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RADNY RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Pan Ireneusz Kwiecjasz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Wniosek w sprawie funkcjonowania Rady Miejskiej w Staszowie

Mając na uwadze transparentność działania samorządu Miasta i Gminy Staszów oraz 
przepisy ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się do Pana Przewodniczącego z prośbą o 
uzupełnienie brakujących materiałów z posiedzeń rady miejskiej.

Na dzień 15 marca 2019 roku stwierdzam jednoznacznie braki w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów dotyczące działań podejmowanych przez Radnych 
Rady Miejskiej jak też niedochowanie obowiązku udostępniania zapisu transmisji z posiedzeń 
Rady Miejskiej, które odbyły się 21 listopada 2018 r., 17 stycznia 2019 r. oraz 20 lutego 2019 
r. Ponadto zwracam się z prośba o poważniejsze potraktowanie protokołów z sesji Rady 
Miejskiej, bardziej skrupulatne odnotowywanie słów i odpowiedzi udzielanych przez 
przedstawicieli samorządu. Obowiązek nagrywania posiedzeń Rady Miejskiej nie zwolnił 
nikogo z profesjonalnego przygotowywania protokołów z sesji Rady Miejskiej. To również 
jest źródło informacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów, którzy nie zawsze mogą 
zapoznać się z całym zapisem audiowizualnym udostępnianym na stronach biuletynu. Często 
dla osób starszych tradycyjna forma protokołowania jest wygodniejsza. Wsłuchując się 
również w głos mieszkańców korzystających z transmisji online, proszę o sprawdzenie 
sprawności działania systemu transmisji sesji, który w ocenie użytkowników pozostawia 
wiele do życzenia. Jakość zapisu audio oraz wideo, częste przerwy w transmisji wypadają 
„słabo" na tle innych samorządów, które również musiały się zmierzyć w ekspresowym 
tempie z wymogami postawionymi przez ustawodawcę.

Mając na uwadze powyższe proszę niezwłocznie pochylić się nad tymi kwestiami. 
Ułatwi to prace również Radnym Rady Miejskiej.

Wniosek złożono w Biurze Rady Miejskiej w dniu^/Ä
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Pan

Hubert Gawłowicz 

Radny Rady Miejskiej 

w Staszowie.

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w Staszowie 

w dniu 15 marca 2019 r. w sprawie uzupełnienia w Biuletynie Informacji Publicznej 

brakujących materiałów z posiedzeń Rady Miejskiej, a także skrupulatnego sporządzania 

protokołów z sesji Rady Miejskiej uprzejmie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 20 ust. Ib ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j. t. Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty.

Nałożony ustawą powyższy obowiązek jest sukcesywnie realizowany. Nagrania z sesji 

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 roku, 20 lutego 2019 roku zostały już 

zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w Staszowie. Z kolei nagranie I sesji Rady 

Miejskiej z dnia 21 listopada 2018 roku nie zostało zamieszczone z przyczyn technicznych. 

Na materiale z rejestratora nie został bowiem nagrany dźwięk. Stwierdzić należy również, 

że jakość zapisu audio oraz wideo według Urzędu jest poprawna. Pracownik Urzędu na 

bieżąco monitoruje w trakcie trwania sesji działanie systemu transmisji on-line i na wypadek 

problemów ma kontakt z firmą świadczącą usługę streamingu. Z serwisu transmisji crv.pl, 

korzysta obecnie ponad 130 samorządów, co pozwala przyjąć, iż system działa poprawnie. 

Natomiast problem przerw w transmisji może mieć wiele przyczyn: słaba przepustowość 

łącza internetowego, nieaktualne oprogramowanie, aplikacje działające w tle systemu 

operacyjnego, uruchomienie wielu kart w przeglądarce, uruchomiona w tle aktualizacja 
systemu. Każdy taki przypadek należy rozważać indywidualnie i nie należy go generalizować 

do całości systemu.

Odnosząc się do zarzutów dot. bardziej skrupulatnego odnotowywania słów 

i odpowiedzi udzielanych przez przedstawicieli samorządu, wyjaśniam, że zgodnie 

z § 17 ust. 2 pkt 5 Uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia



%

5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Staszów, protokół powinien zawierać 

w szczególności przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz tekstów zgłoszonych 

lub przyjętych wniosków. Zatem protokół zgodnie z przedmiotowym Statutem winien być 

sporządzony w sposób syntetyczny, w którym podaje się tylko najistotniejsze fakty z obrad 

tj. zwięzłe streszczenia wystąpień mówców, wnioski, zapytania, odpowiedzi i przebieg obrad.

Konkludując, sporządzane przez Biuro Rady Miejskiej protokoły spełniają wymogi 

określone w powołanym wyżej Statucie.


