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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 19 stycznia 2017 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, adw. Mirosław Kopeć – Kancelaria Adwokacka 
w Tarnobrzegu sprawująca obsługę prawną UMiG, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 
do protokołu. 
Komisja Rewizyjna w składzie:  
1. Jan Flis                  - Przewodniczący 
2. Andrzej Wołosz           - Z-ca przewodniczącego  
3. Marzena Chmielowiec - Członek 
4. Ryszard Szafran           - Członek 
Przedmiot obrad komisji: 

1. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę 
Miejską uchwały Nr XIX/185/2016 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Wezwanie złożył […] zam. Nowa Dęba. 

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w dniach 5 i 12 grudnia 2016 r. 
3. Sprawozdanie z prac komisji w 2016 roku. 

Ad.1. Komisja zapoznała się z treścią wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku 
podjęcia przez Radę Miejską uchwały Nr XIX/185/2016 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi, wniesionego przez […]. 

Barbara Sudoł – kierownik ref. Organizacyjnego przypomniała, że 29 listopada 2016 r. do UMiG 
wpłynęło wezwanie […] skierowane do Rady Miejskiej w sprawie usunięcia stanu sprzecznego z 
prawem poprzez uchylenie uchwały Nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi. Dodała, że uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi […] na nie 
udostępnianie przez dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie informacji 
publicznej. Skarga została uznana za bezzasadną. Następnie Rada Miejska podczas sesji 30 
listopada 2016 r. postanowiła o skierowaniu w/w wezwania do komisji Rewizyjnej, która na 
posiedzeniu 5 grudnia 2016 r. zapoznała się z wezwaniem […] do usunięcia stanu sprzecznego z 
prawem, wysłuchała wyjaśnień skarżącego, prawnika świadczącego obsługę prawną gminy, po 
czym w głosowaniu uznała wezwanie za bezzasadne. Następnie w związku z wątpliwościami 
dotyczącymi naruszenia interesu prawnego […], Przewodniczący Rady Miejskiej pismem z 22 
grudnia 2016 r. zwrócił się do skarżącego o wyjaśnienie, w jaki sposób przedmiotowa uchwała 
narusza Jego dobra osobiste i interes prawny oraz wyjaśniła, co stanowi naruszenie interesu 
prawnego. Dodała, że w tym kontekście w postępowaniu skargowym regulowanym na podstawie 
kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być w szczególności 
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 
biurokratyczne załatwianie spraw. Uchwała podjęta przez radę gminy w trybie postępowania 
skargowego regulowanego przepisami k.p.a. nie może być w żadnym wypadku kwalifikowana 
jako akt podlegający zaskarżeniu na podstawie art. 101 usg. Dalej poinformowała, że […] w 
wyznaczonym terminie 14 dni od otrzymania pisma, 10 stycznia 2017 r. złożył pisemne 
wyjaśnienia, zarzucając, iż żądanie wyjaśnienia, w jaki sposób przedmiotowa uchwała narusza 
Jego dobra osobiste i interes prawny pozbawione jest podstawy prawnej i stoi w sprzeczności z 
art. 51 ust. 1 Konstytucji RP (Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie 
ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby). 



2 
 

Mecenas M. Kopeć uważa, że okoliczności, na które powołuje się skarżący w wezwaniu do 
usunięcia stanu sprzecznego z prawem w wyniku podjęcia przez Radę Miejską uchwały nie 
znajdują uzasadnienia. Okoliczności te należy zakwalifikować jako interes faktyczny, nie poparty 
żadnym interesem prawnym, który zostałby naruszony. Ponadto okoliczności przedstawione w 
uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (II SA/Rz 880/16), 
którego kserokopia znajduje się w urzędzie, nie miałyby wpływu na treść podjętej uchwały Nr 
XIX/185/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Dodał, że uważa, iż w 
przypadku […] wystąpiły subiektywne odczucia doznania krzywdy z powodu upublicznienia 
sprawy.  
Po dyskusji komisja podtrzymała stanowisko zawarte w uzasadnieniu do uchwały RM z dnia 28 
kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. Stwierdziła też, że celowe jest podjęcie przez 
Radę Miejską w Nowej Dębie uchwały o uznaniu za bezzasadne wezwanie o usunięcia naruszenia 
prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską uchwały Nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi, wniesione przez […] na 
czynności dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. 
Na tym dyskusja została zakończona. 
Ustalenia: 
Komisja po rozpatrzeniu sprawy, wysłuchaniu stanowiska mec. M. Kopcia oraz pracowników 
UMiG w głosowaniu przy 3 głosach „za” i 1 „przeciw” zajęła negatywne stanowisko w sprawie  
wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską uchwały Nr 
XIX/185/2016 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi, wniesionego przez […].  
Tym samym komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie– 3 głosy 
„za”, 1 „przeciw”. 
Ad. 2.  
Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. Przewodniczący przedstawił protokoły z odbytych 
posiedzeń komisji w dniach 5 i 12 grudnia 2016 r., które zostały przyjęte i podpisane bez uwag. 
 
Ad.3.  
Następnie Komisja przyjęła sprawozdanie z prac komisji w 2016 roku przedstawione przez 
przewodniczącego Jana Flisa. 
 
W wolnych wnioskach Marzena Chmielowiec wniosła o zajęcie się przez komisję sprawą 
instrumentów muzycznych dla orkiestry w Chmielowie, które według wiedzy radnej zostały 
zakupione ze środków pozabudżetowych, a których zespół nie posiada. 
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 
 
1. Jan Flis                     - Przewodniczący                    .................................. 
 
2. Andrzej Wołosz             - Zastępca Przewodniczącego  .................................. 
 
3. Marzena Chmielowiec   - Członek                                 .................................. 
 
4. Ryszard Szafran             - Członek                                  …………………….. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


