
UCHWAŁA NR VI/42/2019
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy na działania Urzędu Gminy Stanisławów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku ze skargą Mieszkańca Gminy Stanisławów 
z dnia 22 marca 2019 r. na działania Urzędu Gminy Stanisławów, Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Mieszkańca Gminy Stanisławów z dnia 22 marca 2019 r. na działania 
Urzędu Gminy Stanisławów, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 25 marca 2019 r.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne uznania skargi za bezzasadną zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławów.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do powiadomienia Skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek
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UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy Stanisławów skarga Mieszkańca Gminy Stanisławów

z dnia 22 marca 2019 r. na działania Urzędu Gminy Stanisławów. Skarżący podnosi w niej, iż doszło do

ujawnienia danych osobowych w Internecie przez Urząd Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy pismem z dnia 28 marca 2019 r. poinformował Skarżącego

o rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanisławów w dniu

8 kwietnia 2019 r., pismo zostało odebrane przez adresata.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2019 r. zapoznała się

z dokumentacją w tej sprawie znajdującą się w Urzędzie Gminy oraz wysłuchała wyjaśnień złożonych przez

Wójta Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Stanisławów. Skarżący nie uczestniczył w posiedzeniu

Komisji. Komisja podjęła decyzję o omówieniu przedmiotowej skargi ponownie na kolejnym posiedzeniu

Komisji.

Przewodniczący Rady Gminy pismem z dnia 17 kwietnia 2019 r. poinformował Skarżącego

o ponownym rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Gminy Stanisławów w dniu 7 maja 2019 r. oraz o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi do dnia 24 maja

2019 r., pismo zostało odebrane przez adresata.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 7 maja 2019 ponownie omówiła skargę

z dnia 22 marca 2019 r.

Z informacji przedstawionych przez Urząd Gminy Stanisławów wynika następujący opis zdarzenia:

1) załączniki, które Skarżący dołączył do skargi zawierały anonimizacje danych osobowych

Skarżącego a ich treść była zgodna z wizualną zawartością dokumentów zawartych w części archiwalnej

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów,

2) pracownik Urzędu Gminy Stanisławów działając w dobrej wierze dokonał anonimizacji

załączników do skargi (pliki typu pdf) przy pomocy aplikacji Corel ukrywając dane osobowe Skarżącego

przed ich opublikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów.

3) opublikowanie zanonimizowanych załączników do Skargi wniesionej przez Skarżącego

w Biuletynie Informacji Publicznej wynikało z przepisów z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do

informacji publicznej,

4) mechanizmy zawarte w wyszukiwarce Google.pl pozyskiwały dane osobowe Skarżącego

w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania pomimo ukrycia ich przez pracownika Urzędu Gminy

Stanisławów przy pomocy aplikacji Corel w pliku typu pdf .

5) Wójt Gminy Stanisławów po otrzymaniu informacji o możliwości ujawnienia w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów danych osobowych Skarżącego bez zbędnej zwłoki

podjął działania w celu wyeliminowania możliwości zapoznania się przy pomocy wyszukiwarki Google z

danymi osobowymi Skarżącego oraz podjął działania w celu wyeliminowania w przyszłości podobnych

zdarzeń.
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W związku z powyższym przedmiotową skargę należy uznać za bezzasadną.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przedstawione Radzie Gminy Stanisławów

na sesji w dniu 22 maja 2019 wraz z projektem uchwały i załącznikiem.

W ocenie Rady Gminy stanowisko zaprezentowanie przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji w

zakresie uznania skargi mieszkańca Gminy Stanisławów za bezzasadną należy uznać za prawidłowe.

Z tych przyczyn postanowiono jak w uchwale.

Stosownie do powyższego Rada Gminy Stanisławów, działając na podstawie art. 229 pkt. 3 Ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uznała za bezzasadną skargę

mieszkańca Gminy Stanisławów z dnia 22 marca 2019 r. (data wpływu 25 marca 2019 r.) na działania

Urzędu Gminy Stanisławów.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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