
UCHWAŁA NR XXXVI/283/2021 
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy 
Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji złożonej przez Pana  z dnia 23 lipca 2021 r. 
żądającej poprawy gminnej informacji publicznej – z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś do zawiadomienia składającego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia przez doręczenie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś 

 
 

Krzysztof Olszowka 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/283/2021 

Rady Gminy Reńska Wieś 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

Pan  złożył drogą elektroniczną dniu 23 lipca 2021 r. wniosek do Rady Gminy Reńska 
Wieś z żądaniem radyklanej zmiany, poprawy skuteczności gminnej informacji publicznej. 

W uzasadnieniu wnoszący zarzucił brak należytego uzupełnianie internetowego kalendarza Wójta 
w szczególności w pozycji „szczegóły wydarzenia”. Wskazał, że obecne informowanie jest tylko pozornie 
doskonałe, wspaniałe ale tylko w opinii wójta i całego zarządu. 

Wnoszący petycję sugerował uzupełnienie gminnej informacji publicznej o codzienne wydarzenia, tak zwane 
„od kuchni” finansowo organizacyjnej życia w Gminie, oraz zarzucił utajnianie, ukrywanie i nie informowanie 
o bieżącej normalnej gminnej codzienności. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2021 zapoznała się z treścią petycji oraz 
wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy Reńska Wieś Tomasza Kandziora. Wójt w swoich wyjaśnieniach 
przedstawił szereg działań i instrumentów dot. informowania mieszkańców o działalności Urzędu, w tym: 
Biuletyn Informacji Publicznej, strona internetowa Gminy, gdzie w sposób przejrzysty i łatwy dostępny jest 
szereg informacji takich jak np. aktualności urzędowe, zapowiedzi wydarzeń, ważnych terminów, imprez, 
komunikaty i alerty, transmisje z obrad rady gminy, podgląd aktualnych wpisów na profilu Facebook gminy, 
terminarz aktywności wójta gminy. Wójt wyjaśnił również, że funkcjonuje profil Gminy i Wójta Gminy na 
Facebooku, gdzie również na bieżąco umieszczanych jest wiele informacji. Kilka razy w roku wydawany jest 
w wersji papierowej informator gminny „Reńskie Wieści”, gdzie publikowane są najważniejsze informacje. 
Wójt nie ma wyznaczonych godzin przyjęcia interesantów i przyjmuje ich na bieżąco w razie potrzeby, 
dodatkowo Wójt spotyka się również często z mieszkańcami w tematach indywidualnie ich dotyczących, bądź 
to na zebraniach sołeckich. Wójt regularnie przekazuje ważne informacje dotyczące działania gminy na falach 
Radia Park, Radia Doxa, Radia Opole czy na łamach Nowej Gazety Lokalnej. Cały szereg informacji 
umieszczany jest na trzech gablotach informacyjnych przy Urzędzie Gminy, ora na gablotach informacyjnych 
w poszczególnych sołectwach; Urząd Gminy na bieżąco realizuje zapytania o dostęp do informacji publicznej 
ze strony mieszkańców i nie tylko. 

Rada Gminy ma możliwość wydawania zaleceń Wójtowi na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy 
o samorządzie gminnym jako "stanowienie o kierunkach pracy wójta", mogą to być jednak tylko uchwały 
zawierające zalecenia ogólne wyznaczające tylko kierunek działania wójta bez wskazywania mu konkretnych 
działań. Jednak zdaniem Rady Gminy Reńska Wieś nie ma w tym przypadku żadnych przesłanek do wydania 
przez Radę żadnych dodatkowych zaleceń Wójtowi w zakresie poprawy gminnej informacji publicznej. 

Petycja nie może być uwzględniona, gdyż zdaniem Rady gminna informacja publiczna jest prowadzona 
w sposób przejrzysty, czytelny oraz systematyczny, przy czym należy zaznaczyć, iż ustrój gmin nie przewiduje 
organu w postaci Zarządu Gminy, o którym wspomina Wnoszący Petycję. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po wysłuchaniu stanowiska Wójta stwierdziła, że nie ma potrzeby 
poprawy gminnej informacji publicznej. Petycja została zaopiniowana przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji jako bezzasadna.
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