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USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM
1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy;
w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących
funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę
obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza
uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.
5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM
Art. 9 ust. 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi
podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
Art. 18 ust. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
dotyczących:
f)tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
h)tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
Art. 30 ust. 2. Do zadań wójta należy w szczególności:
5)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
Art. 33 ust. 5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM
Art. 24 ust. 2.
W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo,
jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób,
do uzyskiwania informacji i materiałów,
wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,
oraz wglądu w działalność urzędu gminy,
a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych,
oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych,
z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronione.

UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY NOWELIZUJĄCEJ

Wnioskodawcy proponują nadać radnym uprawnienia kontrolne w zakresie przedmiotowym podobnym
posłom oraz senatorom, jednak ograniczone kompetencyjnie do jednostki samorządu terytorialnego do której
radny został wybrany.

Zgodnie z nimi w wykonywaniu mandatu radnego będzie miał on prawo, o ile nie naruszy to dóbr osobistych
innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te
informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji samorządu do którego został
wybrany, a także spółek z jego udziałem, spółek handlowych z udziałem odpowiednich samorządowych osób
prawnych, osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM

USTAWA O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA ISENATORA

W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo,

W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo,

jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób,

jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób,

do uzyskiwania informacji i materiałów,

do uzyskiwania informacji i materiałów,

wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,

wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,

oraz wglądu w działalność urzędu gminy,

oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu
terytorialnego,

a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i
innych gminnych jednostek organizacyjnych,

a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw
państwowych i samorządowych,

z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronione.

z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
Zasady i tryb udostępniania posłom i senatorom informacji niejawnych
określają przepisy o ochronie informacji niejawnych.

Wszystkie uprawnienia wskazane w art. 19 ust. 1 mogą być realizowane w związku z wykonywaniem mandatu
przedstawicielskiego. Nie oznacza to jednak, że posłowie lub senatorowie są zobowiązani do wykazania tego związku
podmiotowi zobowiązanemu. Wystarczy bowiem przekonanie parlamentarzysty o istnieniu tego związku, aby mógł on
podjąć się realizacji tego ustawowego prawa.
(…)
Tym samym podmioty zobowiązane nie mogą odmówić realizacji uprawnień członków obu izb polskiego parlamentu z racji
ich przekonania o braku występowania powiązania tych działań ze sprawowaniem mandatu poselskiego lub
senatorskiego, o ile jednak w toku tych działań nie będzie dochodzić do naruszenia praw osób trzecich czy też tajemnicy
prawnie chronionej (…)
Gdyby bowiem przyjąć, że podmioty takie mogą samodzielnie ocenić występowanie związku z wykonywaniem mandatu, to
w istotny sposób ograniczałoby to realność ustawowych uprawnień przyznanych parlamentarzystom.
Grajewski Krzysztof, Stelina Jakub, Uziębło Piotr Jerzy,
Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Parlamentarzyści natomiast nie mogą swobodnie dysponować tak pozyskanymi informacjami i materiałami. Powinny one
bowiem pozostać w gestii posła lub senatora, gdyż, jak słusznie się zauważa w doktrynie, parlamentarzystom nie zostało
przyznane prawo ich rozpowszechniania

