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UCHWAŁA NR XVIII.181.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zmian statutu Gminy Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 
446, zm. poz. 1579.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1190, z 2013 r. poz. 253,
z 2014 r. poz. 2073 i z 2015 r. poz. 2170) wprowadza się następujące zamiany:

1) w § 51 ust. 1 i  2 otrzymują brzmienie:

„1. Pracownik Urzędu sporządza z każdej sesji Rady protokół, który jest urzędowym potwierdzeniem 
przebiegu obrad.

2. Przebieg sesji Rady jest również nagrywany za pomocą urządzeń audiowizualnych i nagranie to 
udostępniane  jest  na stronie internetowej Gminy.”;

2) w § 84 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Przebieg posiedzenia komisji jest nagrywany za pomocą urządzeń audiowizualnych.

5. Nagranie to jest materiałem ułatwiającym sporządzenie protokołu posiedzenia komisji, będącego 
urzędowym potwierdzeniem przebiegu obrad.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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Uzasadnienie

W celu realizacji wniosku zgłoszonego przez Klub Koalicyjny Radnych Mniejszości Niemieckiej, Naszej
Ziemi i SLD dot. nagrywania sesji Rady i posiedzeń komisji i publikacji nagrań na stronie internetowej, od m-ca
września br , zmienione zostało miejsce posiedzeń Rady jak i posiedzeń komisji. Duża sala tut. Urzędu została
technicznie dostosowana do możliwości nagrywania posiedzeń, zainstalowano odpowiedni sprzęt audiowizualny
.

Kwestię prawną dot. jawności działania organów gminy i udostępniania informacji publicznej przez organy
władzy publicznej określa wiele aktów prawnych, tj. Konstytucja RP, ustawa o samorządzie gminnym oraz
ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Art. 61 ust. 2 Konstytucji stanowi że: „Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz
wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z
możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.”

Zasada jawności działania wynikająca z ustawy o dostępie do informacji publicznej umożliwia obserwację
przebiegu posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów . Zgodnie
z art.7 i 11 tejże ustawy udostępnianie informacji może nastąpić miedzy innymi poprzez wstęp na posiedzenia
organów i udostępnianie materiałów w tym audiowizualnych i teleinformatycznych .

Z powyższych regulacji ustawowych wynika możliwość rejestrowania obrad organu gminy.

W statucie gminy zachodzi więc tylko konieczność uregulowania wewnętrznych zasad dostępu do informacji
publicznej .W związku z tym proponuje się wprowadzenie następujących zmian do statutu , tj.

1)wprowadzenia zapisu iż przebieg sesji Rady jest nagrywany i nagranie publikowane jest na stronie
internetowej Gminy,

2)wprowadzenie zapisu iż przebieg posiedzeń komisji jest nagrywany . Nagranie to nie podlegałoby publikacji
na stronie internetowej lecz byłoby materiałem ułatwiającym sporządzanie protokołu posiedzenia komisji.

Nagranie to pomimo iż nie będzie publikowane na stronie internetowej stanowić będzie informację publiczną ,
która można udostępnić na wniosek.

W przypadku sesji jaki i komisji urzędowym potwierdzeniem przebiegu obrad jest sporządzony przez
pracownika Urzędu protokół, który jest przyjmowany na kolejnych posiedzeniach.

Mając powyższe na uwadze, przedstawia się Wysokiej Radzie projekt uchwały wprowadzający zmiany do
Statutu Gminy Biała.

Opracowała:

Grażyna Biały

Sekretarz Gminy Biała

21 października 2016 r.
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