
UCHWAŁA NR XLVII.438.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 241-242 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadny wniosek z dnia 11 listopada 2022 r. dotyczący umożliwienia 
zdalnego dostępu do obrad komisji i sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wszystkim 
zainteresowanym osobom oraz poinformowanie o takiej możliwości na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do zawiadomienia 
Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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Uzasadnienie 

W dniu 11 listopada 2022 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynął wniosek 

dotyczący umożliwienia zdalnego dostępu do obrad komisji i sesji Rady Gminy Mińsk 

Mazowiecki wszystkim zainteresowanym osobom oraz poinformowanie o takiej możliwości 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu  

w dniu 8 grudnia 2022 r. zapoznała się z treścią wniosku i wysłuchała Wnioskodawcy.  

Po analizie stwierdzono, że art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) mówi, że działalność organów 

gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność 

działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania 

informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do 

dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń 

organów gminy i komisji rady gminy. Natomiast art. 20 ust. 1b tej ustawy informuje, że 

obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane. Obowiązek ten jest realizowany. Ustawa 

nie odnosi się bezpośrednio do zapewnienia dwukierunkowej komunikacji. Statut gminy 

dopuszcza możliwość zabieranie głosu przez gości, ale nie wprowadza obowiązku 

transmitowania komisji. W związku z tym nie jest to realizowane. Ponadto na parterze Urzędu 

Gminy zapewniony jest dostęp alternatywny do obrad sesji i komisji osobom, które znajdują 

się w budynku Urzędu Gminy i chciałyby uczestniczyć w tych obradach. Obecnie nie 

zapewnia się dostępu zdalnego dla osób, które znajdują się poza budynkiem Urzędu. Zarówno 

sesje jak i komisje odbywają się w trybie stacjonarnym.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowisko rekomendujące Radzie Gminy 

Mińsk Mazowiecki uznanie wniosku za bezzasadny.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

 

Zgodnie z art. 239 w związku z art. 247 ustawy Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – Rada Gminy Mińsk Mazowiecki 

informuje, że wskutek uznania wniosku za bezzasadny, jeżeli wnioskodawca ponowi go bez 

wskazania nowych okoliczności – wówczas Rada Gminy Mińsk Mazowiecki może 

podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej), nanosząc odpowiednią adnotację w 

aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym wnioskodawcy. 
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