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PYTANIE i ODPOWIEDŹ.
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--------------------------------------------------------------Od wielu podmiotów z całej Polski, otrzymaliśmy prośbę o opinię do masowego wniosku jaki
został wysłany do wielu podmiotów w całej Polsce. W naszej ocenie znacząca część zadanych
pytań nie stanowi informacji publicznych. Zwraca uwagę również fakt, że wnioskodawca składa
wniosek chcąc zdyskredytować inny podmiot działający na rynku (dane zostały XXXX-owane).
W jakiejś mierze pytania zadane były już zadawane we wcześniejszych tego typu wnioskach,
gdyż są one identyczne jakie ocenialiśmy w ubiegłym roku. Niektóre pytania są retoryczne i
świadczą o znikomej znajomości prawa w zakresie będącym przedmiotem wniosku. Nasza
opinia jest jedynie sugestią, i wskazaniem na jakie elementy należy zwrócić uwagę
odpowiadając na otrzymany wniosek.
dr Piotr Sitniewski
--------------------------------------------------------------WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
MAJĄC NA WZGLĘDZIE INTERES PUBLICZNY W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH PRZEZ PODMIOTY SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZWRACAMY SIĘ O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI NA
PODSTAWIE ART. 2 UST. 1 USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Z DNIA
6 WRZEŚNIA 2001 R. (DZ. U. NR 112, POZ. 1198) . WNIOSEK W SZCZEGÓLNOŚCI
KIEROWANY JEST DO DO KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ
INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH W PODMIOTACH O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
Wnosimy o przesłanie wniosku także wszystkim jednostkom organizacyjnym!
Opinia: Ustawa: o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje obowiązku przekazywania
wniosków wedle właściwości. Jeżeli Wnioskodawca pragnie zwrócić się do jednostek
organizacyjnych w trybie u.d.i.p. z wnioskiem, powinien wystosować stosowne pismo do tychże
jednostek bezpośrednio. Wyraźnie wskazuje na to przepis art. 8 ust. 4 u.d.i.p.1
Czy Państwa jednostka korzysta z usług osób fizycznych lub podmiotów
zewnętrznych w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych, a
jeżeli tak prosimy o podanie:
− daty zawarcia i zakończenia obowiązywania umowy,
− wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi,
− przedłożenia kopii zawartej umowy w formie elektronicznej (skan),
− sposobu wyboru wykonawcy (na podstawie zapytania ofertowego, zapytania o cenę,
przetargu, z wolnej ręki, inne)
Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej
informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w
Biuletynie Informacji Publicznej
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Opinia: wszystkie powyższe informacje są informacją publiczną i należy je udostępnić.
Czy Państwa jednostka korzysta lub korzystała w latach 2018-2019 z usług firm
zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji (np. dostosowania do
RODO, audytów teleinformatycznych, wdrożenia systemów ISO 27001, szkoleń
Strona | 2
pracowniczych tp.), a jeżeli tak to proszę o podanie:
a) dat obowiązywania umowy
b) wysokości wynagrodzenia
c) przedłożenie skanu umowy w formie elektronicznej
Opinia: Wnioskodawca nie określa precyzyjnie o jakiego rodzaju informacje wnosi, formuła
,,n.p.” wobec szeroko zarysowanego zakresu pytania: ,,w zakresie bezpieczeństwa informacji”
nie pozwala na ustaleni eo jakiego rodzaju umowy wnosi wnioskodawca. W takiej sytuacji
wnioskodawca proszony jest o sprecyzowanie wniosku. ,,Niesprecyzowane wnioski o
informacje – obiektywnie niepozwalające ustalić treści żądania wnioskodawcy – nie
stanowią wniosków o informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a w rezultacie nie
podlegają rozpatrzeniu w jej trybie” (wyrok NSA z 22.06.2017 r., I OSK 2505/16).
