
UCHWAŁA NR V/41/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu i zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska 
uznaje skargę za zasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kietrzu, zobowiązując go do 
powiadomienia strony skarżącej o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z 
uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
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UZASADNIENIE

Przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji było rozpatrzenie skargi z dnia
17.07.2017 r. na działanie Komisji Rewizyjnej przesłanej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a
następnie przesłanej przez Wojewodę Opolskiego do rozpatrzenia według właściwości przez Radę
Miejską w Kietrzu.

Uchwala odnośnie rozpatrzenia skargi rozpatrywanej wcześniej przez Komisję rewizyjną wraz z
uzasadnieniem została radnym dostarczona przed sesją i wprowadzona do porządku obrad
wnioskiem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Już na tym etapie grupa radnych wskazywała
na nieprawidłowości w związku z brakiem protokołu z kontroli i brakiem możliwości zapoznania
się z całością sprawy przed podjęciem uchwały. Wniosek Przewodniczącego KR został przyjęty i
wprowadzony do porządku obrad. Nasuwa się pytanie w jaki sposób Radni mieli wydać
prawidłowy werdykt skoro byli pozbawieni możliwości zapoznania się z przebiegiem kontroli.
Protokół z kontroli został napisany 30 czerwca 2017 czyli kilka dni po podjęciu uchwały. Jak to
się ma do §14 ust1 oraz §17 ust 5 Załącznika nr 7 do uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej w
Kietrzu z dnia 29 września 2016 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz – „ z przebiegu
kontroli oraz posiedzenia Komisji sporządza się protokoły, które podpisują wszyscy
członkowie zespołu kontrolującego lub z posiedzenia Komisji, członkowie Komisji
Rewizyjnej.” Odnosząc się jednocześnie do § 1 ust 2 Załącznika nr 7 do uchwały Nr
XXV/222/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Kietrz-„ w szczególności celem działań kontrolnych Komisji jest dostarczenie Radzie
informacji niezbędnych dla oceny działań tych podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1,
zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności tych podmiotów oraz pomoc w
usuwaniu tych zjawisk.” Dlatego też zdaniem Przewodniczącego RM przy podejmowaniu
uchwały nie zastosowano się do Statutu Gminy Kietrz, gdzie przedstawiono jedynie pobieżne, nie
odnoszące się w żaden sposób do treści skargi uzasadnienie do uchwały.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Miejskiej w Kietrzu o uznanie skargi z
dnia 17.07.2017 r. za zasadną.
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