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Z posiedzeÅ„ organÃ³w jednostek samorzÄ…du terytorialnego oraz komisji organu
stanowiÄ…cego powinien byÄ‡ sporzÄ…dzany protokÃ³Å‚ (wynika to z art. 11b ustawy o
samorzÄ…dzie gminnym oraz art. 8a ustawy o samorzÄ…dzie powiatowym). Celem protokoÅ‚u
jest urzeczywistnienie zasady jawnoÅ›ci dziaÅ‚ania organÃ³w jednostek samorzÄ…du
terytorialnego. ProtokÃ³Å‚ ma na celu ustalenie przebiegu posiedzenia.

W praktyce protokolanci mogÄ… mieÄ‡ problem z tym co powinni zawrzeÄ‡ w protokole.
NiektÃ³rzy protokolanci w protokole zamieszczajÄ… wszystkie wypowiedzi jakie padÅ‚y na
posiedzeniu organu. Taki protokÃ³Å‚ raczej przypomina przetranskrybowany stenogram.
Stosowanie takiej techniki nie tylko jest zbÄ™dne ale moÅ¼e byÄ‡ rÃ³wnieÅ¼ postawiÄ‡
protokolanta przed dylematem czy pewne wypowiedzi wpisywaÄ‡ czy jednak nie do protokoÅ‚u.
Podam przykÅ‚ad. Posiedzenia Sejmu sÄ… obsÅ‚ugiwane przez stenografÃ³w.

Zapis stenograficzny sÅ‚owo po sÅ‚owie odzwierciedla przebieg obrad. NastÄ™pnie jest
transkrybowany na jÄ™zyk polski. GÅ‚oÅ›nym echem w mediach odbiÅ‚a siÄ™ sprawa gdy
stenografistka wychwyciÅ‚a i napisaÅ‚a niecenzuralne sÅ‚owo wypowiedziane przez jednego z
posÅ‚Ã³w na sali Sejmowej. PoseÅ‚ zarzekaÅ‚ siÄ™, Å¼e tych niecenzuralne sÅ‚owo nie
padÅ‚o, kamery obsÅ‚ugujÄ…ce posiedzenie rÃ³wnieÅ¼ nie wychwyciÅ‚y tej wypowiedzi, w
oficjalnej transkrypcji stenogramu sÅ‚owo jednak pozostaÅ‚o. Przy sporzÄ…dzaniu protokoÅ‚u
w ogÃ³le nie byÅ‚oby potrzeby zamieszczania tego typu wypowiedzi, dlatego, Å¼e nie
miaÅ‚aby ona znaczenia dla ustalenia przebiegu posiedzenia.Â

W protokole nie ma rÃ³wnieÅ¼ obowiÄ…zku przytaczania peÅ‚nych treÅ›ci wypowiedzi osÃ³b
biorÄ…cych udziaÅ‚ w dyskusji. MoÅ¼na uÅ¼yÄ‡ sformuÅ‚owania â€žpo dyskusji nad
â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦. przystÄ…piono do gÅ‚osowaniaâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.â€ lub gdy
okolicznoÅ›ci wskazujÄ…, Å¼e wypowiedzi poszczegÃ³lnych mÃ³wcÃ³w mogÄ… mieÄ‡
znaczenie, wskazane istoty wypowiedzi np. â€žradny x zasygnalizowaÅ‚, Å¼e Â§â€¦. uchwaÅ‚y
jest niezgodny z art. â€¦â€¦. ustawyâ€. Dotyczy to w szczegÃ³lnoÅ›ci takich przypadkÃ³w, gdy
ustalenie przebiegu dyskusji moÅ¼e mieÄ‡ znaczenie dla ewentualnej oceny waÅ¼noÅ›ci
podjÄ™tych uchwaÅ‚ np. w sprawie wyraÅ¼enia przez radÄ™ zgody na rozwiÄ…zanie
stosunku pracy z radnym lub odmowy wyraÅ¼enia takiej zgody.

W przypadku zdarzeÅ„ nietypowych (np. przerwanie czy zakÅ‚Ã³cenie obrad) informacja o ich
wystÄ…pieniu rÃ³wnieÅ¼ powinna znaleÅºÄ‡ siÄ™ w protokole. Dobrym przykÅ‚adem jest
sprawa opisana w uzasadnieniu do wyroku WSA w Åodzi z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. III
SA/Åd 198/11 - Wyrok WSA w Åodzi (ÅºrÃ³dÅ‚o:Â http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8EAB56

1/2

ProtokÃ³Å‚ z posiedzenia organÃ³w JST (cz.1)
Wpisany przez BS
piątek, 15 lutego 2013 07:42

D844
), gdzie sÄ…d administracyjny
oceniajÄ…c przebieg pierwszej sesji po ostatnich wyborach samorzÄ…dowych w duÅ¼ej
mierze oparÅ‚ siÄ™ wÅ‚aÅ›nie na treÅ›ci protokoÅ‚u, przyjmujÄ…c ostatecznie, Å¼e sesja
byÅ‚a prowadzona prawidÅ‚owo.
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