3. Proszę o podanie kodu TERYT Państwa gminy.
Opinia: Jest to informacja ogólnie dostępna dla każdego za pośrednictwem ogólnodostępnych
stron BIP instytucji statystycznych. ,,dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej
udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i
nie funkcjonuje w obiegu publicznym, co nie pozwala zainteresowanemu zapoznać się
z jej treścią inaczej niż wskutek złożenia wniosku do odpowiedniego organu o udzielenie
informacji” (wyrok WSA w Rzeszowie z 15.1.2019, II SAB/Rz 120/18)
1. Ile zarabiają kierownicy jednostek?
Opinia Wnioskodawca nie określa precyzyjnie o jakiego rodzaju informacje wnosi, szeroko
zarysowany zakres pytania: ,,kierownicy jednostek” nie pozwala na ustaleni eo jakiego
rodzaju umowy wnosi wnioskodawca. W takiej sytuacji wnioskodawca proszony jest o
sprecyzowanie wniosku. ,,Niesprecyzowane wnioski o informacje – obiektywnie
niepozwalające ustalić treści żądania wnioskodawcy – nie stanowią wniosków o
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a w rezultacie nie podlegają
rozpatrzeniu w jej trybie” (wyrok NSA z 22.06.2017 r., I OSK 2505/16).
2. Proszę o nr. telefonów służbowych kierowników jednostek
Opinia Numery telefonów komórkowe nawet jeśli są służbowe, nie stanowią informacji
publicznej. Zgodnie z wyrokiem NSA z 20.5.2016 r. : ,,żądanie udostępnienia
numerów służbowych telefonów pracowników organu nie dotyczy
udostępnienia informacji publicznej i co za tym idzie nie jest objęte prawem
obywatela do uzyskania informacji publicznej. NSA w tego rodzaju sprawach zajmuje przy
tym jednolite – odmienne od prezentowanego w skardze kasacyjnej - stanowisko (por.
wyroki z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. I OSK 2553/14, z dnia 5 lutego 2016 r. sygn. akt:
I OSK 2607/14 i I OSK 2458/14, oraz z dnia 14 października 2015 r., sygn. akt I OSK
2056/14, wszystkie dost. CBOSA).”
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3. Dlaczego IOD jest kancelaria prawna P.XXXXXX i K.XXXXXX?
Opinia Bez względu na tu czy jednostka korzysta z obsługi wskazanego podmiotu, nie
stanowią informacji publicznej wyjaśnienia dlaczego tak się dzieje a nie inaczej. Skoro dany
podmiot prowadzi obsługę zapewne nastąpiło to w trybie wyboru oferenta w procesie
prawnie przewidzianym. U.d.i.p. nie służy do kwestionowania istniejących faktów, i Strona | 3
żądanie od adresata wniosku wyjaśnienia dlaczego jest tak a nie inaczej. ,,wnioskiem może
być [objęte] pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia
odpowiedzi. Informacje publiczne odnoszą się do pewnych danych, a nie są środkami do
ich kwestionowania ” (wyrok NSA z 7.3.2012 r., I OSK 2445/11).
4. Dlaczego są błędy w klauzulach informacyjnych na stronie www jednostki ?
Opinia Wnioskodawca nie wskazał o jakiego rodzaju błędy na jakiej i czyjej stronie chodzi,
zatem pytanie jest bezprzedmiotowe.
5. Kiedy była ostatnia kontrola RIO?
Opinia Należy udzielić tego typu informacji, chyba, że znajduje się ona na stronie BIP
jednostki, wtedy odsyłamy do BIP.
6. Kiedy będą stworzone równe szanse dla wszystkich podmiotów aby ubiegać
się o zamówienie?
Opinia: ,,wnioskiem może być [objęte] pytanie o określone fakty, o stan określonych
zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Informacje publiczne odnoszą się do pewnych
danych, a nie są środkami do ich kwestionowania ” (wyrok NSA z 7.3.2012 r., I OSK
2445/11).
7. Kiedy na stronie www pojawi się informacja o przetargu na usługę IOD?
Opinia: ,,wnioskiem może być [objęte] pytanie o określone fakty, o stan określonych
zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Informacje publiczne odnoszą się do pewnych
danych, a nie są środkami do ich kwestionowania ” (wyrok NSA z 7.3.2012 r., I OSK
2445/11). Oczywiście należy odpisać, że zostanie ogłoszony wtedy gdy zostanie przetarg
na ta usługę ogłoszony.
