
UCHWAŁA NR XXVI/265/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 9 stycznia 2017 r. na działalność Wójta Gminy Branice.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2016r. poz. 446 z późn. zm) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Branice, po rozpatrzeniu skargi z dnia 9 stycznia 2017r. na działalność Wójta Gminy Branice 
w zakresie naruszenia tejemnicy korespondencji oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice, zobowiązując go do przesłania 
Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem, które stanowi załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/265/17

Rady Gminy Branice

z dnia 20 marca 2017 r.

Uzasadnienie

Rada Gminy Branice w dniu 20.03.2017r. uznała skargę za nieuzasadnioną.

W dniu 09.01.2017r. wpłynęła skarga (datowana 04.01.2017r.), w której to skardze, skarżąca podnosi iż 
nastąpiło naruszenie tajemnicy korespondencji pomiędzy nią, a radnym Wojciechem Chuchlą. Komisja 
Rewizyjna w toku przeprowadzonego postępowania ustaliła, iż w dniu 9 stycznia 2017r. do Urzędu Gminy 
w Branicach wpłynęła za potwierdzeniem odbioru korespondencja zaadresowana: Radny Wojciech Chuchla ul. 
Słowackiego 3, 48-140 Branice. Pracownik urzędu potwierdził w urzędzie pocztowym odebranie przesyłki po 
czym przesyłka została otwarta                      w sekretariacie i na piśmie przewodnim została umieszczona 
pieczęć wpływu urzędu wraz z numerem kancelaryjnym. Po tym fakcie radny został

poinformowany, iż do urzędu wpłynęła korespondencja, którą może odebrać w urzędzie.

Tajemnicę korespondencji zapewnia art. 49 Konstytucji RP, stanowiący iż zapewnia się wolność     i ochronę 
tajemnicy komunikowania się. Stanowi ona także dobro osobiste chronione z mocy art. 23 Kodeksu cywilnego.

Nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji nie przeznaczonej dla danej osoby,                         
w szczególności poprzez otwarcie zamkniętego pisma podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2 z mocy art. 267 §1 Kodeksu karnego.

Przywołane wyżej środki ochrony dotyczą w sposób bezpośredni i jednoznaczny korespondencji prywatnej. 
W przypadku jednak, gdy jest ona kierowana do osób urzędowych na odbierającym ją ciążą określone 
obowiązki. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji               w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, czyli instrukcja kancelaryjna wskazuje w § 16 ust. 1 pkt 1 i § 
42 ust. 1 pkt 1 na obowiązek rejestracji przesyłki przez punkt kancelaryjny na podstawie danych zawartych

w treści pism o ile jest to możliwe. Brak takiej możliwości dotyczy z pewnością sytuacji objęcia 
korespondencji odpowiednią klauzulą na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2010 r.  o ochronie informacji 
niejawnych, a także innych przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny, określonych na 
podstawie §16 ust. 2 i §42 ust. 3 przez kierownika urzędu.

Może to w szczególności dotyczyć przesyłek z adnotacjami „do rąk własnych” ale też przykładowo ofert, 
składanych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeśli zaś nie zachodzi żadna z tych sytuacji przesyłka winna zostać otwarta.

Podkreślenia wymaga, że radny jest członkiem kolegialnego organu stanowiącego Gminy                 
i skierowana do niego z podkreśleniem funkcji pisma korespondencja w sposób domniemany ma związek ze 
sprawami urzędowymi i nie stanowi dokumentu prywatnego.  Z otrzymanych informacji nie wynika również by 
nadawca zastrzegał w jakiś sposób ograniczenie w doręczeniu przesyłki,                   w szczególności poprzez 
dopisek „do rąk własnych” czy „nie otwierać”.

Dlatego też mimo iż doręczona korespondencja nie mieściła się w określonym przez Wójta Gminy Branice 
katalogu listów, które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym (sekretariacie Urzędu) otwarcie przesyłki 
adresowanej na radnego Rady Gminy Branice  z zaakcentowaniem faktu bycia członkiem tego organu uznać 
należy za prawidłowe i nie naruszające gwarantowanej tajemnicy korespondencji.

Z uwagi na powyższe należało uznać skargę za bezzasadną.
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