
UCHWAŁA NR XLVII/437/2018
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r., 
poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 229 pkt 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) Rada Miejska w Kietrzu 
uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 2 listopada 2017 r. na działanie  Komisji Rewizyjnej oraz zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji doraźnej ds. rozpatrzenia skarg na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu, 
Rada Miejska w Kietrzu uznaje skargę za zasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kietrzu, zobowiązując go do 
powiadomienia strony skarżącej o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z 
uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Damian Bosowski
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UZASADNIENIE

W ocenie Komisji Doraźnej po analizie wszystkich wyżej wymienionych
dokumentów oraz odsłuchaniu sesji z dnia 22 czerwca 2017 r. zostały upublicznione
dane osobowe strony skarżącej co jest niezgodne z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku z późniejszymi zmianami.

Rozdział 3 tej ustawy tj. Zasady przetwarzania danych osobowych w art. 23
określa sytuacje, w których przetwarzanie danych jest dopuszczalne. Żadna z tych
sytuacji nie miała miejsca w przedmiotowej sprawie.

Toteż niezrozumiałe jest uzasadnienie Komisji Rewizyjnej z dnia 17
października do uchwał na sesji w październiku 2017 r. oraz w listopadzie 2017 r.
dotyczące przetwarzania danych, które będąc upublicznionymi wykraczały poza cel
tego przetwarzania.

Wobec powyższego działania Komisji Rewizyjnej mogły wprowadzić w błąd
radnych Rady Miejskiej w Kietrzu przy podejmowaniu decyzji co do uchwał w/s
skargi. A strona skarżąca mogła się czuć pokrzywdzoną poprzez nieprzestrzeganie
ustawy o ochronie danych osobowych przez administratora danych.

Komisja Doraźna głosami 2:1 uznaje, że oczekiwania państwa skarżących co
do przeprosin są niewygórowane i jak najbardziej zasadne, i skarga na działanie
Komisji Rewizyjnej jest zasadna.
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