8. Czy zgodnie z ustawą o finansach publicznych i najniższej cenie wyłonicie w
przyszłości podmiot zewnętrzny w zakresie obsługi na IOD czy jednak nie
zgodnie z prawem kancelarię P.XXXXXX i K.XXXXXX?
Opinia: ,,wnioskiem może być [objęte] pytanie o określone fakty, o stan określonych
zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Informacje publiczne odnoszą się do pewnych
danych, a nie są środkami do ich kwestionowania ” (wyrok NSA z 7.3.2012 r., I OSK
2445/11). Oczywiście należy odpisać, że funkcję IODO w Państwa instytucji pełni ….. .
Taka informacja zresztą obowiązkowo powinna się znaleźć na stronie BIP jednostki.
9. Kiedy administrator będzie stosował jednolite i zgodne z prawem kryteria
wykonawcy na świadczenie usług IOD? Kiedy otrzymamy informację o tym
kiedy będzie ogłoszony ponowny przetarg na IOD? Ile podmiotów otrzyma
zapytanie ofertowe czy tylko kancelaria P.XXXXXX i K.XXXXXX czy też inne
podmioty? Konkretnie ile?
Opinia: ,,wnioskiem może być [objęte] pytanie o określone fakty, o stan określonych
zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Informacje publiczne odnoszą się do pewnych
danych, a nie są środkami do ich kwestionowania ” (wyrok NSA z 7.3.2012 r., I OSK
2445/11). Pytanie w swej treści jest polemiką z jakimś wyimaginowanym stanem
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faktycznym, co nie stanowi przedmiotu prawa do informacji. Oczywiście należy odpisać, że
funkcję IODO w Państwa instytucji pełni ….. . Taka informacja zresztą obowiązkowo
powinna się znaleźć na stronie BIP jednostki.
10. Jakie było rozeznanie rynku w przypadku wyboru kancelarii P.XXXXXX i
K.XXXXXX. Proszę podać konkretne podmioty, które brały udział w Strona | 4
przetargu czy zapytaniu ofertowym gdyż chcemy zgłosić skargi i
zawiadomienia o naruszeniach do odpowiednich organów?
Opinia: jeżeli była tego typu sytuacja czyli wybór wskazanego podmiotu w zapytaniu,
należy wyjaśnić w jakim trybie to nastąpiło, odsyłając do właściwej zakładki na stronie BIP,
lub udzielając odpowiedzi na wniosek.
11. Kto konkretnie dokonał wyboru kancelarii P.XXXXXX i K.XXXXXX ( imię i
nazwisko, stanowisko, adres) i dlaczego tak duża cena jest na świadczenie
usług IOD?
Opinia: jeżeli była tego typu sytuacja czyli wybór wskazanego podmiotu, należy wyjaśnić
w jakim trybie to nastąpiło, odsyłając do właściwej zakładki na stronie BIP, lub udzielając
odpowiedzi na wniosek.
12. Czy administrator posiada całą dokumentację z zakresu RODO?
Opinia: pytanie jest banalnie oczywiste. Oczywiście, że posiada skoro realizuje obowiązki
wynikające z RODO i nałożone na IODO.
13. Kiedy została opracowana i wdrożona analiza ryzyka?
− Kiedy została opracowany i wdrożony Rejestr Czynności Przetwarzania?
− Proszę o przesłanie analizy ryzyka i rejestru czynności przetwarzania.
− Proszę o przesłanie Polityki Bezpieczeństwa?
− W jaki sposób spełniono wymóg jawności rejestru? Gdzie rejestr został
upubliczniony?
Opinia: W zakresie w jakim te dokumenty są ujawnione w BIP, należy odesłać do
właściwej zakładki. W odniesieniu do pozostałych, nie są to informacje publiczne gdyż
stanowią tzw. dokumenty wewnętrzne.
