
 

ŚLĄSKIE FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD GMIN I POWIATÓW. 
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ RADNYM 

A UPRAWNIENIA INFORMACYJNE RADNYCH 
 

INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów to jedno z 80 forów działających przy Fora Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Fora to unikalny i autorski pomysł Fundacji. To przede 
wszystkim platforma współpracy i integracji, dla Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów służąca poszerzaniu 
wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu piastowanej funkcji. 
Dzięki współpracy w ramach Forum członkowie na bieżąco mogą świadczyć sobie pomoc w rozwiązywaniu 
problemów związanych z pełnioną funkcją, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród 
samorządowców. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne 
są na www.okst.pl w zakładce FORA. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe 
informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA. 
Zapraszamy Państwa na spotkanie w wersji stacjonarnej podczas, którego będą Państwo mieli możliwość 
bezpośredniego kontaktu z prowadzącym – ekspertem. To także wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania 
trudnych zagadnień i problematycznych kwestii, to możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami 
szkolenia na ważne dla Państwa tematy.   

 
CELE I KORZYŚCI: 
Udostępnianie informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych, a do tego posiadanie uprawnień 
informacyjnych w pracy organów stanowiących jst, podczas sesji rad czy posiedzeń komisji nadal powoduje 
niejasności. W celu ich wyjaśnienia, a także usystematyzowania wiedzy proponujemy Państwu udział w zajęciach 
na których to zdobędą Państwo wiedzę z zakresu:  

• ochrony danych osobowych podczas pracy organów stanowiących gminy i powiatu oraz podczas sesji rady ze 
szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji publicznej radnym; 

• poruszone zostaną zagadnienia dotyczące uprawnień informacyjnych radnych, wynikające z art. 24 ust. 2 
ustawy o samorządzie gminnym, art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 23 ust. 36 ustawy 
o samorządzie wojewódzkim w zakresie dostępu do informacji publicznej w praktyce stosowania przez jst 
przepisów; 

• wskażemy jak w prawidłowy sposób realizować ustawowy obowiązek informacyjny radnych;  

• ponadto wyposażymy organy samorządowe i urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem 
przebiegu sesji i komisji co pozwoli na uniknięcie nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich 
prowadzeniu. 

PROGRAM: 
1. Art. 61 Konstytucji i prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób 

pełniących funkcje publiczne. 
2. Podstawy prawne ustawy samorządowej. 
3. Jawność działania jednostek samorządu terytorialnego. 
4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. 
5. Czy charakter uprawnień informacyjnych radnych odpowiada prawu dostępu do informacji publicznej? 
6. Uprawnienie informacyjne jako uprawnienia w ramach mandatu. 
7. Zakres uprawnień informacyjnych, prawo do uzyskiwania: 

a. informacji i materiałów, 
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b. wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, 
c. wglądu w działalność: urzędu gminy, spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych 

osób prawnych, gminnych osób prawnych, zakładów i przedsiębiorstw oraz innych gminnych jednostek 
organizacyjnych. 

8. Ochrona dóbr osobistych. 
9. Tajemnice prawnie chronione. 
10. Tajemnica przedsiębiorcy. 
11. Jak realizować uprawnienia informacyjne radnego (rozstrzygnięcia organów nadzoru, orzecznictwo sądów 

a praktyka działania jst).  
12. Wnioski radnego. 
13. Terminy na realizację uprawnień.  
14. Koszty realizacji uprawnień radnego. 
15. Odpowiedzialność za niezrealizowanie uprawnień radnego dla organu wykonawczego, czy istnieją? 
16. Dopuszczalność dochodzenia prawa przez radnego. 
17. Pojęcie informacji publicznej. Nośnik informacji publicznej.  
18. Przedmiot informacji publicznej na gruncie art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej a ochrona 

danych osobowych. 
19. Przykłady informacji publicznej zarówno na gruncie ustawy – katalog, jak i na gruncie orzecznictwa: 

a. informacja o majątku publicznym,  
b. informacja o danych publicznych, 
c. informacja o dokumentach urzędowych,  
d. dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją 

przeprowadzających, 
e. informacja o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, 
f. informacja o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, 
g. informacja o aktach postępowania administracyjnego, 
h. dokumenty – kiedy są informacją publiczną, dokumenty prywatne, urzędowe, wewnętrzne, robocze, 
i. umowy jako informacja publiczna, 
j. dostęp do posiedzeń organów pochodzących z wyboru, sesje rad, posiedzenia komisji. 

20. Informacja prosta a informacja przetworzona. Wykazanie interesu publicznego przez radnego. 
21. Kto może złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 
22. Udostępnianie informacji w BIP. 
23. Formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wnioski anonimowe. Spam a informacja publiczna. 
24. Ograniczenia w udostępnianiu informacji publicznej: prywatność, tajemnica przedsiębiorcy, tajemnice 

ustawowo chronione, informacje niejawne. 
25. Osoba pełniąca funkcje publicznej w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych. 
26. Brak informacji publicznej – jak procedować. 
27. Informacja która nie jest informacją publiczną – jak procedować. 
28. Anonimizacja danych czy zawsze kończy się decyzją? 
29. Decyzja odmowna – elementy obligatoryjne, przypadki wydawania decyzji w kontekście ograniczeń 

w udostępnianiu informacji publicznej. 
30. Informacja publiczna a centralny rejestr umów.  
31. Dyskusja. 
 
ADRESACI:  
Członkowie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, Przewodniczący rad, przewodniczący 
komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady oraz pracownicy zajmujący 
się udostępnianiem informacji publicznej. 
 

 
 
 
 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Udostępnianie 
informacji publicznej radnym a uprawnienia informacyjne radnych 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka.  
Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro. 

 
3 grudnia 2022 r. Szkolenie w godzinach: 10:00-14:30 

  

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 420 PLN netto/os. Udział w 
szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek kawowy, 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 503 58 75 42 
anna.jakubowska@frdl.org.pl  

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Członek FORUM Przewodniczących Rad TAK ☐     NIE ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl 
do 30 listopada 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

http://www.okst.pl/

