UCHWAŁA NR XXIX/195/2021
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 5 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zawonia będącego odpowiedzią na krytykę prasową
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372) oraz § 86 ust. 2 pkt. 2 Statutu Gminy Zawonia przyjętego Uchwałą Nr X/51/2019 Rady
Gminy Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego poz. 4769), uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Gminy Zawonia w odpowiedzi na krytykę prasową przekazaną wnioskiem z dnia 30 grudnia
2020 roku przyjmuje stanowisko stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zawonia, którego upoważnia się do
przekazania wnioskodawcy w odpowiedzi na krytykę prasową odpisu niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/ 195/2021
Rady Gminy Zawonia
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie odpowiedzi na krytykę prasową Rada Gminy Zawonia
wyjaśnia, że celem Uchwały Nr XXIV/151/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia
17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Zawonia, mocą której zmieniono
przepis § 29 ust. 2 Statutu Gminy Zawonia nie było i nie jest ukrycie przed Mieszkańcami
Gminy Zawonia tego co dzieje się na komisjach stałych Rady Gminy Zawonia. Podkreślić
należy, że zasady wstępu na posiedzenia Komisji oraz dostępu do dokumentów wynikających
z wykonywania władzy publicznej, w tym protokołów z posiedzeń Komisji, zostały
uregulowane w § 10 Statutu Gminy i są zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
W myśl art. 11b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372) jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji,
a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym
protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Zasady dostępu do tych
dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.
Co do zasady więc dostęp do informacji publicznej z posiedzeń kolegialnych organów władzy
publicznej następuje przez dostęp do protokołów, a nie nagrań, które w przypadku
sporządzenia protokołu (zgodnie zaś z § 29 ust. 2 Statutu Gminy Zawonia – z posiedzeń
Komisji sporządza się protokół) są jedynie materiałami roboczymi, sporządzanymi
i wykorzystywanymi pomocniczo w celu sporządzenia tych protokołów.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2E28FB22-6087-410A-A9E1-716E2C5BE241. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30 grudnia 2020 r. redaktor naczelny Echo Zawoni M.L. wniósł o udzielenie przez
Radę Gminy Zawonia odpowiedzi na przekazaną wraz z wnioskiem krytykę prasową dotyczącą
radnych i Rady Gminy Zawonia obecnej kadencji.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018, poz.
1914) organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne
oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę
prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie przez Radę Gminy Zawonia stanowiska
zawartego w załączniku do niniejszej uchwały jako odpowiedzi na przekazaną krytykę prasową.
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