
Projekt

z dnia  19 września 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Siedlce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 oraz art. 238 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), 
Rada Gminy Siedlce postanawia, co następuje:

§ 1. 
Po rozpatrzeniu skargi Pana Mikołaja Walo na Wójta Gminy Siedlce, skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2. 
Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzonej skargi zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Zobowiązuję się Przewodniczącego Rady Gminy Siedlce do przekazania skarżącej niniejszej uchwały wraz 
z uzasadnieniem, jako zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady

Elżbieta Łęczycka
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Załącznik do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2018 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - dalej K.p.a., organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej 
działalności Wójta Gminy Siedlce jest Rada Gminy Siedlce.  Zgodnie z art. 237 § 1 K.p.a., organ właściwy do 
załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, zaś
o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego (art. 237 § 3 K.p.a).

W dniu 30 sierpnia 2018 r. do Rady Gminy Siedlce wpłynęła skarga Pana Mikołaja Walo
na Wójta Gminy Siedlce.
Rozpatrując powyższą skargę uznano ją za bezzasadną i ustalono, co następuje.

Skarga dotyczy udostępnienia nagrania z XLVII sesji Rady Gminy Siedlce z dnia 24 maja
2018 r.

Na w/w sesji Pan Mikołaja Walo zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie nagrania z XLVII sesji Rady 
Gminy Siedlce w punkcie gdzie miała miejsce dyskusja dotycząca zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego gminy Siedlce oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siedlce za 2017 r.

W odpowiedzi przy piśmie nr OA.0003.488.2018.HK z dnia 5 czerwca 2018 r. Pan Mikołaj Walo został 
poinformowany, że na podstawie stosownej umowy z przedsiębiorcą, nagrania z sesji Rady Gminy Siedlce są 
rejestrowane i udostępniane w serwisie informacyjnym Tuba Siedlec. Natomiast nagrania rejestrowane przez 
pracownika Urzędu Gminy Siedlce mającego w zakresie obowiązków obsługę Rady Gminy Siedlce służą
do odtworzenia treści protokołu z sesji. Ponadto w piśmie zawarta została informacja o otwartym i dostępnym dla 
publiczności charakterze sesji Rady Gminy Siedlce i możliwości utrwalania jej przebiegu we własnym zakresie.

Na XLVIII sesji Rady Gminy Siedlce odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r. Pan Mikołaj Walo zwrócił się
z wnioskiem o udostępnienie w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej, nagrania z XLVII sesji Rady 
Gminy Siedlce z dnia 24 maja 2018 r. w punkcie gdzie miała miejsce dyskusja dotycząca zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego gminy Siedlce oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siedlce za 2017 r.

W odpowiedzi przy piśmie nr S.1431.53.2018.JK z dnia 9 lipca 2018 r. Pan Mikołaj Walo został 
poinformowany, o postanowieniach § 36 Statutu Gminy Siedlce, zgodnie z którym, nie później niż na najbliższej 
sesji radni mogą zgłaszać poprawki z sesji poprzedniej, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga 
Przewodniczący Rady po wysłuchaniu nagrania. Został również poinformowany, że w związku z przyjęciem 
protokołu z sesji poprzedniej na XLVIII sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 28 czerwca 2018 r. przechowywanie 
nagrania wnioskowanej sesji stało się bezprzedmiotowe. Ponadto, że nagrywanie sesji jest materiałem 
pomocniczym i służy jedynie do sporządzenia protokołu, zaś po jego zatwierdzeniu podlega skasowaniu
w związku z brakiem celowości dalszego przechowywania i tworzenia dodatkowego zbioru danych w postaci 
nagrań.

Ponieważ brak było nagrania, które podlegałoby udostępnieniu, brak było możliwości jego przekazania 
zgodnie z wnioskiem.
W wyroku z dnia 7 listopada 2017 r. sygn. akt. II SAB/Ol 82/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie 
wskazał, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może odmówić udzielenia tej informacji 
z uwagi na ochronę informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Jednakże, jeśli organ 
odmawia udostępnienia informacji, to obowiązany jest tego dokonać w procesowej formie decyzji 
administracyjnej. Natomiast, w sytuacji gdy organ wnioskowaną informacją nie dysponuje, jest zobligowany 
powiadomić pisemnie o tym fakcie wnioskodawcę.

Wobec poinformowania Pana Mikołaja Walo o skasowaniu wnioskowanego nagrania, a tym samym
o braku informacji publicznej podlegającej udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz  
mając na uwadze fakt udostępniania nagrań z sesji Rady Gminy Siedlce na portalu informacyjnym  Tuba Siedlec 
oraz uprawnienie do samodzielnego rejestrowania sesji, skargę należało uznać za bezzasadną.
Zgodnie z art. 238 § 1 K.p.a. pouczam o treści art. 239 § 1 K.p.a., który stanowi, że w przypadku gdy skarga, 
w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, 
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może 
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podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania 
skarżącego.
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