
KKZY/ANOW
99^314 Krzyzanow

woj. tddzkie
tef. (024) 356-29-10. fax (024) 356 29 00

UCHWALA NR XVII/196/2017
RADY GMINY KRZYZANOW

z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziatalnosc Wojta Gminy Krzyzanow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) w zwi^zku z art. 229 pkt 3
oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2016r. poz. 23, 996, 868, 1579 i 2138; z 2017 r. poz. 935) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Uznaje sie za bezzasadn^ skarge zlozona^ przez Pana flHB V^HHV na

niewlasciwe dzialanie Wojta Gminy Krzyzanow.

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decyduj^ce o zajetym stanowisku w sprawie zawiera
uzasadnienie do niniejszej uchwafy.

§ 3. Zobowi^zuje sie Przewodnicz^cego Rady Gminy Krzyzanow do zawiadomienia
skarzijcego o sposobie zalatwienia skargi.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWODNICZ^CY
RADY,



RADA GMINY KRZYZANOW
99-314 Krzyzan6w

woj. (odzkie
tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY GMINY KRZYZANOW

W dniu 7 kwietnia 2017r. do Urzedu Gminy Krzyzanow wplynelo pismo zlozone przez
flHV dHMH zawierajace skarge na Wojta Gminy Krzyzanow zwiazana^ z
odmowieniem opublikowania pisma skarz^cego z dnia 14 marca 2017r. w Biuletynie
Informacyjnym Samorzadu Gminy Krzyzanow. Skarzacy zarzuca lamanie prawa
konstytucyjnego, prasowego i cywilnego zwiazanego z odmowieniem opublikowania pisma.

Razem ze skarga skarzacy zlozyl pismo informujace o nie przyjeciu do wiadomosci pisma
Wojta Gminy Krzyzanow z dnia 28 marca 2017r. w sprawie odmowy publikacji. W pismie tym
podnosi, ze:

1) nie przyjmuje do wiadomosci odmowy publikacji pisma blednie i wbrew jego woli celowo
przez Wqjta jednostronnie nazwanego ,,sprostowaniem",

2) prosil o opublikowanie pisma a nie o opublikowanie sprostowania,

3) jako mieszkaniec i podatnik gminy jest finansowym wspolwydawca (teoretycznie)
Biuletynu; ma wiec prawo do publikacji na jego lamach oraz ksztaftu programowo-prasowego.

W oparciu o przepis art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czenvca 1960r. Kodeks
PostepowaniaAdministracyjnego(t.j. Dz. U.z2016r. poz. 23 z pozn. zm.) organem wtasciwym
do rozpatrzenia skargi na wojta jest rada gminy.

Na posiedzeniu komisji w dniu 18 maja 2017 roku radni zapoznali sie z trescia skargi i pisma
zalaczonego do skargi oraz z nastepujacymi dokumentami:

1) artykul pt. ,,Informacja dotyczaca Dobr Ziemskich Mlogoszyn" zamieszczony w nr 1
(120)Biuletynu Informacyjnego Samorzadu Gminy Krzyzanow,

2) pismo z dnia 24 marca 2017r, flIHB flHHHV skierowane do pana Tomasza
Jakubowskiego Wojta Gminy Krzyzanow - Redaktora Naczelnego ,,Biuletynu Informacyjnego
Samorzadu Gminy Krzyzanow",

3) pismo z dnia 28 marca 2017r. Urzedu Gminy Krzyzanow w sprawie odmowy opublikowania
w Biuletynie Informacyjnym Samorzadu Gminy Krzyzanow sprostowania wniesionego w dniu
24 marca 2017r.

4) skarga IH^feB Jf na Wojta Gminy w zwiazku z odmowq publikacji pisma z dnia
14.03.2017r. w Biuletynie Informacyjnym Samorzadu Gminy Krzyzanow,

5) pismo informujace o nie przyjeciu do wiadomosci pisma Wojta Gminy Krzyzanow z dnia
28 marca 2017r. w sprawie odmowy publikacji.

Na podstawie przedlozonych dokumentow oraz wyjasnieh zlozonych przez Wojta
Gminy Krzyzanow ustalono nastepujace okolicznosci sprawy:

W nr 1 (120)Biuletynu Informacyjnego Samorzadu Gminy Krzyzanow zamieszczony
zostal artykul pt. ,,Informacja dotyczaca Dobr Ziemskich Mlogoszyn"", w ktorym



przedstawiony zostal po raz kolejny przebieg sprawy zwiazanej z postepowaniami
administracyjnymi w przedmiocie rozstrzygniecia czy nieruchomosc gruntowa zabudowana
domem mieszkalnym wraz z parkiem polozona w Mtogoszynie, wchodzaca w sklad majatku
ziemskiego ,,Dobra Ziemskie Mlogoszyn" podpadala pod przepisy dekretu PKWN z dn.
06.09.1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej podpisany przez Izabell? Sobolewska.

W dniu 24 marca 201 7r. do Urzedu Gminy Krzyzanow wptynelo pismo ̂ |̂ |B
I^HIH skierowane do pana Tomasza Jakubowskiego Wqjta Gminy Krzyzanow -
Redaktora Naczelnego ,,Biuletynu Informacyjnego", z prosba o publikacje pisma zgodnie z
prawem prasowym w Biuletynie Intbrmacyjnym Samorzadu Gminy Krzyzanow". Pismo
odnostto sie do artykulu p. I. Sobolewskiej dotyczacego ,,D6br Ziemskich Mlogoszyn".

