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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na przetwarzanie danych przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40) 
i art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000, 
2185, 1855) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu ze skargą na przetwarzanie danych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie 
i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje się za organ niewłaściwy 
do rozpatrzenia skargi. 

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2023 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na 
przetwarzanie danych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie 

W dniu 10 lutego 2023 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga na przetwarzanie danych przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. Skarżący zarzucają, że Przewodniczący Rady bezprawnie 
upublicznił dokumenty zawierające ich dane osobowe, tj. imię, nazwisko i odręczny podpis, na prywatnym koncie 
na portalu Facebook. 

Skarga została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2023 r. zapoznała się z treścią skargi oraz 
wysłuchała informacji Inspektora Ochrony Danych i wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. 

Członkowie Komisji uzyskali informacje, że w dniu 14 lutego 2023 r. Burmistrz Namysłowa dokonał zgłoszenia 
naruszenia ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W dniu 16 lutego 2023 r. 
Burmistrz Namysłowa wystosował do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie pismo z żądaniem 
usunięcia z portalu Facebook dokumentów zawierających dane Skarżących. Kolejnym krokiem było skierowanie 
pisma do osób pokrzywdzonych, w celu minimalizacji skutków naruszenia dokonanego przez Przewodniczącego 
Rady. Burmistrz wystosował też kolejne pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z informacją 
o dokonanych czynnościach w sprawie skargi. 

Z uwagi na podjęcie ww. działań Komisja Skarg, wniosków i petycji, 3 głosami „za”, uznała, że Rada Miejska 
w Namysłowie jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia złożonej skargi w zakresie naruszenia ochrony danych 
osobowych. 

    

1. Karol Kubicki – Przewodniczący Komisji -   …………. ………... 

2. Maria Teodorczyk – członek -     ………………....…. 

3. Katarzyna Paradowska – członek -    ……………………. 

4. Wojciech Kowalczyk – członek -     wyłączył się z głosowania 
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Uzasadnienie 

W dniu 10 lutego 2023 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga na przetwarzanie danych przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. 

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2023 r.  jednogłośnie, przy jednym 
Radnym, który wyłączył się z głosowania, zadecydowała o uznaniu Rady Miejskiej w Namysłowie za organ 
niewłaściwy do rozpatrzenia skargi. 

Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały. 

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie 
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