Warto w tym zakresie zapoznać się z wyrokiem WSA w Łodzi z 12.2.2019 r. (II SAB/Łd
181/18): ,,prowadzone rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii
czynności przetwarzania (w tym te za które odpowiada Wydział Edukacji) nie stanowią
informacji publicznej, lecz stanowią dokument o charakterze wewnętrznym –
organizacyjnym i porządkowym. Warto bowiem zaznaczyć, że założeniem ustawy o
dostępie do informacji publicznej było zapewnienie w drodze dostępu do informacji
publicznej społecznej kontroli nad działalnością m.in. organów administracji
publicznej (por. wyrok NSA z dnia 4.8.2015r. I OSK 1645/14). Cel ten winien być
każdorazowo uwzględniany przy ocenie czy dana informacja ma charakter informacji
publicznej. W przedmiotowej sprawie celem prowadzenia rejestrów jest, co zostało już
wspomniane, usystematyzowanie wykonywanych operacji przetwarzania danych
osobowych pod względem zgodności z wymaganiami prawnymi. Powyższa okoliczność
przesądza o wewnętrznym i organizacyjnym charakterze wspomnianych rejestró. (…). ,,
Ponadto, rozróżnić należy informację publiczną od nośnika tej informacji (por. wyrok
NSA z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. akt I OSK 2337/15). Żądane rejestry nie zawierają
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informacji o sprawach publicznych, lecz informację o sposobie gromadzenia danych
osobowych. Są więc nośnikiem informacji o charakterze wewnętrznym, porządkowym,
ewidencyjnym, który ma służyć zapewnieniu m.in. porządku i bezpieczeństwa. Takie
rejestry nie odnoszą się natomiast do publicznej sfery działania organu i jako takie nie
zawierają informacji publicznej. Tym samym Sąd podziela stanowisko organu, zgodnie Strona | 5
z którym żądane przez skarżącego rejestry nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy
o dostępie do informacji publicznej”.
18. Czy osoby których wizerunek został upubliczniony na stronie internetowej
podmiotu wyraziły zgodę na upublicznienie wizerunku? Jeśli tak to w jakiej
formie. Proszę o przesłanie zgody na publikację wizerunku, która jest aktualnie stosowana
Opinia: kwestia upubliczniania wizerunków osób jest uregulowana w art. 81 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych2. Jeżeli instytucja stosuje szczególne typu
oświadczenie o zgodzie, powinno się je udostępnić.
19. W jaki sposób IOD dokumentuje audyty? Czy IOD wykonuje sprawozdania z
audytów?
Opinia: pytanie jest retoryczne i moim zdaniem nieprecyzyjne. Co to bowiem znaczy ,,w
jaki sposób wykonuje”? Informacja publiczna to sfera faktów, a nie ich ocena i opisy
podejmowanych działań. Pytanie w tym zakresie powinno być bardziej precyzjne, by móc
się do niego ustosunkować.
20.
Czy dokonano zmian w przepisach wewnętrznych w związku z
obowiązywaniem RODO? Jeśli tak to proszę podać nazwy aktów prawnych
wewnętrznych jakie uaktualniono i w jakim zakresie?
Opinia: jeżeli wskutek wejścia RODO dokonano zmian w przepisach powszechnie
obowiązujących typu status gminy, należy odesłać do zakładki w BIP, gdzie są zamieszczone
odpowiednie statuty. W pozostałym zakresie pytanie odnosi się zapewne do dokumentów
o charakterze wewnętrznym.
21. Czy została opracowana ocena skutków dla operacji przetwarzania danych?
Opinia odpowiedż zero jedynkowa, tak czy nie.
22. Jaki jest wynik DIPA w jednostce ( art. 35 ust.1 RODO)?
Opinia Jeżeli tego typu ocena była dokonana należy zastanowić się nad jej charakterem.
Moim zdaniem jest to dokument wewnętrzny skierowany do wewnątrz podmiotu, i w trybie
u.d.i.p. nie powinien być udostępniany. Warto w tym zakresie zapoznać się z wyrokiem
WSA w Łodzi z 12.2.2019 r. cytowanym powyżej (II SAB/Łd 181/18)
23. Proszę o wskazanie wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych
funkcjonujących w jednostce proszę o przesłanie oceny skutków dla operacji
przetwarzania danych wraz wynikiem DPIA.

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia
zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.2. Zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku:
2

1)
2)

osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
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Opinia Jeżeli tego typu ocena była dokonana należy zastanowić się nad jej charakterem.
