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W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 09.07.2021r. informuję, iż umieszczanie 

transmisji z obrad sesyjnych na portalu youtube.pl jest dobrowolne, nie jest obowiązkowe. 

Rzeczywiście na portalu youtube.pl ostatnie nagranie jest z 6.10.2020r. ponieważ po tym 

czasie zaniechaliśmy umieszczania na nim nagrań ze względu na ostrożność i unikanie 

narażenia na niebezpieczeństwo wycieku danych. Transmisje z sesji Rady Gminy Kawęczyn 

publikowane są na profesjonalnym serwerze do tego dedykowanym, który zapewnia większe 

bezpieczeństwo danych.  

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) z dniem 23 września 2020 roku wprowadziła 

obowiązek dodawania napisów dla nagrań z posiedzeń sesji. Należy zaznaczyć, iż 

przygotowanie gotowych napisów wymaga odpowiedniego czasu. W związku z tym, iż                        

w okresie maj – czerwiec sesje Rady Gminy odbyły się trzykrotnie, a czas trwania dwóch                              

z nich oscylował w granicach 4 godzin, przygotowanie i obróbka napisów wymaga czasu 

adekwatnego do okresu ich trwania ( 1 godzina sesji =  5 godzin obróbki tekstu). 

Przystąpiliśmy do zlecenia firmie zewnętrznej przygotowania gotowych napisów, która 

uzależniła czas wykonania napisów od długości sesji oraz ilości zleceń, jakie otrzymają w tym 

samym czasie od innych zlecających gmin. Po przejrzeniu publikacji nagrań z posiedzeń 

sesyjnych innych gmin można zauważyć, że niektóre z nagrań są publikowane bez napisów. 

Możliwa jest publikacja nagrań z posiedzeń Sesji Rady Gminy w szybszym terminie, ale bez 

napisów, co naraża naszą gminę na nałożenie kary finansowej przez  Prezesa Zarządu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze względu na brak 

spełnionych wymagań  w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych publikowanego 

materiału. Poczyniliśmy wszelkie możliwe starania, aby czas opublikowania nagrań z 

posiedzeń był jak najmniej opóźniony w czasie. Dodatkowym utrudnieniem wydłużającym 

czas udostępniania nagrań  z posiedzeń sesji jest okres urlopowy zarówno w firmie MWC 

Concept Sp. z o. o. (której zleciliśmy wykonanie gotowych napisów z sesji) oraz w Urzędzie 

Gminy. Na dzień 14.07.2021r. wszystkie zaległe Sesje Rady Gminy Kawęczyn zostały 

udostępnione.  
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