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Dot. petycji w sprawie opublikowania sprostowania dot. Ataku na radnego, na oficjalnej stronie 

internetowej Gminy Obrowo oraz opublikowanie przeprosin WRAZ Z UWAGAMI DO TREŚCI ARTYKUŁU, 

z dnia 12 listopada 2020 roku (wpływ do tut. urzędu 16 listopada 2020 roku.) 

 

Wójt Gminy Obrowo na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (t.j. Dz.U. 

2018, poz 870) informuje, iż rozpatrzył petycję „w sprawie opublikowania sprostowania dot. Ataku na 

radnego, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Obrowo oraz opublikowanie przeprosin WRAZ 

Z UWAGAMI DO TREŚCI ARTYKUŁU” z dnia 12 listopada 2020 roku (wpływ do tut. urzędu 16 listopada 2020 

roku.) 

 Wójt Gminy Obrowo nie znajduje dostatecznych argumentów, by dać zadość sformułowanemu 

w petycji żądaniu. 

Skierowana do tut. urzędu petycja w ocenie organu ma charakter polemiki z artykułem prasowym 

zamieszczonym na oficjalnej stronie Gminy Obrowo w dniu 12 listopada 2020 roku.  

 Autor petycji przedstawił w niej swój odmienny osąd prowadzonego postępowania 

administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia dla inwestycji rozbudowy zakładu przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych 

w Głogowie, planowanej przez Spółkę EKOCHEM Sp. z o.o.  

Autor petycji wskazuje, iż Organ prowadzący postępowanie administracyjne winien działać 

w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej, kierować się zasadami proporcjonalności, bezstronności 

i równego traktowania, nie tylko w zakresie prowadzonego postępowania ale również kierować się 

powyższymi zasadami również w swojej działalności informacyjnej czy też publicystycznej.  

Autor petycji również wyraża swoją dezaprobatę dla skomplikowanego języka prawnego użytego w 

ww. artykule, a także krytycznego odniesienia się na zasadach polemiki do artykułu w Głosie Obrowa 

i prezentowanym przez jego autorów poglądem.  

W konkluzji autor żąda „przeprosin przez panią Małgorzatę Krzyżanowską autorkę tekstu za 

wykorzystanie narzędzi gminy takich jak strona internetowa do uprawiania polityki i ataku na przeciwników 

wójta przez pracowników Urzędu Gminy.” 

Wójt Gminy Obrowo, w realizacji zadań własnych jst. kieruje się przepisami prawa i zasadą 

legalizmu. Postępowania prowadzone przez organy Gminy bezwzględnie podporządkowane są powyższej 

zasadzie jako wiodącej w administracji publicznej.  

Strony prowadzonych postępowań, korzystają z pełni przysługujących im praw, w tym prawa 

do weryfikacji wydanych decyzji przez organy odwoławcze, jak również mają prawo na każdym etapie 

do wglądu w akta sprawy - dotyczyło to również zainteresowanych w postępowaniu dot. ww. decyzji 



 

 

środowiskowej. Przepisy prawa administracyjnego pozwalają na pełne dochodzenie swoich praw 

w przypadku gdy strona lub uczestnik postępowania uznają, iż zostały one naruszone.  

Gmina Obrowo prowadzi również działalność informacyjną przy pomocy wydawanych pozycji 

prasowych, jak i również urządzeń internetowych (strony www). 

Publikacje prasowe służą informacji o bieżącej działalności gminy, problemach, promocji oraz 

stanowią platformę do polemiki i ścierania się odmiennych poglądów.  

Zasady publikacji określają przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo 

prasowe. Język publikacji stosowany w opisie zdarzeń odpowiada charakterowi sprawy, 

w przypadku kwestii prawnych jest to język zawierający terminologię prawną, przy czym czynione są 

starania by tematyka była przedstawiona w sposób możliwie szeroki i zrozumiały. 

W działalności publicystycznej i informacyjnej, organy gminy mają prawo przedstawiać swój punkt 

widzenia i jego obronę dotyczącego bieżących wydarzeń oraz tematów wzbudzających kontrowersje co jest 

elementem demokracji lokalnej i ścierania się odmiennych poglądów.  

Podjęta polemika na stronie www. Gminy Obrowo z tezami zawartymi w artykule zamieszczonym 

w Głosie Obrowa nie może być uznana za atak na autorów, a jedynie jako polemikę z treścią ich artykułu 

i obronę własnego stanowiska. 

Organy Gminy mają prawo prezentować swoje poglądy, przedstawiać swoje motywy działania oraz 

bronić się przed krytyką co też czynią. 

Działanie takie jest dopuszczalne i stanowi jedno z zadań własnych jst. sformułowane w ustawie 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 18) jako pojęcie promocji gminy. Wójt 

gminy Obrowo podkreśla, iż dokłada starań i czynić to będzie nadal, by publicznie prezentowane poglądy 

były wyważone i nie przekraczały granic krytyki określonych w przepisach. 

Organ do którego wniesiono petycje podkreśla, iż gotowy jest na polemikę w temacie budzącym 

zainteresowanie i emocje z każdym podmiotem posiadającym odmienne stanowisko. Jest to przewodnia 

idea demokracji lokalnej.  

W przypadku zawartego w petycji oświadczenia autora dotyczącego „utraty zaufania do Wójta 

gminy Obrowo przez lokalną społeczność” Wójt gminy Obrowo uznaje iż jest to prezentowany pogląd 

autora i nie podejmuje z nim polemiki jako nie zawierającym konkretnego żądania.  

 

 

Wójt Gminy Obrowo 

Andrzej Wieczyński 

 

 