Grajewski Krzysztof, Stelina Jakub, Uziębło Piotr Jerzy,
Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Jeśli chodzi o sposób udostępnienia informacji i materiałów, to również nie został on określony. Trzeba więc przyjąć, że
wybór takiego sposobu należy do parlamentarzysty ubiegającego się o realizację swojego ustawowego uprawnienia. W
przypadku informacji może on żądać jej w dowolnej formie, tak ustnej, jak i pisemnej, elektronicznej, fonicznej czy też
każdej innej, a podmiot zobowiązany powinien mu jej udzielić.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby za zgodą posła lub senatora była to forma dogodna dla tego podmiotu.
Nieco inaczej jednak spojrzeć trzeba na kwestię uzyskania przez parlamentarzystę materiałów. Skoro bowiem przyjęte
zostało, że stanowią one nośniki danych, pozwalające na dekodowanie informacji w oparciu o zawarte w nich powyższe
dane, trudno byłoby przekazać takie materiały w formie ustnej. Dlatego przyjąć trzeba, że uzyskanie materiałów musi
wiązać się z ich fizycznym udostępnieniem parlamentarzyście.
Grajewski Krzysztof, Stelina Jakub, Uziębło Piotr Jerzy,
Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Przepisy ustawy nie wskazują terminu, w jakim informacje i materiały powinny być udostępnione posłowi lub
senatorowi. Dlatego też powinno to mieć miejsce bez zbędnej zwłoki, a więc w najszybszym czasie, w jakim jest możliwe
przygotowanie informacji lub materiałów i ich dostarczenie parlamentarzyście.
Wszystko oczywiście zależy od struktury organizacyjnej podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji lub
materiału, gdyż trudno sobie wyobrazić, że przygotowując takie dokumenty, zaprzestaną one wykonywania swoich
właściwych obowiązków lub też będą takie obowiązki wykonywać w sposób ograniczony. Byłoby to bowiem działaniem
irracjonalnym.
Niemniej jednak podmioty te nie mają, co do zasady, prawa odmówić udostępnienia informacji lub materiałów, wskazując
jako powód brak środków osobowych lub technicznych do ich udostępnienia, choć mogą wskazywać sposoby dokonania
tego, które w ich ocenie byłyby najkorzystniejsze. Akceptacja takiej propozycji wymaga zgody posła lub senatora.
Grajewski Krzysztof, Stelina Jakub, Uziębło Piotr Jerzy,
Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Drugim uprawnieniem posłów i senatorów statuowanym w komentowanym przepisie jest możliwość wstępu
do pomieszczeń, w których znajdują się informacje i materiały. Prawo to ma z jednej strony służyć osobistemu zbadaniu
przez parlamentarzystów, czy dostarczone im informacje lub materiały są kompletne i rzetelne, z drugiej zapewnieniu
możliwości zbadania dokumentów je zawierających na miejscu, co może przyspieszyć pozyskanie przez
parlamentarzystów stosownych informacji lub materiałów, odciążając tym samym pracowników podmiotów
zobowiązanych do przygotowania stosownej dokumentacji i dostarczenia jej posłom lub senatorom.
Analizowane uprawnienie nie oznacza natomiast, że wstęp do pomieszczeń wiąże się z zupełnie nieograniczoną
możliwością korzystania przez posła ze znajdujących się tam informacji i materiałów. Byłoby bowiem rzeczą absurdalną,
gdyby poseł lub senator, znajdując się w danym pomieszczeniu, miał pełną swobodę w jego wykorzystywaniu. Przede
wszystkim mogłoby to znacząco utrudniać lub wręcz paraliżować pracę pracowników administracji, nie mówiąc
już o ewentualnych komplikacjach np. ze znalezieniem dokumentów po takiej wizycie.
Wstęp do pomieszczeń ma jedynie zminimalizować ryzyko, że poszukiwane przez posła informacje i materiały nie będą
przed nim ukrywane, czy też nie będą przygotowywane dokumenty inne niż są w rzeczywistości, jak też
przygotowywane post factum, pomimo obowiązku ich wcześniejszego istnienia. Tak więc uprawnienie wstępu
do pomieszczeń można uznać przede wszystkim za uprawnienie o charakterze kontrolno-racjonalizującym, niemającym
natomiast prowadzić do zakłócenia funkcjonowania podmiotów zobowiązanych.
Grajewski Krzysztof, Stelina Jakub, Uziębło Piotr Jerzy,
Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Uprawnienia kontrolne radnych
Dotyczą wszystkich radnych (także tych opozycyjnych)

Mają charakter indywidualny (są niezależne od decyzji rady –
każdy z radnych samodzielnie decyduje czy z nich skorzystać)

Są niezależne od decyzji rady

Ograniczenia kompetencji kontrolnych radnych

Ochrona dóbr osobistych innych osób

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć,
swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna,
wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego
niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Ochrona tajemnicy prawnie chronionej

