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= TRANSMITOWANIA POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

Na podstawić art. 63 Konstytucji RP oraz ustawy z.-dnia 11 lipca2014r. składampetycję w
sprawie podjęcia działań na rzecztransmisji posiedzeń komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Ustawa z dn: 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
wprowadziła obowiązek transmitowania w czasie rzeczywistym sesji rady gminy, a także
obowiązek późniejszej publikacji tejżesesji. Uchwalenie przez parlament ww. ustawy pozwoliło na
zwiększenie dostępności sesji dła zainteresowanych mieszkańców, którzy z różnych powodów
chcieliby śledzić sesję, łecz nie mogli pojawićsię na niej osobiście.

Art. LI baistawy z dn. 8 marca 1990 r; o-samorządzie gminnymjednoznacznie wskazuje, że
działalność gminy jestjawna. Potwierdzają to także przepisy ustawy o dostępie do informacji
publicznej, która w art. 18 wskazuje, że posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej są
jawne 1 dostępne." Nie znajdują tu więc. zastosowania przepisy ustawy o RODO. Jawność ta
obejmuje m.in. prawo:do wstępu na sesje. rady gminy i. posiedzenia jej komisji. Posiedzenia komisji

. rady są miejscem, gdziemożna poznać merytoryczne argumenty za lub przeciw danej uchwale,

NZ uzyskać wyczerpujące informacje: co-do danej uchwały, uzyskać odpowiedzi na zadane pytania.
Natomiast sesje często są miejscem, gdzie takie dyskusje, co do zasady,się nie odbywają. Warto
więcpodjąć działania na rzecz rozpoczęcia transmitowania, oraz późniejszego publikowania,
posiedzeń komisji.

Zdaję sobie sprawę, że transmitowanie posiedzeń komisji może wiązaćsięz pewnymi
kosztami, jednak nie śą one-na tyle znaczne, by przesądziło to o odrzuceniu petycji. Koniecznymi
kosztami są jedynie koszty zakupu, lub wynajmu; dodatkowych kamer. Jak jednak mniemam,
Golub-Dobrzyń ma zawartą umowę o świadczenie usług transmisji online,wobec czego sama

transmisja obrad
|
komisji nie wiążę się z dodatkowymi kosztami.

i Wątpliwości, czy komisje radysą „kolegialnymi organami władzy publicznej”, memają uzasadnienia. Komisje są
organami wewnętrznymi rady, czyli. organu kolegialnego. Nie ma'możliwości bycia członkiem komisji, jeżeli nie
jest się radnym.
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