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UCHWAŁA NR X/56/2011
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 3 czerwca 2011 r.

zmieniająca Statut Gminy Gniezno 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 
78, poz. 483, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Gminy Gniezno uchwalonym uchwałą nr 15/III/02 Rady Gminy Gniezno z dnia 11 grudnia 
2002r. w sprawie Statutu Gminy Gniezno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 2, poz. 31) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) rozdział X otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział X. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich” 

2) §117 otrzymuje brzmienie: 

„§117. Osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, 
udostępnia się dokumenty oraz inne informacje publiczne określone w ustawach, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy 
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)” 

3) §118 otrzymuje brzmienie: 

„§118.1. Dokumenty oraz inne informacje publiczne z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze 
Rady w dniach i godzinach pracy Urzędu lub w inny sposób i w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie 
informacji. 

2. Dokumenty oraz inne informacje publiczne z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniają komórki 
organizacyjne Urzędu właściwe ze względu na przedmiot sprawy w dniach i godzinach pracy Urzędu lub 
w sposób i w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie informacji.” 

4) §119 otrzymuje brzmienie: 

„§119. Realizacja uprawnień określonych w §117 i §118 może odbywać się w Urzędzie Gminy, w asyście 
pracownika Urzędu lub w sposób i w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie informacji; 

5) uchyla się §120 i §121. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr 15/III/02 z dnia 11 grudnia 2002r. Rada Gminy Gniezno uchwaliła Statut Gminy Gniezno, który został 
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2003r. Nr 2, poz. 31. Przedmiotowy Statut 
jak dotąd nie był zmieniany. 
Pismem Pa 75/10 z dnia 6 kwietnia 2011r. Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie wystąpiła do rady Gminy Gniezno 
o uchylenie rozdziału X powyższego Statutu, który określa zasady dostępu i korzystania przez obywateli 
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta. 
Wniosek swój Prokuratura uzasadniła tym, że uregulowania zawarte w powyższym rozdziale zawężają krąg osób 
uprawnionych do otrzymania dostępu do informacji publicznej tylko do obywateli. Natomiast z zapisu art. 2 ust. 
1 ustawy z dnia 6 września 1991r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 
wynika, że prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje zarówno osobom fizycznym, prawnym 
i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej. 
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