Moim zdaniem jest to dokument wewnętrzny skierowany do wewnątrz podmiotu, i w trybie
u.d.i.p. nie powinien być udostępniany. Warto w tym zakresie zapoznać się z wyrokiem
WSA w Łodzi z 12.2.2019 r. cytowanym powyżej (II SAB/Łd 181/18)
Strona | 6
24.Czy są stosowane audyty z KRIO? Proszę o sprawozdanie.
Opinia Jeżeli tego typu ocena była dokonana należy zastanowić się nad jej charakterem.
Moim zdaniem jest to dokument wewnętrzny skierowany do wewnątrz podmiotu, i w trybie
u.d.i.p. nie powinien być udostępniany. Warto w tym zakresie zapoznać się z wyrokiem
WSA w Łodzi z 12.2.2019 r. cytowanym powyżej (II SAB/Łd 181/18)
25. Kiedy i w jaki sposób dokonaliście audytów z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego? Proszę o szczegółowe omówienia tematu.
Opinia Należy udzielić odpowiedzi kiedy (jeżeli był) dokonano tego typu audytu. Żądanie
szczegółowego omówienia jak żąda wnioskodawca jest na tyle nieprecyzyjne, że nie mieści
się w zakresie prawa do informacji.
III.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: PYTANIA DO WSZYSTKICH PODMIOTÓW
KTÓRZY OTRZYMALI WNIOSEK
1. Czy podmiot ma licencję na obsługę e-zamówień publicznych zgodną z
projektem „e-zamówienia)?
Opinia należy udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie, odnosi się do sfery spraw
publicznych.
2. Jeśli nie to czy w budżecie na roku 2019 planujecie środki na ten cel?
Opinia należy udzielić odpowiedzi, jeżeli tego typu wydatek jest zaplanowany w
istniejącym dokumencie odnoszącym się do budżetu.
3. Czy w jednostce funkcjonuje system EOD/EZD
Opinia należy udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie, odnosi się do sfery spraw
publicznych.
4. Z jakiego systemu do weryfikacji podpisów elektronicznych korzystacie?
Opinia należy udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie, odnosi się do sfery spraw
publicznych.
5. Czy został spełniony obowiązek informacyjny z rt. 13 i 14 RODO?
Opinia pytanie jest zbyt ogólnie zadane. Artykuły 13 i 14 są tak obszerne, że przy tak
ogólnie zadanym pytaniu trudno precyzyjnie udzielić odpowiedzi. Oczywistym jest, że
podmiot realizuje obowiązki z tych artykułów.
IV.
PYTANIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
1. wysokości wypłaconego wynagrodzenia brutto dyrektorowi szkoły w miesiącu
styczniu,luty,marzec,kwiecien 2019 roku,
2. wykształcenia dyrektora szkoły /ukończonej szkole wyższej i szkołach podyplomowych/
i doświadczenia zawodowego dyrektora szkoły/funkcjach pełnionych przed powołaniem
na stanowisko dyrektora/.
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3. Nadto wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ujawnienia i przesłania;
1) kopii umów zlecenia i umów o dzieło zawartych przez Szkołę w miesiącu styczniu 2019
roku, kopii; statutu Szkoły, regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy kopii
zarządzeń dyrektora szkoły wydanych w miesiącu styczniu 2019 roku,kopii aktualnego
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arkusza organizacyjnego pracy Szkoły.
4. Czy skarbnik gminy miał dostęp i na jakiej podstawie do operacji finansowych
dokonywanych na kontach tych placówek?
5. Czy placówki oświatowe zawarły pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych z przedsiębiorcą, który udostępnia im system informatyczny do prowadzenia
e-dzienników?
6. Jakie techniki „utajniana” danych stosują szkoły podczas odczytywania ocen uczniów?
7. Ile wyniosły wydatki bieżące Gminy w przedszkolach publicznych odjętych od podstawy
obliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych?
