
                                                                                                                       

UCHWAŁA Nr IX/77/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 14 lipca 2015 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Karczewie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm.
1
) w związku z art. 229 pkt 3, art. 238 i art. 239 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 

z późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się  skargę w sprawie  odmowy udzielenia głosu przez Przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej podczas posiedzenia Komisji w dniu 9 czerwca 2015 roku za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie. 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady     

                                                                                                               Danuta Trzaskowska     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz  z 

2014 r.  poz. 379 i 1072. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2014 r., poz. 183 oraz z 2015 r. 

poz. 211 i 702.    

 

 



 

UZASADNIENIE 
 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie otrzymała do rozpatrzenia skargę Radnych 

Mateusza Stanaszka, Piotra Kwiatkowskiego oraz Michała Rudzkiego z dnia 16.06.2015 r. na 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Annę Janinę Trzepałkę. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie na posiedzeniu w dniu 29.06.2015 r. 

rozpatrywała powyższą skargę w pełnym składzie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu 

komisji uczestniczyło dwóch Radnych nie będących członkami komisji – Mateusz Stanaszek 

oraz Michał Rudzki. 

Porządek posiedzenia komisji przewidywał rozpatrzenie skargi na Przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej.  

Wiceprzewodnicząca Komisji Agnieszka Salwa prowadząc posiedzenie zapoznała 

członków komisji ze skargą, odczytała wyjaśnienia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

Anny Janiny Trzepałki w sprawie skargi oraz odczytała protokół z posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2015 r. Przeprowadzono także dyskusję dotyczącą skargi. 

Tematem skargi było „jawne pogwałcenie art. 21 ust 4 ustawy o samorządzie gminnym – 

odmówienie udzielenia głosu Radnemu Mateuszowi Stanaszkowi, uzasadniając, iż nie jest on 

członkiem Komisji.” 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Janina Trzepałka uzasadniła celowość 

przesunięcia głosu Radnego Stanaszka, aby nie burzyło to harmonogramu pracy. 

Na początku posiedzenia poinformowała trzykrotnie radnego Mateusza Stanaszka, iż głos 

zostanie mu udzielony nie w tej chwili, lecz po zakończeniu rozpatrywania skargi, co oznacza 

przesunięcie czasowe mówcy, a nie odebranie całkowite głosu. 

Komisja nie znalazła potwierdzenia zarzutu odmowy radnemu głosu. 

Komisja Rewizyjna stosunkiem głosów 4 głosy za, 1 głos przeciw uznała skargę za 

bezzasadną. 
 
 

 

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady     

                                                                                                               Danuta Trzaskowska     

 

 