Analizujac tresc w/w pisma w swietle zapisow ustawy z dnia 26 stycznia 1 984 r. Prawo
prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z pozn. zm.), na ktore wyraznie powoiywal sie autor, uznano, ze
wniesione pismo mozna by opublikowac jedynie jako sprostowanie, jezeli spelni ono ustawowe
przeslanki.

Biorac pod uwag$ przepisy ustawy Prawo prasowe, a w szczegolnosci art. 33 i art. 31
a, uznano, ze wniesione sprostowanie nie odpowiada wymaganiom zawartym w ustawie Prawo
prasowe.

W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 28 marca 20l7r. Wqjt Gminy Krzyzanow
odmowil opublikowania w Biuletynie Informacyjnym Samorzadu Gminy Krzyzanow
sprostowania wniesionego w dniu 24 marca 201 7r, wskazujac, ze sprostowanie jest
nierzeczowe, nie odnoszace sie do faktow, a ponadto nie odpowiada wymaganiom okreslonym
w art. 31 a ust. 4 ustawy (sprostowanie powinno zawierac podpis wnioskodawcy, jego i
nazwisko lub nazw$ oraz adres korespondencyjny).

W dniu 07.04.20 1 7r. do Urzedu Gminy Krzyzanow wplyn^la skarga
na Wojta Gminy w zwiazku z odmowa publikacji pisma z dnia 14.03.2017r. w

Biuletynie Intbrmacyjnym Samorzadu Gminy Krzyzanow wraz z pismem informujacym o nie
przyjeciu do wiadomosci pisma Wojta Gminy Krzyzanow z dnia 28 marca 201 7r. w sprawie
odmowy publikacji.

W dniu 01. 06.20 17r. do Urzedu Gminy Krzyzanow wplyn^lo sprostowanie wniesione
Pr/ez flHI§ ^^HHB' dotyczace pomylki pisarskiej w zlozonej w dniu 07. 04. 201 7r.
skardze na Wojta Gminy Krzyzanow polegajace na zastapieniu slowa ,,prawa cywilnego"
slowem ,,administracyjnego".

Rada Gminy Krzyzanow uznaje wniesion^ przez ̂ HH M^HHV skarge za
bezzasadna z nast^pujacych wzgl^dow:

~^ niarca 2017 roku prawidlowo zostato
zakwaliflkowane jako wniosek o opublikowanie sprostowania. W samym pismie byla prosba o
publikacji zgodnie z prawem prasowym i odniesienie do konkretnego artykulu zamieszczonego
w Biuletynie Informacyjnym Samorzadu Gminy Krzyzanow. W tresci ustawy Prawo prasowe



jedyna podstaw^ prawnq. do opublikowania stanowiska odnosnie materialu prasowego
zamieszczonego wczesniej w prasie jest sprostowanie.

Ustawa Prawo prasowe w art. 33 ust 1 i 2 przyznaje redaktorowi naczelnemu prawo do
odmowy opublikowania sprostowania m.in. ze wzgledu na wady formalne wniosku, gdy jest
nierzeczowe lub nie odnosi sie do faktow. Przekazane Wqjtowi Gminy Krzyzanow
sprostowanie nie zawieralo adresu wnoszacego o publikacje, a ponadto przedstawione w pismie
informacje wprowadzaly zamierzony chaos informacyjny i nie wyjasnialy kwestionowanych
faktow.

Artykul zamieszczony w Biuletynie Informacyjnym Samorzadu Gminy Krzyzanow
odnoszacy sie do Dobr Ziemskich Mlogoszyn zostal napisany w oparciu o posiadane, urzedowe
dokumenty i na ich podstawie oraz na podstawie faktycznych, udokumentowanych wydarzeri.
Nie ma w nim domniemari ani domyslow.

W przepisach ustawy Prawo prasowe nie ma przepisu, ktory umozliwialby a
jednoczesnie zobowiqzywai Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego Samorzadu
Gminy Krzyzanow do opublikowania stanowiska kazdego mieszkarica, ktory wyrazi taka ch^c.
Celem wydawania Biuletynu jest przekazywanie kazdej rodzinie w Gminie Krzyzanow
informacji o pracach organow Gminy , w szczegolnosci skladu organow Gminy, informacji z
sesji Rady Gminy, w tym poprzez omowienie podjetych uchwal, wazniejszych sprawach
poruszanych na komisjach, informacji o pracy Wqjta i pracownikow samorzadowych.

Zgodnie z trescia przepisu art. 25 ustawy Prawo prasowe zatresc materialow prasowych
odpowiada redaktor naczelny, a materialy prasowe przygotowuje redakcja, ktora w omawianym
przypadku stanowia pracownicy Urzedu Gminy Krzyzanow. W mysl art. 7 ust. 5-8 ustawy
Prawo prasowe Redaktor naczelny decyduje o ksztalcie dziatalnosci redakcji czyli o publikacji
materiatow prasowych. Materialy prasowe redaguje, tworzy, przygotowuje dziennikarz czyli
osoba dziaJajaca na rzecz i z upowaznienia redakcji.

Rada Gminy Krzyzanow nie stwierdza tez w tej sprawie lamania przez Wqjta Gminy
Krzyzanow prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Jednoczesnie Rada Gminy Krzyzanow poucza skarzacego o tresci art. 239 kpa, ktory
stanowi:

,,W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana za bezzasadna i jej
bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarge, a skarzacy ponowit skarge bez wskazania
nowych okolicznosci — organ wtasciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymac swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednia adnotacja w aktach sprawy - bez powiadamiania skarzacego."

PRZEWODNICZACY


