
UCHWAŁA NR XXXIII/735/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Wiceprezesa Zarządu Fundacji „Piaskowy Smok” Pana M S na brak nadzoru 
Dyrektora Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” nad Biuletynem Informacji Publicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.              
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Uznać za zasadną skargę Wiceprezesa Zarządu Fundacji „Piaskowy Smok” Pana M S z dnia 3 grudnia 
2012r. na brak nadzoru Dyrektora Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” nad Biuletynem Informacji 
Publicznej. 

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Uzasadnienie
Pismem wniesionym drogą elektroniczną w dniu 4 grudnia 2012r. do Biura Rady Miasta Katowice 

Wiceprezes Zarządu Fundacji „Piaskowy Smok” Pan M S wniósł skargę na brak nadzoru Dyrektora Instytucji 
Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” nad Biuletynem Informacji Publicznej. Skarżący w szczególności 
podniósł, iż BIP ww. Instytucji nie jest regularnie aktualizowany, zaś od listopada br. pojawiają się na nim 
wpisy świadczące o tym, że strona stała się przedmiotem spamu. 

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie zarzuty podniesione 
w skardze zostały potwierdzone. Dyrektor Instytucji Kultury bowiem wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 
4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 
takich informacji nie udostępniał. 

W związku z powyższym skargę należy uznać za zasadną. 

Odnośnie natomiast włamania na stronę internetową Instytucji w dalszym ciągu natomiast trwa weryfikacja 
i ustalanie, czy automatyczne spamowanie przez oprogramowanie komputerowe doprowadziło do zniszczenia, 
uszkodzenia, usunięcia, zakłócenia lub uniemożliwienia automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub 
przekazania danych oraz czy miało charakter istotny i dotyczyło danych o szczególnym znaczeniu dla 
Instytucji. 
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