga na bezczynność Burmistrza do SKO-2021.11.25 

załącznik nr 13 – stanowisko SKO w Olsztynie – 2021.12.17 

załącznik nr 14 – potwierdzenie - wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania 

 

 


