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INTERPELACJA 

w sprawie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
dotyczących działalności Urzędu Miasta Grajewo. 

 

 

Działając na podstawie § 24. ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Miasta Grajewo 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/39/03 Rady Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2003 r.   
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 38, poz. 845       
z późn. zm.) składam interpelację w sprawie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących działalności Urzędu Miasta Grajewo. 

 W styczniu 2007 r. Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego         
w Białymstoku przeprowadził w Urzędzie Miasta Grajewo kontrolę w zakresie przyjmowania             
i załatwiania skarg i wniosków oraz realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. Następnie na ręce ówczesnego Burmistrza Miasta Pana Krzysztofa Waszkiewicza 
trafiło wystąpienie pokontrolne z 27 lutego 2007 r. dotyczące działalności Urzędu Miasta w 
Grajewie (w załączniku; dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Białymstoku). W wyniku kontroli stwierdzono kilka uchybień oraz 
nieprawidłowości. Część z nich dotyczyła kwestii udostępniania informacji publicznej oraz 
zapewnienia jawności działania organów gminy. 
  

Wedle tegoż wystąpienia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) nie zamieszczono 
dokumentów i danych wskazanych w art. 6 ust. 1 punktach 1a, 1b, 2, 3f, 4a, 4c, 4d, 5c, 5d, 5e, 5f, 
5g i 5h w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (protokołów posiedzeń Rady i jej komisji z lat 2005, 2006, projektów aktów prawa 
miejscowego, zasobów zgromadzonych w archiwum zakładowym i zasad ich udostępniania, 
statutów i majątku miejskich jednostek organizacyjnych, dokumentacji przebiegu i efektów 
kontroli, okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności Rady, burmistrza               
i jednostek organizacyjnych, danych o majątku miasta, ciężarach publicznych, długu publicznym   
i udzielonej przez miasto pomocy publicznej).  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Aktualnie zainteresowani nadal nie mogą znaleźć w zasobach grajewskiego BIP-u takich 

informacji jak statutów i majątku miejskich jednostek organizacyjnych, dokumentacji przebiegu     
i efektów kontroli, okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności Rady, burmistrza 
i jednostek organizacyjnych, danych o majątku miasta, ciężarach publicznych, długu publicznym  
i udzielonej przez miasto pomocy publicznej.  

 
Na stronie brakuje szybkich odnośników do samego statutu miasta, finansów (budżetu, 

majątku miasta, długu publicznego) oraz informacji pokontrolnych. Witryna nie wspomina nic       
o osobie burmistrza, składzie osobowym rady miasta i jej komisji, klubach radnych, a także         
o działalności wspomnianych organów (np. wykazu składanych interpelacji i zapytań). Oprócz 
uchwał, BIP powinien zawierać także inne formy wyrażania przez Radę stanowisk, tj. deklaracje, 
oświadczenia, apele i opinie (np. Apel Rady Miasta Grajewo z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie 
budowy obwodnicy Grajewa oraz przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z ulicami 
Szkolną, Kolejową, Konopską i linią kolejową). Wbrew ustawowemu nakazowi na stronie nie ma 
żadnej wzmianki o miejskich jednostkach organizacyjnych, ich statutach, kierownictwie, 
przedmiocie działalności i zadaniach. 

 
W związku z powyższym wnioskuję o jak najszybsze wdrożenie zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym z 2007 r. uwag i wniosków. Upływ wielu lat nie usprawiedliwia bierności Urzędu 
Miasta Grajewo w tak ważnym obszarze jak dostęp do informacji publicznej.  

 
 

Z wyrazami szacunku, 

 


