UCHWAŁA NR XXXI.350.2021
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Rada Gminy Klembów uchwala,
co następuje:
§ l.
Uznaje się skargę Pana Adama Szulca – Prezesa Zarządu Szulc-Efekt z dnia 8 września 2021 r.
(wpływ do urzędu 08 września 2021 r., poz. 10108/2021; wpływ do Rady Gminy: 08 września
2021 r., poz. 1510/6/2021) dotyczącą działalności Kierownika Jednostki Organizacyjnej Gminy
– Kierownika GOK za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do Uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Klembów do zawiadomienia Skarżącego
o sposobie rozpatrzenia skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Michał Wąsik

UZASADNIENIE
W dniu 8 września 2021 r. wpłynęła do Rady Gminy skarga Pana Adama Szulca –
Prezesa Zarządu Szulc-Efekt z dnia 8 września 2021 r. dotycząca działalności Kierownika
Jednostki Organizacyjnej Gminy – Kierownika GOK. W przedmiotowej skardze wnoszący
skargę stwierdził, że „Przedmiotem skargi jest to, że Dyrektor – korzysta z naszego BIP bez
odrębnej umowy i co za tym idzie bez klauzul powierzenia danych osobowych w okresie od
wejścia w życie przepisów RODO do dnia dzisiejszego – a brak jest jakiejkolwiek umowy
(mówiąc kolokwialnie usługi są pobierane „na dziko”) i co za tym idzie – nie możemy wystawić
– odprowadzić podatku i wystawić FV etc”.
W odpowiedzi na skargę należy wskazać, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Klembowie nie ma obowiązku posiadania odrębnej Umowy na korzystanie ze strony
internetowej BIP, ponieważ zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) „W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć
jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami
pozarządowymi”.
Ponadto, należy wskazać, że Gmina Klembów ma zawartą umowę nr 36/2017 z dnia
1.02.2017 r. na dostawę strony internetowej BIP z firmą Szulc-Efekt sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie ul. Poligonowa 1. Strona internetowa GOK działa na tym samym serwerze
(w charakterze podstrony) wobec tego bezzasadnym jest żądanie przez Skarżącego zawierania
odrębnej umowy. Tym samym brak jest również podstaw do zawarcia umowy powierzenia
danych osobowych, rozumianych w myśl art. 28 RODO.
Wskazać należy również, że umowa zawarta przez Gminę z Administratorem Strony
Internetowej Gminy obejmuje wszystkie dane, zamieszczane na serwerze, a więc także dane
dotyczące GOPS. Podobnie sytuacja ma się odnośnie umów powierzenia danych osobowych
(art. 28 RODO).
Ponadto, Organ Wykonawczy poinformował, że w dniu 6 września br. zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na Zaprojektowanie i uruchomienie stron
internetowych BIP zgodnych ze standardem dostępności cyfrowej WCAG 2.1 na poziomie min.
AA dla Gminy Klembów, obejmujące jednostki organizacyjne Gminy. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma CONCEPT INTERMEDIA MAREK JAGODZIŃSKI z Torunia. Gmina jest
w trakcie podpisywania umowy, która przewiduje wykonanie stron BIP dla Gminy i wszystkich
jednostek organizacyjnych do końca bieżącego roku.
Powyższa skarga była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Klembów. Komisja zarekomendowała Radzie uznanie skargi za bezzasadną.
Z tych wszystkich powodów skargę złożoną przez Pana Adama Szulca – Prezesa
Zarządu Szulc-Efekt, należy uznać za bezzasadną.

Pouczenie
Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga,
w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności –
organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadomienia skarżącego.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Michał Wąsik

