
UCHWAŁA NR VIII/85/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Trzebnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019, poz. 506) Rada Miejska w Trzebnicy - po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej - uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały skargę z dnia 
12 stycznia 2019 roku wniesioną przez radnych Rady Miejskiej w Trzebnicy: Krzysztofa Śmiertkę, Mirosława 
Marca, Małgorzatę Lecyk, Justynę Wróbel i Renatę Bujak-Ziółkowską na działalność Burmistrza Gminy 
Trzebnica oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy 
i zobowiązuje się go do przesłania skarżącym odpisu uchwały i uzasadnienia, jako odpowiedzi na skargę.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/85/19
Rady Miejkiej w Trzebnicy
z dnia 27 czerwca 2019 r.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2019 roku radni Rady Miejskiej w Trzebnicy: Krzysztof Śmiertka, Mirosław Marzec,
Małgorzata Lecyk, Justyna Wróbel i Renata Bujak-Ziółkowska złożyli
do Wojewody Dolnośląskiego wniosek z dnia 12 stycznia 2019 roku o podjęcie interwencji
i działań wobec Burmistrza Gminy Trzebnica oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Trzebnicy, w związku z interpelacjami, wnioskami i zapytaniami złożonymi przez niektórych z wyżej
wymienionych radnych. Wojewoda Dolnośląski przekazał powyższy wniosek Radzie Miejskiej w Trzebnicy
uznając, że jest to skarga na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Trzebnicy.

Skarga została przekazana do rozpatrzenia i zaopiniowania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Trzebnicy.

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 roku rozpoznała skargę – Komisja
ustaliła okoliczności faktyczne sprawy oraz przeanalizowała zarzuty podnoszone
w skardze.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga jest nieuzasadniona.

Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

1) W dniu 23 listopada 2018 r. radny Rady Miejskiej w Trzebnicy Krzysztof Śmiertka złożył do Burmistrza
Gminy Trzebnica interpelację dotyczącą zasad wynagradzania członków organów zarządzających i
nadzorujących w spółkach z udziałem Gminy Trzebnica.

2) W tym samym dniu, radni Rady Miejskiej w Trzebnicy: Krzysztof Śmiertka i Mirosław Marzec złożyli
do Burmistrza Gminy Trzebnica – powołując się na § 24 ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym - dwa wnioski o udzielenie informacji i dokumentów dotyczących budowy hali
widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

3) Następnie, w dniu 29 listopada 2018 r. radny Rady Miejskiej w Trzebnicy Krzysztof Śmiertka złożył do
Burmistrza Gminy Trzebnica „zapytanie” dotyczące kwestii opublikowania złożonej przez niego interpelacji
w BIP oraz na stronie internetowej Gminy Trzebnica.

4) Dodatkowo, w dniu 29.11.2018 r. radny Rady Miejskiej w Trzebnicy Krzysztof Śmiertka złożył
interpelację do Burmistrza Gminy Trzebnica dotyczącą progu zwalniającego oraz przejścia dla pieszych na
ul. Chrobrego w Trzebnicy

5) Ponadto, w dniu 26.11.2018 r. radny Rady Miejskiej w Trzebnicy Mirosław Marzec złożył do Burmistrza
Gminy Trzebnica wniosek o wyjaśnienie przyczyn odmowy udostępnienia
w dniu 26 listopada 2018 r. dokumentacji przez urzędników, o którą radni występowali
w dniu 23 listopada 2018 r. i jednocześnie o wyznaczenie dnia, w którym może zapoznać się z
dokumentami w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisma.

6) W dniu 10 grudnia 2018 r. radni Rady Miejskiej w Trzebnicy: Krzysztof Śmiertka, Mirosław Marzec,
Małgorzata Lecyk, złożyli za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy interpelację do
Burmistrza Gminy Trzebnica dotyczącą likwidacji terenu utwardzonego przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Trzebnicy.
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7) W dniu 19 grudnia 2018 r. radny Rady Miejskiej w Trzebnicy Krzysztof Śmiertka złożył za
pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy dwie interpelacje do Burmistrza Gminy
Trzebnica: jedną dotyczącą zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorujących w
spółkach z udziałem Gminy Trzebnica, oraz drugą dotyczącą progu zwalniającego oraz przejścia dla
pieszych na ul. Chrobrego w Trzebnicy.

Po przeanalizowaniu treści powołanych wyżej pism, nazwanych „interpelacjami”, Komisja Rewizyjna
stwierdziła, że po pierwsze część z nich złożona została w niewłaściwym trybie, po drugie, żadna z nich nie
dotyczyła spraw, które mogą być przedmiotem interpelacji radnego. Tym samym Komisja uznała, że brak
jest podstaw prawnych, z których wynikałby obowiązek Burmistrza Gminy Trzebnica do udzielenia
odpowiedzi na pisma radnych, zwane „interpelacjami”. Podobnie, brak jest podstaw prawnych, z których
wynikałby obowiązek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy do podjęcia czynności odnoszących
się do pisma, o którym mowa w pkt. 6 powyżej.

Odnosząc się do zapytania i wniosku, o których mowa w pkt 3 i 5, mając na uwadze tryb ich złożenia,
Komisja Rewizyjna uznała, że brak jest podstaw prawnych, z których wynikałby obowiązek Burmistrza
Gminy Trzebnica do udzielenie odpowiedzi na powyższe pisma.

Odnosząc się do wniosku, o którym mowa w pkt 2, Komisja Rewizyjna uznała, że wniosek ten nie dotyczył
spraw, które mieszczą się w zakresie uprawnień radnego, wynikających
z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym.

Dodatkowo Komisja Rewizyjna zauważyła, że na wszystkie zgłaszane w powyższym zakresie wątpliwości
radnych Burmistrz Gminy Trzebnica odpowiada na bieżąco podczas sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy.

W ocenie Komisji Rewizyjnej Burmistrz Gminy Trzebnica oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w
Trzebnicy nie naruszyli, więc żadnego z powołanych w skardze przepisów prawa.

W związku z powyższym skargę złożoną przez radnych: Krzysztofa Śmiertkę, Mirosława Marca,
Małgorzatę Lecyk, Justynę Wróbel i Renatę Bujak-Ziółkowską, Rada Miejska
w Trzebnicy – zgadzając się z ustaleniami Komisji Rewizyjnej - zmuszona jest uznać za bezzasadną.

Id: 3790E9C7-C894-409F-A9A7-C4FB698AB21F. Uchwalony Strona 2




