
UCHWAŁA NR XXIII/165/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie

Na podstawie art. 18a ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z 
późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje:

§ 1. 

Po zapoznaniu się z zarzutami zawartymi w skardze Pani Grażyny Gójskiej na działanie Burmistrza Kałuszyna 
oraz po zapoznaniu się z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie, uznaje się skargę za 
bezzasadną.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kałuszynie.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

W dniu 03.10.2016 r. do Rady Miejskiej w Kałuszynie wpłynęło pismo Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie, datowane na dzień 29.09.2016 r., znak WK.052.65.2016, którym przekazano
według właściwości do rozpatrzenia skargę Grażyny Gójskiej, dotyczącą wydatkowania z budżetu Gminy
Kałuszyn środków na publikację pt. Informacja o faktycznej sytuacji Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Kałuszyńskiej, umieszczoną w Informatorze samorządowym, która została wniesiona przez tę osobę do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwych
do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności Burmistrza (za wyjątkiem spraw należących do
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest
Rada Miejska.

Stosownie do przepisu art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r., poz. 446 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Rada Miejska kontroluje działalność burmistrza, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Ponadto, w myśl art. 18a ust. 4 ustawy, komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w
zakresie kontroli.

Z uwagi na powyższe przepisy prawa, Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr XXII/146/2016 z dnia 9
listopada 2016 r. zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie, rozpatrzenie przedmiotowej skargi.

Komisja Rewizyjna zajmowała się przedmiotową skargą na posiedzeniu w dniu 24.11.2016 r. i stwierdziła co
następuje:

Bezsprzecznym w sprawie jest, że Gmina Kałuszyn, jako jednostka samorządu terytorialnego jest wydawcą
periodyku „…Kałuszyńskie”. Jest to informator samorządowy, skierowany w pierwszym rzędzie do
mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn, w którym zamieszczane są wiadomości na temat bieżącej działalności
Urzędu Miejskiego w Kałuszynie oraz jednostek organizacyjnych Gminy, jak również informacje dotyczące
ważnych i budzących zainteresowanie mieszkańców, kwestii.

W dniu 15.03.2016 r. do Burmistrza Kałuszyna, wpłynęła „Informacja o faktycznej sytuacji Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej” od osób, będących członkami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej,
na temat braku prawomocności wyboru „nowo wybranego” Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
„Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej”, a co za tym idzie braku umocowania prawnego do działania
przez osoby deklarujące się jako członkowie tychże organów. Do Informacji został dołączony Wniosek,
skierowany do Starosty Mińskiego - jako organu sprawującego nadzór nad działalnością stowarzyszeń na
terenie powiatu mińskiego, o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie z porządku prawnego, uchwał
podjętych przez „nowo wybrane” władze.

Z uwagi na fakt, że sprawa działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, budzi duże
kontrowersje oraz zainteresowanie mieszkańców, Burmistrz Kałuszyna postanowił o upublicznieniu Informacji,
poprzez jej zamieszczenie w Nr 1 (68) Styczeń/Luty/Marzec 2016 wydawanego periodyku samorządowego.

Fakt, iż część osób, które podpisały się pod wniesioną Informacją, pełni funkcje kierownicze w jednostkach
organizacyjnych Gminy i jednocześnie w stowarzyszeniu, w żaden sposób nie łamie obowiązującego prawa,
ponieważ zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.), obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie
z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach. Tak więc, brak jest ustawowego
wyłączenia dla działalności w stowarzyszeniach, przez takie osoby.

Podobnie, ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie przewiduje takiego ograniczenia, w stosunku do małżonka
osoby, pełniącej funkcje kierownicze w jednostce organizacyjnej, czy tez emerytów, co w skardze
przedstawione jest jako zarzut w stosunku do jednej z osób.

Odnosząc się do zarzutu Skarżącej, iż zamieszczona Informacja jest w swojej treści nieprawdziwa, stwierdzić
należy, że ani Komisja Rewizyjna Rady, ani Rada Miejska jako całość, nie jest podmiotem władnym do
rozstrzygnięcia tej kwestii.
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W związku z powyższym Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznaje skargę Pani Grażyny Gójskiej na
działanie Burmistrza Kałuszyna, za bezzasadną.

Id: E06F714A-8745-42BA-8C56-C922ED1C8998. Podpisany Strona 2