„tajemnicą prawnie chronioną jest zarówno informacja niejawna, jak i
każda inna informacja, która podlega ochronie prawnej, czy to w świetle
przepisów dotyczących stosunków cywilnych, czy to w świetle prawa
publicznego”
J. Róg, Dostęp posłów i senatorów do informacji o spółce z udziałem
Skarbu Państwa, PPH 5/2014
Przykładowo:
1) ochrona danych osobowych;
2) ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności)

Art. 5. OBECNEJ USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie
innych tajemnic ustawowo chronionych.
1a. (utracił moc).
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy
informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz
przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
2a. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.
3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, 2 i 2a, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w
szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz
publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.
4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących
postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.
Art. 8. PROJEKTU USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO
1. Nie udostępnia się informacji publicznej:
1) objętej ochroną, o której mowa w przepisach o:
a) ochronie informacji niejawnych,
b) ) przymusowej restrukturyzacji,
c) ) ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
2) informacji przekazanych przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa, jeżeli zostanie to określone przez podmiot przekazujący,
3) naruszającej ochronę prywatności osoby fizycznej, w szczególności jej danych osobowych,
4) zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

REGULAMIN SEJMU
Dostęp posła do informacji niejawnych określają przepisy o ochronie informacji niejawnych.
Poseł jest obowiązany do złożenia pisemnego zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy informacji niejawnych,
z którymi zapozna się w trakcie wykonywania mandatu.
Zachowanie tajemnicy obowiązuje posła zarówno w czasie trwania mandatu, jak i po jego wygaśnięciu.

BRAK ANALOGICZNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH RADNYCH !!!

Urząd gminy

Zakłady, przedsiębiorstwa
i inne gminne jednostki
organizacyjne

Spółki z udziałem gminy,

Zakres
podmiotowy

Gminne osoby prawne

Spółki z udziałem
gminnych osób prawnych

POZA ZAKRESEM M.IN.:
• Związki międzygminne
• Spółki z udziałem związków międzygminnych
• Spółki innych gmin realizujące zadania np. na podstawie porozumienia międzygminnego

Ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje sankcji za odmowę udostępnienia radnym wnioskowanej
przez nich informacji lub materiałów.

ponowienie przez posła żądania udostępnienia mu informacji podczas wizyty w organie jednostki samorządu terytorialnego,
połączonej z osobistym wstępem posła do jej pomieszczeń i bezpośrednią rozmową z osobą sprawującą funkcję organu
wykonawczego danej jednostki;

Wobec braku odpowiedzi
na skierowane przez
posła do organu
jednostki samorządu
terytorialnego pisemne
żądanie udostępnienia
informacji w określonych
sprawach (o stanie
określonych spraw)
można rozważać podjęcie
następujących działań
prawnych:

skierowanie przez marszałka Sejmu sprawy do sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej lub Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które również mogą zażądać informacji od organu jednostki samorządu terytorialnego
bądź też zwrócić się do prezesa Rady Ministrów z dezyderatem tej sprawie;
wystąpienie do organów nadzoru nad samorządem terytorialnym o to, aby one zwróciły się o stosowne informacje, jak
również o wyjaśnienie przyczyn niewykonywania obowiązków wobec posłów;
skierowanie przez posła skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu jednostki samorządu terytorialnego,
choć w związku z częściowo nieprecyzyjnymi kryteriami dopuszczalności tego rodzaju skarg i niejednolitym orzecznictwem
sądów administracyjnych możliwość skutecznego skorzystania z tego środka prawnego budzi wątpliwości;

wystąpienie przez posła ze skargą na działalność wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do właściwej rady gminy,
uzasadnioną nienależytym wykonywaniem przez niego zadań, naruszaniem praworządności i przewlekłym załatwianiem
spraw;
wystąpienie przez posła o udzielenie żądanych informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej; istotna
różnica między ustawą o wykonywaniu mandatu a wspomnianą ustawą polega na tym, że nieudzielenie informacji w tym
drugim przypadku podlega sankcji karnej.
P. Czarny, W SPRAWIE SKUTKÓW NIEUDZIELENIA POSŁOM INFORMACJI PRZEZ ORGANY JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO, Przegląd Sejmowy 6/2016
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