
UCHWAŁA NR XV/132/2021 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o publikację wniosku w sprawie udostępnienia informacji 

publicznej. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 870) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się, że wniesiona w dniu 2 stycznia 2021 r. petycja dotycząca publikacji wniosku 

o udzielenie informacji publicznej oraz udzielonej odpowiedzi na ten wniosek w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żyrzyn jest niezasadna. 

§ 2. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 

W dniu 2 stycznia 2021 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn wpłynął obszerny wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej dotyczący problematyki bezpieczeństwa danych osobowych. W uzasadnieniu 

wnioskodawca wniósł, w trybie ustawy o petycjach, aby wniosek i udzielona informacja publiczna 

opublikowanie zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żyrzyn. 

W przedmiotowej sprawie stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach organem właściwym dla 

rozpatrzenia petycji jest Rada Gminy Żyrzyn. 

Czynności związane z rozpatrzeniem petycji w imieniu Rady Gminy Żyrzyn dokonała 

merytorycznie właściwa stała Komisja Rady Gminy Żyrzyn - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) 

przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia 

rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 

zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 

mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

Analizując żądanie petycji należy stwierdzić, że nie „mieści się” ono w zakresie przedmiotowym, 

określonym cytowanym powyżej przepisem, stąd petycja nie może zostać uznana za zasadną. 

Ubocznie należy wskazać, że, zarówno wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jak również 

udzielona w tym zakresie w dniu 22 lutego 2021 r. odpowiedź zostały opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żyrzyn, mając za podstawę zarówno obowiązujące w tym 

zakresie przepisy oraz przyjętą praktykę w tym zakresie. 

Z tych też względów petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 


