
UCHWAŁA NR XXVIII/182/2013
RADY GMINY OBROWO

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie artukułów prasowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 
117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnić Wójta Gminy do prowadzenia korespondencji w celu zachowania i obrony dobrego imienia 
organu stanowiącego Rady Gminy Obrowo tj. Rady Gminy w Obrowie, radnych, organu wykonawczego przed 
wszystkimi organizacjami, instytucjami, sądami do tego celu powołanymi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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Uzasadnienie

Odnosząc się do szeregu ostatnich nierzetelnych publikacji, zamieszczonych w gazecie Nowości dotyczących 
Wójta Gminy Obrowo i Radnych naszej Gminy jesteśmy zmuszeni do wystąpienia ze stosownym żądaniem 
o zaprzestanie dokonywania naruszeń naszego dobrego imienia. 

Pan Andrzej Wieczyński jest rzetelnym pracownikiem samorządowym z fachowym doświadczeniem, 
pełniącym funkcję Wójta Gminy Obrowo od prawie 12 – tu lat. Społeczeństwo Gminy Obrowo po raz kolejny 
w wyborach bezpośrednich, demokratycznie wybrało do pełnienia funkcji Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzeja 
Wieczyńskiego, ogromną większością głosów. Świadczy to wyłącznie o pełnym zaufaniu, z którym powierzono 
mu pełnienie funkcji publicznej. Świadczy także o tym, że mieszkańcy Gminy Obrowo nie mają zastrzeżeń do 
wykonywania budżetu i gospodarowania środkami publicznymi. 

Okoliczności te potwierdzała wielokrotnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy podczas kontroli 
budżetu. 

Seria artykułów zawierających nieobiektywne, selektywnie wybrane informacje małej wagi dotyczące 
szkoleń radnych i pracowników Urzędu, odpowiednio uformowane, oczywiste działanie „pod z góry założoną 
tezę” może świadczyć o swoistym mobingu. Tego rodzaju zachowanie dziennikarzy nie ma nic wspólnego 
z obiektywnym przekazywaniem informacji, której wiarygodność nie powinna budzić wątpliwości. 

Szkolenia są częścią obowiązków jak i uprawnieniem zarówno pracowników samorządowych jak i radnych 
samorządowych. Te uprawnienia są zagwarantowane również przez Konstytucję jak i ustawę o pracownikach 
samorządowych. Szkolenia prowadzą firmy specjalizujące się w konkretnych tematach i nie jest to wstydliwa 
okoliczność, że pracownicy czy też radni szkolą się. 

Artykuły prasowe gazety Nowości zmierzają do wprowadzenia fermentu w społeczeństwie gminnym, do 
poniżenia i ośmieszenia członków organu uchwałodawczego Gminy Obrowo, a w rezultacie do utraty ich 
dobrego imienia. 

W tych okolicznościach upoważniamy Wójta Gminy do prowadzenia stosownej korespondencji, w której 
będziemy żądać zaniechania zamieszczania publikacji prasowych w dotychczasowej formie naruszającej zasady 
zawarte w art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo prasowe. Będziemy żądać zmiany formy publikacji bo stosowana 
dotychczas wzbudza niewłaściwe, niezasłużone przez bohaterów tych publikacji, odczucia w czytelnikach.
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