
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/255/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 30 lipca 2020 roku 

w sprawie:  skargi znak: S.1510.1.2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 229 pkt 3 , 238  par.1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256, poz.695) – Rada Gminy 

Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej  przez W.N. w dniu 17 stycznia 2020 roku – 

znak:S.1510.1.2020 na  Wójta Gminy Masłów  w sprawie  udostępnienia danych osobowych – 

uznaje się skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały dotyczące powiadomienia o sposobie załatwienia skargi 

powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 17 stycznia 2020 r. do  urzędu  gminy Masłów wpłynęła skarga W.N.  na Wójta 

Gminy Masłów. Skarżący zarzucił, iż Wójt Gminy niezgodnie z prawem udostępnił dane 

osobowe sołtysów i radnych  Gminy Masłów czego potwierdzeniem jest pismo wystosowane 

przez urząd  gminy  Masłów znak: S.1431.72.2819  z  dnia 2 stycznia  2020 r.  

Skarżący skierował skargę do Komisji Rady Gminy Masłów - Komisji Rewizyjnej. W związku 

z tym za adresata skargi uznano Radę Gminy Masłów i skierowano ją do  rozpatrzenia w trybie 

art.  221 – 240  K.p.a.    

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym skargi skierowane do rady gminy  

rozpatruje komisja ds. skarg, wniosków i petycji. Do czasu wprowadzenia zmian  w statucie 

Gminy Masłów i  ukształtowania komisji ds. skarg, wniosków i petycji, skargi skierowane do 

Rady Gminy Masłów rozpatruje istniejąca komisja ds. petycji.  

Komisja ds. petycji, rozpatrywała sprawę na posiedzeniach: w dniu 4 maja (posiedzenie zdalne) 

i 2 lipca (posiedzenie zwykłe). Komisja ustaliła, że:  

W trybie dostępu do informacji publicznej  na wniosek Skarżącego  z dnia 13 listopada 2019 

roku  udostępniono  informacje dotyczące kwot jakie urząd gminy wypłacił sołtysom i radnym 

Gminy Masłów w roku 2019 w związku z pełnieniem funkcji publicznych oraz z tytułu 

świadczonych usług. Odpowiedzi Skarżącemu udzielono w formie pisemnej. Do pisma  

załączone zostały wyciągi  z listy wypłat. Pracownik sporządzający wyciągi z listy wypłat, 

które podlegały  udostępnieniu, nie wykreślił numerów  PESEL stanowiących ciąg znaków 

cyfrowych, po imieniu i nazwisku. Sekretarz gminy udzielający odpowiedzi na wniosek  

Skarżącego o udostępnienie informacji publicznej pominął ten fakt. Nastąpiło zatem   

udostępnienie  Skarżącemu  danych stanowiących  nr  PESEL  radnych i sołtysów .  

Okoliczność tę  ujawniono  w  dniu 30.12.2019 r. w związku z informacją  jednej z osób, której 

dane udostępniono, że na stronie Facebook ukazał się scan dokumentu  z jego nr PESEL, 

udostępniony przez  Skarżącego.   

W dniu 31.12.2019 r. Sekretarz gminy w trakcie bezpośredniej rozmowy ze Skarżącym, zażądał 

zwrotu dokumentów z danymi chronionymi celem ich anonimizacji. Wobec odmowy 

przekazania dokumentów przez Skarżącego w dniu 2.01.2020 r. urząd gminy wystąpił na 

piśmie o ich zwrot. Jednocześnie poinformował, że zabronione jest udostępnianie dokumentów 

z danymi  osobowymi.  

Nieprawidłowość została  zgłoszona w dniu 02.012020 r. do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, a w dniu 03.01.2020 r. poinformowano o fakcie przekazania danych osoby, 

których  dotyczyły.     

Wójt Gminy Masłów zarządził  niezwłocznie po ujawnieniu przypadku  udostępnienia danych 

chronionych przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. W toku postępowania  ustalono,  

że za czynności przygotowania wyciągu z lity płac odpowiedzialny był pracownik urzędu 

gminy, a przekazania danych osobowych  wnioskującemu o informacje publiczną  dokonał 

Sekretarz gminy. Sekretarz  w zakresie  udostępnienia informacji publicznej posiadał od Wójta  

upoważnienie. Zakres upoważnienia obejmował  przetwarzanie danych osobowych w celach 

związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, m.in. w zakresie zbioru danych 

z rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej. W celu usunięcia wątpliwości co do 

zakresu upoważnienia Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Wójt Gminy 
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wyznaczył Zbigniewa Zagdańskiego – Sekretarza Gminy Masłów do ostatecznej akceptacji 

dokumentów udostępnianych w trybie informacji publicznej. Wójt Gminy wyciągnął 

konsekwencje służbowe wobec  odpowiedzialnych pracowników.   

Na podstawie  powyższych  ustaleń    komisja ds. petycji uznała, że skargę  należy uznać za 

bezzasadną, ponieważ  Wójt Gminy  nie  uczestniczył  bezpośrednio  w opisanym zdarzeniu.  

Na podstawie art. 229 ust. 3 KPA, do  rady gminy należy załatwianie skarg złożonych na wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2.  

W świetle ustalonego stanu faktycznego, uznając za słuszne stanowisko komisji ds. petycji  

skargę na Wójta  Gminy  należy uznać za  bezzasadną.  

Z ustaleń wynika, iż Wójt Gminy powierzył prowadzenie spraw związanych 

z udostępnieniem informacji publicznej sekretarzowi gminy. Do przekazania swych 

kompetencji Wójt Gminy  jest uprawniony  na podstawie  art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie 

gminnym. Zgodnie z cytowanym przepisem wójt gminy może powierzyć prowadzenie 

określonych  spraw  w swoim imieniu sekretarzowi.   

Wójt Gminy niezwłocznie po ujawnieniu przypadku udostępnienia danych chronionych  podjął 

wymagane prawem czynności,  w tym dokonał:  

− zgłoszenia do UODO, 

− zawiadomił osoby, których dane dotyczyły. 

Wójt wszczął postępowanie wyjaśniające i podjął środki dyscyplinujące wobec  pracowników.    

Zdarzenie  miało charakter jednorazowy  i nie jest  kontynuowane.    

Wójt Gminy  nie  miał   natomiast  możliwości   przeciwdziałania  bezprawnym  czynnościom   

Skarżącego W.N., który przetwarzał  otrzymane dane chronione na Facebook. Ograniczenia 

w zakresie dalszego wykorzystywania danych chronionych wynikają wprost z art. 6  ustawy 

z dnia 25.02.2019 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 

2019.1446). Skarżący z naruszeniem tej ustawy dopuścił się dalszego przetwarzania  danych  

bez wiedzy  uprawnionego organu.    

W związku z tym,  iż Wójt Gminy Masłów:  

1/ nie uczestniczył w czynnościach udostępnienia  danych osobowych osobie nieuprawnionej, 

2/ podjął niezwłocznie wymagane prawem czynności, których celem było zapobieżenie 

skutkom i podobnym przypadkom w przyszłości, 

3/ nie miał możliwości przeciwdziałania wobec bezprawnych czynności Skarżącego 

w zakresie ponownego  wykorzystania chronionych danych  

- skargę na Wójta  Gminy należy uznać za niezasadną.  

 

Przedłużenie terminu załatwienia skargi jest uzasadnione wprowadzeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego oraz stanu epidemii, wynikającymi  z tego ograniczeniami  w funkcjonowaniu 

organów i Urzędu Gminy oraz ustawowym zawieszeniem  biegu  terminu  w postępowaniach   

administracyjnych. 

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 239 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 
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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. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło  


