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UCHWAŁA NR XXII/451/2020 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nagrywania i publicznego udostępniania przebiegu posiedzeń 
komisji Rady Miasta Gliwice 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzucić petycję w sprawie nagrywania i publicznego udostępniania przebiegu posiedzeń Komisji Rady 
Miasta Gliwice z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania podmiotu składającego 
petycję o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

 
 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/451/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 8 września 2020 r. wpłynęła do Rady Miasta Gliwice petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin 
w sprawie „nagrywania i udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miasta w Gliwicach i Biuletynie 
Informacji Publicznej nagrań dźwiękowych wszystkich posiedzeń wszystkich komisji Rady Miasta Gliwice.” 

Pismo zostało skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja). W toku 
prowadzonych prac wyjaśniających Komisja zapoznała się z informacjami przekazanymi przez Naczelnika 
Biura Rady Miasta oraz Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także omówiła z ww. 
osobami szereg zagadnień związanych z nagrywaniem i udostępnianiem przebiegu posiedzeń komisji, takich 
jak brak istniejących obowiązków ustawowych, ochronę danych osobowych, a także niezbędne do poniesienia 
koszty w sytuacji trudnej kondycji finansowej samorządów. 

Dla uszczegółowienia rozpatrywanej kwestii wskazać należy, że nagrywanie przebiegu posiedzeń powinno 
odbywać się z zapewnieniem wysokiej jakości nagrań, co wiąże się z koniecznością zakupu profesjonalnego  
sprzętu do kilku sal obrad komisji Rady Miasta Gliwice. Komisja uzyskała również informację, iż nagrania 
powinny być przechowywane na wykupionych w tym zakresie serwerach na terenie UE (zgodnie z przepisami 
dot. ochrony danych osobowych, nie powinny być przechowywane poza terytorium UE). Nagrania powinny 
być również opatrzone napisami (zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych, Dz.U. z 2019 r., poz. 848), co wymagałoby dodatkowych przedsięwzięć 
organizacyjnych i poniesienia kosztów. Ponadto odpowiednim zmianom musiałby ulec Statut Miasta Gliwice. 

Z całą stanowczością należy podkreślić, że członkowie Komisji dostrzegają również pozytywne aspekty 
proponowanego przez wnoszących petycję rozwiązania, jednakże zdaniem Komisji, ze względu na 
obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego oraz wiążącą się z tym niepewność organizacyjną dotyczącą 
trybu prac Rady w przyszłości, przedsięwzięcie w tym momencie jakichkolwiek działań organizacyjnych w tej 
kwestii zdaje się być pozbawione zasadności, toteż w ocenie Komisji petycję należy odrzucić. 

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.): Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Tym obowiązkiem 
nie zostały objęte obrady komisji rad gmin, co jasno wskazuje na intencję ustawodawcy w przedmiotowym 
zakresie.  

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 


