UCHWAŁA NR XVII/132/2020
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 15 sierpnia 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695 i poz. 1298), po rozpatrzeniu
skargi Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, Rada Gminy Rząśnia uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za zasadną skargę na działalność Wójta Gminy Rząśnia z dnia 15 sierpnia 2020 r.
dotyczącą niedostosowania oficjalnego serwisu internetowego Gminy Rząśnia do wymogów określonych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Rząśnia do dostosowania oficjalnego serwisu internetowego Gminy do
wymogów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)
w terminie do 31 grudnia 2020 r.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia
Jarosław Popławski
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UZASADNIENIE

W prowadzonym postępowaniu w związku ze skargą na Wójta Gminy Rząśnia z dnia 15 lipca 2020 r.
dotyczącą niedostosowania oficjalnego serwisu internetowego Gminy do wymogów Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego konieczne jest
przeprowadzenie dodatkowego audytu oficjalnego serwisu internetowego dotyczącego dostosowania go do
obowiązujących ram prawnych i związanych z tym wymagań. W prowadzonym postępowaniu Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rząśnia, zapoznała się z wyjaśnieniami dotyczącymi
przedmiotowej sprawy, których udzielił pracownik Urzędu Gminy oraz Wójt Gminy i postanowiła
szczegółowo przeanalizować jej przedmiot, zlecając przeprowadzenie dodatkowych analiz i audytu
oficjalnej strony internetowej gminy – również w odniesieniu do przykładów wskazanych w skardze zarówno biorąc pod uwagę jej niedostosowanie do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych, a także wymagań dotyczących dostępności związanych z ustawą z dnia 19 lipca 2019
r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz oszacowania związanych z tym
koniecznych zmian i ich ewentualnych kosztów.
Z przedstawionych dokumentów i informacji wynika, iż wskazana strona nie spełnia wskazanych
wymogów. Szczegółowa analiza kodu strony oraz stosownych wytycznych wykazała, iż strona internetowa
Gminy Rząśnia jest częściowo zgodna z przepisami prawa z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej:
- zamieszczone na stronie internetowej Gminy Rząśnia informacje, w postaci artykułów lub załączników,
nie są dostępne cyfrowo w całości,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 oraz poprawienie
dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
- kod strony wymaga poprawy w ok. 7% - tj. wyeliminowania niepotrzebnych znaków, klas oraz innych
aspektów technicznych związanych z Rozporządzeniem.
Z powodu nakładu pracy oraz kosztów związanych z jej dostosowaniem termin spełnienia wszystkich
wymogów określa się na dzień 31 grudnia 2020 r.
Biorąc powyższe pod uwagę skargę należy uznać za zasadną.
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