8. W jaki sposób została wyliczona kwota dotacji dla przedszkoli?
Opinia jeżeli wnioskodawca kieruje pytanie do jednostek oświatowych, powinien je
skierować do tychże jednostek. Nie istnieje obowiązek przekazywania wniosków wedle
właściwości, o czym wyraźnie wskazuje orzecznictwo sądowe:
− ,,Art. 16 ust. 2 u.d.i.p. odsyła bowiem tylko w tym zakresie do przepisów k.p.a. Nie
stosuje się wobec tego przepisu art. 65 § 1 k.p.a. nakazującego organowi, do którego
wniesiono podanie, a który nie jest właściwy do jego załatwienia - przekazanie
podania do organu właściwego. Tak więc ani Komendant Rejonowy Policji nie był
zobowiązany do przekazania żądanych we wniosku akt postępowania wyjaśniającego
Komendantowi Stołecznemu Policji, ani też ten ostatni nie był zobowiązany do
rozpoznania wniosku, nie był bowiem jego bezpośrednim adresatem” (wyrok NSA z
dnia 30 stycznia 2015 r., I OSK 585/14)
− ,,U.d.i.p. w swoich uregulowaniach proceduralnych nie przewiduje przekazania
wniosku o udostępnienie informacji publicznej, ani organowi niższej instancji w
rozumieniu administracyjnego toku instancji, ani jednostce organizacyjnie podległej
adresatowi wniosku. Nie ma tu również zastosowania art. 65 § 1 K.p.a.” (wyrok WSA
w Szczecinie z dnia 13.03.2014 r., II SAB/Sz 119/13)
Należy o tym fakcie poinformować w drodze zwykłego pisma.
V.
PYTANIA DLA GMINY
1. Czy mieszkańcy mają prawo do rejestrowania dźwięku lub obrazu podczas
posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej?
Opinia: pytanie jest retoryczne, oczywiście gdyż jest to uprawnienie wynikające m.in.
z treści Konstytucji R.P.
2. Czy został spełniony obowiązek informacyjny w przypadkach nagrywania
sesji online. Proszę o przesłanie obowiązku informacyjnego celem
weryfikacji poprawności klauzuli.
Opinia: pytanie jest retoryczne, ale oczywiście należy udzielić odpowiedzi czy tego
typu obowiązek zrealizowano, i przekazać treść tego typu dokumentu.
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3. Czy komisja rewizyjna rady gminy dokonując czynności kontrolnych ma
dostęp i na jakiej podstawie do wszystkich dokumentów, w tym do
indywidualnej dokumentacji osób fizycznych, czy też jej uprawnienia są
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ograniczone ze względu na ochronę danych osobowych?
Opinia: pytanie jest retoryczne, regulują to przepisy powszechnie obowiązujące do
których wnioskodawca ma dostęp. Jednostki samorządu terytorialnego nie są
uprawnione do modyfikowania tego typu zagadnień ustawowo regulowanych.
4. Proszę o informację nt. wykształcenia, doświadczenia zawodowego i
awansów osób zatrudnionych na stanowiskach naczelników w Urzędzie,
jak również burmistrza, zastępców, skarbnika i sekretarza miasta.
Opinia należy podać tego typu informacje. ,,informacja zarówno o imieniu i
nazwisku osoby pełniącej funkcję publiczną jak i posiadanego wykształcenia, stanowi
informację publiczną. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowane jest
stanowisko, że informacje o kierunku studiów, szkole oraz specjalności, ewentualnie
kierunków studiów podyplomowych, ukończonych przez osoby pełniące funkcje
publiczne, odzwierciedlają poziom kompetencji pracownika sprawującego funkcję
publiczną (jego kwalifikacji) i wskazują na poziom jego zdatność do wykonywania
władzy publicznej, a zatem są informacją publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2
lit. d ustawy (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 listopada 2015 r., sygn. akt II
SAB/Wa 739/15, WSA w Krakowie z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt II SA/Kr 1349/16”
(wyrok WSA w Opolu 24.10.2017 II SAB/Op 128/17).
5. Wnosimy o wyszczególnienie - numeru telefonu komórkowego
przypisanego do Kierownika JST oraz do Sekretarza Gminy.
