
UCHWAŁA NR  440 /2017 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 28 listopada 2017r. 

 
 
w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi radnego Ryszarda Króla na 
bezczynność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz 
działania naruszające Statut Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
 

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017r. poz.1875) oraz §22 ust.3 Statutu Gminy i Miasta Jastrowie - 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala się, co następuje:  
 
 
§1. 1. Powołuje się komisję doraźną do zbadania skargi radnego Ryszarda Króla na 

bezczynność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz 
działania naruszające Statut Gminy i Miasta Jastrowie w następującym składzie:  

 
1) Cyruk Łukasz    
2) Kazberuk Agnieszka  
3) Łatka Jolanta 
4) Nagórski Krzysztof  
5) Pawłowska Zofia 

 
2. Komisja wybiera Przewodniczącego komisji spośród członków komisji. 
 
§2. Przedmiot działania komisji stanowi:  

1) zbadanie skargi i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu sprawdzenia 
zasadności skargi ze stanem faktycznym oraz prawnym,  

2) przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz działania 
naruszające Statut Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§3. Komisja powołana zostaje na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą 

przyjęcia przez Radę Miejską w Jastrowiu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na  
bezczynność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz 
działania naruszające Statut Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 440 /2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r. 
w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi radnego Ryszarda Króla na 
bezczynność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz 
działania naruszające Statut Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
 

W dniu 26 września 2017r. Rada Miejska w Jastrowiu podjęła uchwałę Nr 430/2017   
w sprawie skargi Pana Ryszarda Króla – radnego Rady Miejskiej w Jastrowiu, w której 
wskazano skarżącemu, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 13 listopada 
2016r. na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu jest Wojewoda 
Wielkopolski. 

Przedmiotowe stanowisko oparte zostało na piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych                     
i Administracji  z dnia 19 lipca 2017r. Nr BMP-0715-6-14/17/MŚl, w którym  wyrażony 
został pogląd, że skargi na komisje rady, w tym komisję rewizyjną, należy traktować jako 
skargę dotyczącą pracy rady, dlatego zgodnie z art.229 pkt 1 k.p.a. właściwy do ich 
rozpatrzenia pozostaje wojewoda, a w sprawach finansowych – regionalna izba 
obrachunkowa. 

Wojewoda Wielkopolski wobec uchwały wymienionej na wstępie wydał 
rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN.-I.4131.1.544.2017.11 stwierdzając nieważność tej uchwały 
z argumentacją, że rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 
przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

W zakresie określenia organu właściwego do rozpatrzenia skargi radnego Ryszarda 
Króla na bezczynność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 
oraz działania naruszające Statut Gminy i Miasta Jastrowie stanowisko Wojewody 
Wielkopolskiego zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym należy uznać jako wiążące co do 
stwierdzenia właściwości Rady Miejskiej w Jastrowiu do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. 

Z uwagi na złożoność problematyki objętej skargą, jak również jej szczególny 
charakter, za celowe uznać należy powołanie komisji doraźnej do zbadania skargi. 

Zgodnie z art.21 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  
z 2017r. poz.1875) - rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje 
do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

Analogiczną regulację zawiera §22 ust.3 Statutu Gminy i Miasta Jastrowie stanowiąc, 
że w czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania 
określonych zadań, określając ich skład i zakres działania. 

 
Wobec powyższego podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.    
 

  


