
Uchwała Nr ........ . 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia ........................... . 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o utnvałanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk, transmitowanie i udostępnianie w Internecie filmów z obrad komisji Rady 
Miejskiej w Opocznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 223 § 1, art. 241, art. 242 § 1, art. 244 § 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
2096; z 2019 r. poz. 60 i 730) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Pana Ł.S. z dnia 30 maja 2019 r. o utrwalanie za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, transmitowanie i udostępnianie w Internecie filmów 
z obrad komisji Rady Miejskiej w Opocznie, Rada Miejska w Opocznie uwzględnia wniosek. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej \V Opocznie do poinformowania 
wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opocznie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Anna Zięba 



Załącznik do uchwały Nr ......... . 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia ................................ . 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 223 § 1 oraz art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096; z 2019 r. poz. 60 i 730) 
do kompetencji Rady Miejskiej "v Opocznie należy rozpatrywania wniosków, których 
przedmiotem jest sprawa należąca do zakresu jej właściwości. 

Pismem z dnia 30 maja 2019 r. wniesionym do Rady Miejskiej w Opocznie 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Pan Ł.S. złożył wniosek 
w przedmiocie utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, transmitowanie 
i udostępnianie w Internecie filmów z obrad komisji Rady Miejskiej w Opocznie. 
Wnioskodawca wniósł o kontynuowanie nagrywania obrazu i dźwięku, transmitowania 
i udostępniania w Internecie filmów z obrad wszystkich komisji Rady Miejskiej w Opocznie, 
a także o poinformowanie wszystkich radnych, a w szczególności przewodniczących 

wszystkich komisji Rady Miejskiej w Opocznie o zgodności z prawem tych czynności, 
a w razie potrzeby zawnioskowanie do obsługi pravvnej Urzędu Miejskiego w Opocznie 
o pisemne zaopiniowanie przedmiotowej problematyki oraz przekazanie opinii w tej sprawie 
wszystkim radnym. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrując vvniosek zwróciła się do obsługi 

prawnej Urzędu Miejskiego w Opocznie o dokonanie analizy zgodności z prawem 
rejestrowania obrad komisji Rady Miejskiej w Opocznie oraz ich transmitowania 
i udostępniania w Internecie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę wizerunku osób 
fizycznych niepełniących funkcji publicznych uczestniczących w obradach Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 
13 czerwca 2019 r. przedstawiono stan prawny przedmiotowego zagadnienia wyrażając 
opinię, iż zaprezentowane we wniosku stanovvisko zasługuje na aprobatę. W tym zakresie 
wskazano, że podstawą do rejestrowania oraz transmitowania obrad komisji są przepisy 
stanowiące o jmvności działania Rady Gminy i jej organów pomocniczych, tj. art. 61 ust 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.), art. 18 ust. 2 usta\\')' z dnia 6 v,rrześnia 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), art. 11 b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Przedstawiono także opinię 
o zgodności z prawem rozpowszechniania i przetwarzania wizerunku uczestniczących 

w obradach komisji osób fizycznych niepełniących funkcji publicznych - za ich zgodą, 
o czym stanowi art. 81 ust. 1 ustmvy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrev.1J1ych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyv.')' 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 
zm.). Pokreślono również, że jawność obrad komisji może zostać ograniczona lub wyłączona 
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie 

do informacji publicznej, jak m.in. wzgląd na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę 
przedsiębiorcy. Wyrażono także pogląd, iż zasada jawności obrad obejmuje jednakowo 



wszystkie komisje Rady Miejskiej w Opocznie, w tym również Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji oraz Komisję Re\\ri.zyjną. 

Komisja po poddaniu rozstrzygnięcia pod głosowanie, uznała wniosek za zasadny 
rekomendując jego mvzględnienie. W uzasadnieniu wskazano, że jawność obrad komisji 
Rady Miejskiej realizowana poprzez ich rejestrowanie, transmitowanie i udostępnianie 

w Internecie, stanowi ważny element życia publicznego i powinno być kontynuowane. 
Komisja przekazała swoje stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opocznie. 

Rada Miejska w Opocznie po wysłuchaniu wniosków Komisji oraz przeanalizowaniu 
wniosku, postanowiła jak w uchwale. 

Pouczenie 
Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy 
prmM ·wniesienia skargi w tlybie określonym w rozdziale 2 działu VIII Kodeksu 
postępo·wania administracyjnego. 


