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z dnia 12lipca2Dl2 r.

Napodstawieart.gl ust. 1i 3ustawy zdnia Smarca 1990 r. osamorz4dzie gminnym (Dz. U.22001 r. Nr
142, poz. l59l zp62n. zm.) stwierdza sig niewa2noSd $ 124 zalqcznika nr 1 do uchwaly Rady Gminy
Sierakowice nr XIXlZ2ll1.2 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sierakowice,
we fragmencie,,po ich formalnym przyjgciu".

UZASADNIENIE
W dniu 26 czerwca 2012 r. do Wojewody Pomorskiego wptyngla tchwala Rady Gminy Sierakowice nr
r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sierakowice.

XIXl2zIllz z dnia 19 czerwca2}l2

W $ 124 zal4cznlka nr 1 do przedmiotowej uchwaty wprowadzony zostal. zapis wbrzmieniu: ,,Protokoly
Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremi6w Gminy podlegaj4 udostgpnieniu po ich
formalnym przyjgciu - zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami oraz statutem gminy".
z posiedzeri

Stwierdzid nale?y,2e zgodnie ztrelciE art. 6l ust. 1 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskania
informacji o dzialalnoSci organ6w wladzy publicznej oraz os6b pelni4cych funkcje publiczne. Zkolei afi. 6l
ust. 2 Konstytucji RP stanowi, 2e prawo do uzyskania informacji obejmuje r6wniez dostgp do dokument6w,
kt6re dotyczqdzialalno!;ci wszelkich organ6w wladzy publicznej oraz os6b pelni4cych funkcje publiczne.
Okre6lone w powyzszy spos6b konstytucyjne uprawnienie zostatro skonkretyzowane w ustawie z dnia
r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

8 marca 1990

Zgodnie bowiem ztrelciq ar1. 1lb ust. I ustawy o samorzEdzie gminnym dzialalno66 gminy jest jawna,
a ograniczenie jawnoSci moze wynika1 wylqcznie z ustaw.
Ponadto ztrelci art. 1lb ust. 2 ustawy o samorz4dzie gminnym wynika, 2e jawnoS6 dzialania organ6w
gminy obejmuje w szczeg6lno6ci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstgpu na sesje rady gminy
i posiedzenia jej komisji, atak2e dostgpu do dokument6w wynikaj4cych z wykonywaniazadah publicznych,
w tym protokol6w posiedzeri organ6w gminy i komisji rady gminy.
Stwierdzi6 nale?y, ze Rada Gminy zamieszczq4c w statucie gminy zapis, kt6ry tzale2nia udostgpnianie
protokol6w z posiedzeri rady ikomisji rady od ich formalnego przyjgcia ograniczyla dostgp obywateli do
dokument6w wynikaj4cych z wykonywania zadah publicznych nie maj1c do tego ustawowego
upowaznienia.

Bior4c powylsze pod uwagg stwierdzi6 naleLy, 2e Rada Gminy w spos6b istotny nanxzyla art. 6l
Konstytucji RP w zw. z art. I lb ust. I i 2 ustawyo samorz1dzie gminnym.
Powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenie w ugruntowanym w tym przedmiocie orzecznicfrxrie s4d6w
administracyjnych (np. wyrok WSA we Wroclawiu zdnia 6listopada 2008 r. sygn. akt III SAAVr 430108,
wyrok WSA we Wroclawiu zdnia T listopada 2008 r. III SA/Wr 418/08, oraz wyrok WSA we Wroclawiu
z dnia23 marcaZ}ll r. sygn. akt III SAAVr 18/11).
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Zgodnie z afi. 92 ust. 1 ustawy o samorzqdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaznoSci
uchwaly rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objEtym stwierdzeniem niewa2noSci z dniem
dorgczenia rozstrzy gnigcia nadzorczego.

Od niniejszego rozstrzygnigcia nadzorczego struiy skarga do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego
w Gdarisku w terminie 30 dni od daty jego dorgczenia, za po6rednictwem Wojewody Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski

Ryszard Stachurski

