
UCHWAŁA NR XII/85/2019
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie skargi na Przewodniczącą  Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696)  oraz  art. 223 § 1, art. 237 § 3 i art.238 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. 
poz. 2096 z późn.zm.) - Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą  Pana D.K opatrzonej datą 24 lipca 2019 r. na Przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej oraz  stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji  – uznaje się skargę za 
bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, zobowiązując do 

powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały 
wraz z załącznikiem

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 29 lipca 2019 r. Pan D.K wniósł do Rady Gminy Olszanka skargę na Przewodniczącą  Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Olszanka, w przedmiocie sformułowania przez Przewodniczącą Komisji
"nieprawnego wniosku dla uchwały nr IX/67/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Rady Gminy Olszanka" co było
powodem odrzucenia go przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, który ten wniosek skierował
do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Druga część skargi dotyczyła przekazania sprawy
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych bez zgody i wiedzy skarżącego. 

W dniu 07.08.2019r. Przewodniczący Rady Gminy Olszanka, zwróciła się do Przewodniczącego 
 Komisji Skarg i Wniosków  o ustosunkowanie się do zarzutów podnoszonych w skardze.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w piśmie z dnia 13.09.2019 r. przedstawił
stanowisko związane ze skargą złożoną przez Pana D.K.

Analiza dokumentów oraz nagrań sesji Rady Gminy z dnia 30.05.2019r. wskazuje, że pismo p. D.K. z
dnia 4 maja 2019 r. prawidłowo, zgodnie z wolą skarżącego zostało przekazane do WSA w Opolu jako
skarga na uchwałę Rady Gminy Olszanka z dnia 30 kwietnia 2019 r., nr VII/63/2019. Następnie, jak
wynika z pisma WSA w Opolu z dnia 2 lipca 2019 r.,  skarżący zmienił zdanie co do charakteru swojego
pisma z dnia 4 maja 2019 r. oświadczając Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu, że pismo to nie
stanowi skargi, ale w istocie dotyczy  "własnowolnego wyprowadzenia danych osobowych z Urzędu
Gminy Olszanka". W związku z powyższym, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej prawidłowo uznała, że
właściwym do rozpatrzenia pisma w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Biorąc pod uwagę regulację art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  (Dz.
U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), Komisja Rewizyjna nie jest właściwa w sprawach rozstrzyganych w
przedmiocie ochrony danych osobowych. 

Rada Gminy  Olszanka, po zapoznaniu się ze stanowiskami Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg,
Wniosków  i Petycji podziela ocenę stanu faktycznego i prawnego w nich wyrażonych i  postanawia
uznać skargę na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej za bezzasadną.

Pouczenie

Zgodnie z treścią art. 239 §1, K.p.a., 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 podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy –bez zawiadamiania skarżącego.
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