
UCHWAŁA 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia ………… 

 

w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 227 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 

wraz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą  mieszkańca gminy z dnia 31 maja 2020 r. na Wójta Gminy 

Legnickie Pole w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej wbrew obowiązkowi 

wynikającemu z przepisów art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji 

publicznej oraz nieprawidłowego prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz  

udostępnienia przez w/w organ, danych osobowych mieszkańców gminy – stron umowy (nr 

PESEL i adresu zamieszkania), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole , w 

związku zawartą z Gminą Legnickie Pole umową o wykonanie  inicjatywy lokalnej, Rada 

Gminy Legnickie Pole uznaje skargę za zasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Legnickie Pole 

zobowiązując go do udzielenia odpowiedzi Skarżącemu i przekazania treści uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków Rady Gminy Legnickie Pole przeprowadziła analizę 

zarzutów i dokonała weryfikacji działań Wójta Gminy Legnickie Pole pod kątem stosownych 

aktów prawnych. 

 

I 

W kwestii podnoszonej przez Skarżącego odnośnie nieopublikowania w BIP dokumentów 

urzędów np. opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu, dokumentacji 

przebiegu i efektów kontroli, a także wystąpień, stanowisko wniosków i opinii podmiotów ją 

przeprowadzających, należy przytoczyć art. 246 ustawy o finansach publicznych:  

 

Regionalna izba obrachunkowa na podstawie projektu uchwały budżetowej 

przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego 

przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

2. 

Opinia, o której mowa w ust. 1, jest publikowana przez jednostkę samorządu 

terytorialnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania od regionalnej izby 

obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669). 

3. 

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do uchwały budżetowej. 

 

Z powyższego wynika, że Ustawa o finansach publicznych nakłada na organ określone 

terminy związanych z umieszczaniem tych informacji na stronie BIP. 

 

II  

W odpowiedzi na zarzut Skarżącego dotyczący niewykonania obowiązku przez Wójta Gminy 

Legnickie Pole zawartego w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, poprzez opublikowanie po terminie zarządzenia nr 0050.32.2020 dot. 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz zarządzenia nr 0050.33.2020 z 

dnia 27.04.2020 r. dot. zbycia nieruchomości, ustalono że Zarządzenie  nr 0050.32.2020 z 

dnia 27 kwietnia 2020 r. zostało opublikowane dnia 19.05.2020 (22 dni po terminie), a 

zarządzenie nr 0050.33.2020 opublikowano 18.05.2020 (21 dni po terminie). 

Zatem, obowiązek nie został wykonany prawidłowo. Rozpoczęcie biegu terminu 

rozpoczyna się zgodnie z literalnym brzmieniem obu zarządzeń 32 i 33, tj. od dnia 27 

kwietnia do dnia 18 maja. 

 

III 

W zakresie zarzutu braku wypełnienia obowiązku publikacji dokumentów tj. petycji, zostały 

one opublikowane dopiero po wpłynięciu skargi. Udzielająca wyjaśnień sama stwierdza, że 

petycje wpłynęły do urzędu gminy 24 kwietnia 2020r., a ciężar kwalifikacji prawnej pisma 

spoczywa na organie administracji publicznej. 



 

 

IV  

Skarżący wskazał również fakt o naruszeniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 

poprzez ujawnienie danych  o uczestnikach projektu: Inicjatywa Lokalna, w Biuletynie 

Informacji Publicznej gminy Legnickie Pole. 

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków Rady Gminy Legnickie Pole przeprowadziła analizę 

zarzutów i dokonała weryfikacji działań Wójta Gminy Legnickie Pole pod kątem ustawy. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 

w związku z publikacją umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej z podaniem adresów 

zamieszkania i numerów PESEL osób wchodzących w skład grupy inicjatywnej, ustalono, że 

w dniu, w którym dane uczestników inicjatywy lokalnej zostały upublicznione w BIP, nie 

były podpisane żadne umowy wyrażające zgodę na taką publikację. Komisja w toku badania 

sprawy ustaliła ponadto, że upublicznione zostały również prywatne numery telefonów 

uczestników inicjatywy lokalnej, w związku z czym doszło do ujawnienia wielu danych 

identyfikacyjnych. 

Uczestnicy składając wniosek o inicjatywę lokalną, podpisali jedynie zgodę na „udostępnienie 

mojego imienia i nazwiska jako przedstawiciela wnioskodawcy w ramach Inicjatywy Lokalnej 

w BIP Gminy Legnickie Pole”, podczas gdy podpunkt d) w załączniku, potwierdzał, że: 

„dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji poprawności danych dotyczących 

przeprowadzenia inicjatywy lokalnej”. 

 

W żadnym miejscu nie wyrażano zgody na publikacje numeru PESEL ani adresów 

zamieszkania i numerów telefonów uczestników inicjatywy. 

W tym miejscu  należy odnieść się do zasad wynikających z zasady minimalizacji danych 

(art. 5 ust. 1 lit. c RODO). Administrator danych zobowiązany jest precyzyjnie określić zakres 

danych osobowych i przetwarzać jedynie takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia 

zamierzonego celu. 

W tym przypadku, upublicznienie danych tj. numery PESEL, adresy zamieszkania czy 

numery telefonów uczestników inicjatywy lokalnej nie było niezbędne do osiągnięcia 

zamierzonego celu, czyli do wykonania projektu inicjatywy lokalnej. 

Uczestnicy w dniu podpisania wniosku o inicjatywę lokalną nie wyrazili zgody na 

upublicznienie wszystkich danych. 

Uczestnicy otrzymali Dokumenty do podpisania  dopiero po złożeniu skargi przez jednego z 

mieszkańców gminy. Dokument potwierdzający wyrażenie zgody na dysponowanie danymi 

osobowymi został im dopiero przedłożony po upublicznieniu ich danych w BIP Legnickie 

Pole. Zgody dotyczące publikacji danych osobowych uczestników projektu zostały od nich 

uzyskane dopiero 4 czerwca 2020 r. po złożeniu wizyt przez pracownicę urzędu gminy. 



Jednakże nikt  nie poinformował uczestników, że ich dane zostały już wcześniej 

opublikowane w Internecie, przez co w posiadanie tych danych mógł wejść każdy podmiot 

komercyjny lub osoba prywatna. 

V 

Odnosząc się do ostatniego zarzutu Skarżącego, zakładka na stronie BIP, która wcześniej 

nazwana była „Współpraca z organizacjami samorządowymi” została wyjaśniona jako 

„omyłka pisarska” w słowie „samorządowymi” i została już odpowiednio skorygowana na 

„pozarządowymi”. 

 

Komisja Petycji, Skarg i Wniosków Rady Gminy Legnickie Pole przeprowadziła analizę 

zarzutów Skarżącego i dokonała weryfikacji działań Wójta Gminy Legnickie Pole pod kątem 

obowiązujących aktów prawnych. Przeprowadzone postępowanie wykazało nieprawidłowości  

w zarzutach wniesionych przez Skarżącego. Skutkiem tego skargę należało uznać za zasadną. 

 

 

 

 


