
projekt  
 

UCHWAŁA NR XLII/………/2014 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 25 czerwca 2014r. 
 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Baranów 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 
267), Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na 
podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność 
wyłączyła Bogumiła Rutkowska Podinspektor ds. Obsługi Biura Rady) złożoną pismem w dniu 
28.03.2014r. na działalność Wójta Gminy Baranów w związku z wykonywaniem zadań 
własnych gminy. 
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o 
sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały waz z 
uzasadnieniem.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XLII/……../2014 

Rady Gminy Baranów 
z dnia 25 czerwca 2014r. 

 
 
 
 Rada Gminy Baranów w dniu 28 marca 2014r. otrzymała od Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie skargę Pana wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na 
podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność 
wyłączyła Bogumiła Rutkowska Podinspektor ds. Obsługi Biura Rady) prowadzącego działalność 
gospodarczą pod Firmą wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 8 ust. 
5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Bogumiła 
Rutkowska Podinspektor ds. Obsługi Biura Rady).  
Skarga została złożona w związku z realizacją umowy na dostawę posiłków dla Gminnego 
Przedszkola Cegłowie - wypłat zaległości z tytułu całodziennego wyżywienia dzieci w 
Gminnym Przedszkolu w Cegłowie. 
W/w skarga została przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w 
dniu 20 maja 2014r. przeanalizowała zarzuty zawarte w skardze.  
Wyjaśnienia w tej sprawie złożyli Wójt Gminy Baranów oraz Inspektor Urzędu Gminy Pan 
Michał Miastowski. 
Komisja zapoznała się z treścią skargi, treścią umów, dokumentacją zgromadzoną w trakcie 
prowadzenia przetargu oraz korespondencją Urzędu Gminy i Skarżącego w trakcie 
wykonywania umowy. 
Mając powyższe na względzie, Rada Gminy Baranów uznaje skargę Pana wyłączenie jawności 
w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie 
do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Bogumiła Rutkowska Podinspektor ds. Obsługi Biura 
Rady)  na działalność Wójta Gminy Baranów za nieuzasadnioną.  

    

 


