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W odpowiedzi na oświadczenie radnego Mariusza Kawalca wydane w dniu 26.11.2019 r. i umieszczone na prywatnej stronie internetowej pragnę
złożyć wyjaśnienie dla mieszkańców Gminy.

W dniu 25.11.2019 r. miały odbyć się komisje rady. Komisja rady jest organem kolegialnym i podejmuje decyzje w formie uchwały. Komisja Oświaty,
Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady podjęły uchwały o nie nagrywaniu ich obrad. Mimo
takiej decyzji radny Mariusz Kawalec nie zgodził się z decyzją organu kolegialnego i łamiąc prawo dalej chciał nagrywać ich przebieg.

Radni gminy wbrew temu co twierdzi pan Mariusz Kawalec nie mają nic do ukrycia. Obrady komisji są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.
Problem pojawia się w momencie kiedy na komisji dochodzi do przetwarzania danych osobowych i analizy danych szczególnie wrażliwych.

W tym przypadku sednem sprawy jest nie samo nagrywanie, ale udostępnianie na prywatnej stronie nie mającej zabezpieczeń oraz przechowywanie
przez radnego Mariusza Kawalca materiałów z nagranych komisji. Radni Gminy Mielec w obecnym stanie prawnym mają prawo podjąć uchwałę o nie
nagrywaniu komisji, bo zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych (np.
komisji rady) są jawne i dostępne o ile stanowią tak przepisy ustawy albo akt wydany na ich podstawie lub organ pomocniczy tak postanowi. W tej
sytuacji organ wyraził swoje zdanie w formie podjętej uchwały o nie nagrywaniu obrad. Radny Mariusz Kawalec zarówno w dniu 25.11.2019 r. jak i po
odroczeniu obrad do dnia następnego nie zastosował się do podjętej uchwały.

Prawo w tym przypadku nie było po stronie radnego Mariusza Kawalca, radny nie wykonał uchwały organu kolegialnego – łamiąc prawo.
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