Opinia nie stanowi to informacji publicznej. ,,W ocenie NSA żądanie
udostępnienia numerów służbowych telefonów pracowników organu nie dotyczy
udostępnienia informacji publicznej i co za tym idzie nie jest objęte prawem
obywatela do uzyskania informacji publicznej. NSA w tego rodzaju sprawach zajmuje
przy tym jednolite – odmienne od prezentowanego w skardze kasacyjnej - stanowisko
(por. wyroki z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. I OSK 2553/14, z dnia 5 lutego 2016 r.
sygn. akt: I OSK 2607/14 i I OSK 2458/14, oraz z dnia 14 października 2015 r., sygn.
akt I OSK 2056/14, wszystkie dost. CBOSA).” (wyrok NSA z dnia 20.05.2016 r., I OSK
3238/14)
6. Czy Radni otrzymują stałą pensję i w jakiej wysokości? Jeżeli nie to na
jakich zasadach otrzymują wynagrodzenie i w jakiej wysokości? Proszę o
podanie kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2019 z
podziałem miesięcznym?
Opinia radni nie otrzymują żadnej pensji. Kwestia diet jest regulowana w przepisach
powszechnie obowiązujących do których wnioskodawca tak jak każdy ma zapewniony
dostęp. W pozostałym zakresie odesłał bym do oświadczeń majątkowych tych radnych
zamieszczonych na BIP.
7. Czy radni otrzymują tzw. „trzynastki”, „czternastki”? Proszę o podanie
kwoty „na rękę” każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2018 z
podziałem miesięcznym.
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Opinia radni nie otrzymują żadnych 13 ek a ni 14 ek
8. Czy Radni otrzymują sprzęt biurowy, materiały biurowe lub inne np.
wizytówki – w celu pełnienia swojego mandatu? Jeśli tak to który
konkretnie Radny, jaki konkretnie sprzęt, jakie konkretnie materiały i w
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jakich ilościach otrzymał w okresie 2014-2019 (z podziałem na lata)?
Opinia Należy udzielić tego typu informacji jeżeli ma to miejsce.
9. Kto pokrywa koszt wyjazdu służbowego w zakresie transportu, noclegu, i
inne? Jeśli jest to określona stawka to w jakiej wysokości?
Opinia pytanie jest nieprecyzyjne. Czyich podróży? Poza tym wiadomym jest, że
regulują to przepisy powszechnie obowiązujące.
10. Ile wyniosły wydatki bieżące Gminy w przedszkolach publicznych odjętych
od podstawy obliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych?
Opinia należy udzielić tego typu informacji w stopniu szczegółowości posiadanym
przez wnioskodawcę.
11. W jaki sposób została wyliczona kwota dotacji dla przedszkoli?
Opinia należy udzielić tego typu informacji w stopniu szczegółowości posiadanym
przez wnioskodawcę.
12. Jakie wydatki oraz w jakiej wysokości zostały uwzględnione przy
określaniu kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
prowadzonych przez gminę, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty?
Opinia należy udzielić tego typu informacji w stopniu szczegółowości posiadanym
przez wnioskodawcę.
13. Czy Gmina posiada własne grunty inwestycyjne na sprzedaż?
Opinia należy udzielić tego typu informacji w stopniu szczegółowości posiadanym
przez wnioskodawcę.
14. Czy gmina posiada własną strefę ekonomiczną lub strefę aktywności
gospodarczej?
Opinia należy udzielić odpowiedzi na pytanie.
15. Czy
Gmina
chciałaby
zorganizować
wraz
z klientem
wnioskodawcy spotkanie dla potencjalnych Inwestorów dot. możliwości
inwestowania w gminie, w tym prezentacje gminy, terenów
inwestycyjnych, koncepcji architektonicznych, poziomu kosztów
inwestycji?
Opinia nie jest to pytanie o dostęp do informacji publicznych w trybie u.d.i.p.
16. Czy Gmina chciałaby umieścić informacje na temat swoich działek
inwestycyjnych na stronie klienta wnioskodawcy w dziale czyli w miejscu
gdzie zgłaszają się potencjalni Inwestorzy szukający firmy budowlanej?
Opinia nie jest to pytanie o dostęp do informacji publicznych w trybie u.d.i.p.
17. Podanie adresów mail jednostek organizacyjnych których organem
prowadzącym jest Państwa Jednostka Samorządu Terytorialnego (mam na
myśli np. szkoły, instytucje pomocy społecznej i inne) oraz dane
kierowników jednostek celem złożenia skarg do odpowiednich jednostek
w przypadku nie wypełnienia stosownych obowiązków.
Opinia należy odesłać do tego typu informacji zamieszczonych na BIP.
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