
UCHWAŁA NR XXVIII.223.2021 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 21 marca 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz 
1372 ) i art. 244 § 2, art. 247 w związku z art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 marca 2021 r. złożonego w formie elektronicznej data wpływu do 
tutejszego Urzędu Gminy 22.03.2021 r. Rada Gminy Domaszowice uznaje wniosek za zasadny. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice do powiadomienia Wnioskodawcy 
o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z załącznikiem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Białkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII.223.2021 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 26 października 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 22 marca 2021 r. wpłynął do Rady Gminy Domaszowice w formie elektronicznej wniosek Radnego 
Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 marca 2021 r. 

Zgodnie z art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 1372) 
Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje 
składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

Mając na uwadze powyższą regulację prawną oraz Statut Gminy Domaszowice Przewodniczący Rady Gminy 
Domaszowice skierował wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Domaszowice celem 
rozpatrzenia oraz przedstawienia opinii w sprawie, której wniosek dotyczy. 

Na posiedzeniu w dniu 26.03.2021 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią wniosku, 
wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy Domaszowice. 

Po przeprowadzonej analizie wniosku uzyskaniu informacji i wyjaśnień od Wójta Gminy  Domaszowice, 
Komisja ustaliła, co następuje: 

1. Gmina Domaszowice jest jednym z właścicieli „Namysłowskiego Centrum Zdrowia”. W 2021 r. zwiększyła 
swoje udziały w Spółce o kwotę 6 tys. zł. 

2. Wójt Gminy Domaszowice uczestniczyła w walnych Zgromadzeniach Wspólników Namysłowskiego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie podczas których przedstawiano sytuację finansową Spółki. 

3. W miesiącu styczniu br. nowy Prezes Zarządu przedstawiając sytuację finansową szpitala poinformował 
o umowie zawartej z byłym prezesem. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwałą nr 19.2021 z dnia 26 marca 2021 r. zaopiniowała wniosek 
pozytywnie, wyrażając swoje negatywne stanowisko wobec sytuacji opisanych we wniosku z dnia 21.03.2021 r., 
wnioskując o uznanie wniosku za zasadny. 

Na wniosek Wójta Gminy Domaszowice pismo Nr OR.1511.1.2021 z dnia 12.04.2021 r. Przewodniczący Rady 
Gminy Domaszowice wycofał z porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Domaszowice projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 21 marca 2021 r. 

Przewodniczacy Rady Gminy Domaszowice pismami nr RG.0004.6.2021.MC z dnia 15.04.2021 r. , 
RG.0004.8.2021.MC z dnia 27.05.2021 r. RG.0004.9.2021.MC z dnia 29.06.2021 r. oraz RG.0004.10.2021.MC 
z dnia 27.09.2021 r. zawiadamiał wnioskodawcę o niemożności rozpatrzenia wniosku z powodu braku odpowiedzi 
w sprawie zgłoszonego przez Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Namysłowie incydentu 
dotyczącego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

W dniu 19 października 2021 r. Wójt Gminy Domaszowice przekazała pismo Inspektora Ochrony Danych, który 
wskazuje, że zasadnym jest dalsze procedowanie sprawy przez Radę Gminy Domaszowice. 

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Domaszowice po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg,Wniosków 
i Petycji, uznaje wniosek za zasadny, ponieważ działania opisane we wniosku nie mogą być społecznie 
akceptowane.
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