URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE
16-100 Sokółka
Plac Kościuszki 1

Sokółka, dnia.. ^. . września 2020 roku

E0. 0.0003.2. 2020.BK
Piotr Karol Bujwicki

ODPOWIEDŹ NA

INTERPELACJĘ

z dnia 7 sierpnia 2020 roku

W odpowiedzi na Pana Interpelację z dnia 7 sierpnia 2020 roku w uzupełnieniu

interpelacjiz dnia 01.07.2020r.w sprawiewyświetlonego filmu na XXVI SesjiRady Miejskiej
w Sokółce w dniu 23. 06.2020 r. informuję że:

Ad. l. Krzysztof Oszer w ramach zawartej umowy o dzieło w dniu 29 lipca 2015 roku
wykonywał dzieło polegające na opracowaniu i sporządzeniu programu imprezy o nazwie
.

Sztafeta Niepodległości" w dniach 18-20. 08. 2015 r.

Ad. 2. Burmistrz Sokółki nie dysponuje informacją w zakresie danych zleceniodawcy Panu

Krzysztofowi Oszer wykonania filmu, który został wyświetlony na sesji Rady Miejskiej
w Sokółce nr XXVI w dniu 23 czerwca 2020 roku.

Ad. 3. KrzysztofOszcr nie wykonywał w/w filmu na zlecenieGminy Sokółka, w związku
z tym nie otrzymał wynagrodzenia.

Ad. 4. Krzysztof Oszer w latach 2015-2020 wykonał zlecenie w ramach zawartej umowy
o dzieło w dniu 29 lipca 2015 roku polegające na opracowaniu i sporządzeniu programu

imprezy o nazwie „Sztafeta Niepodległości" w dniach 18-20.08.2015 r. Za wykonane dzieło
otrzymał wynagrodzenie ryczahowew wysokości 1800, 00 zł.

Ad. 5.Pytaniedotyczące roliw zakresietworzeniafilmuw/w proszę kierować bezpośrednio
do radnych.Natomiast PaniEwa KulikowskaBurmistrzSokółki niebyła inicjatoremtworzenia
filmu.

Ad. 6.Sesję przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, ustalając porządek obrad ,miejsce,dzień

i godzinę rozpoczęcia sesji.W materiałach przygotowanych nasesjeRadyMiejskiejw Sokółce

w dniu23 czerwca2020 roku nieznajdował się w/w film. Na sesjiRady Miejskiejw Sokólce
nr XXVI w dniu 23 czerwca 2020 roku film został wyświetlony za zgodą Przewodniczącego.
Ad. 7. W zakresie udostępnienia adresu Krzysztofa Oszera informuję, że:

Zakres informacji, do których uzyskania jest uprawniony radny, wyznacza treść art. 24 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713). Są to informacje

związane z wykonywaniem mandatu radnego, dotyczące działalności gminy. Zauważyć należy,
że art. 24 ust. 2 cytowanej ustawy stanowi, iż prawo radnego do informacji realizowane musi

być przy uwzględnieniu dóbr osobistych innychosób. Przepisyustawy o samorządzie gminnym
nie zawierają regulacji upoważniających radnych do przetwarzania danych osobowych. Wobec
tego przetwarzanie danych osobowych należy ustalać wedhig art. 6 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AYE (Dz. Urz. UE L 119/1) - ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej RODO. Udostępnienie radnemu danych osobowych powinno znaleźć
oparcie w jednej z przesłanek wyszczególnionych w art. 6 RODO. Zwrócić należy uwagę
zwłaszcza na przesłanki wymienione w art. 6 ust. l lit. c i e RODO, w myśl których
przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeśli:

l) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

2) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Przekazanie radnemu danych osobowych jest dopuszczalne, jeśli uzyskanie tych danych

jest niezbędne do wykonywania mandatu radnego, w tym też do realizacji indywidualnych

uprawnień kontrolnych wobec organu wykonawczego. O tym, czy faktycznie dostęp do
określonych danych osobowych jest niezbędny przy wykonywaniu mandatu radnego, decydują
okoliczności faktyczne występujące w konkretnych sprawach.
We wskazanych okolicznościach przekazanie danych osobowych nie wydaje się
niezbędne.

Ponadto, informuję, że kwestie udostępnienia danych osobowych z rejestru PESEL oraz

rejestrów mieszkańców reguluje ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2019 r. póz. 1397).
'iotr Ronłenowicz

