
Uchwala Nr XXXVI/214/2020 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 25 września 2020r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2020 poz. 713) oraz art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.), Rada Miasta Dęblin uchwala, 
co następuje: 

§ 1  

Uznaje się za niezasadną skargę na działanie Komisji Rewizyjnej, w zakresie pracy zespołu 
kontrolującego. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta w Dęblinie do poinformowania Skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi, poprzez doręczenie odpisu niniejszej uchwały. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODZĄCY RADY 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/214/2020 
Rady Miasta Dęblin z dnia 25 września 2020 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 223 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, stałe komisje 
powołane z grona rady do wykonywania określonych zadań podlegają radzie gminy, a organy 
samorządu terytorialnego rozpatrują i załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej 
właściwości. Na podstawie powyższych przepisów Rada Miasta Dęblin jest upoważniona do 
rozpatrzenia skargi złożonej na działanie Komisji Rewizyjnej, w zakresie stosowania 
procedury związanej z przeprowadzeniem kontroli dotyczącej celowości i gospodarności 
wydatkowania środków z budżetu Miasta Dęblin na termomodernizację części A budynku 
Urzędu Miasta. 

W dniu 30 czerwca 2020 r. Pan Waldemar Chochowski, Radny Rady Miasta Dęblin 
złożył ustną skargę do protokołu XXXI sesji Rady Miasta Dęblin na działania Komisji 
Rewizyjnej. Skarżący sformułował zarzuty dotyczące popełnionych błędów proceduralnych 
i uchybień w działaniach członków komisji, zajmujących się skargą złożoną przez tegoż 
samego Skarżącego, dotyczącą przeprowadzenia kontroli w zakresie celowości 
i gospodarności wydatkowania środków z budżetu Miasta Dęblin. Problem rozpatrywali 
Radni Rady Miasta Dęblin. Z dokumentów przedstawianych na wspólnym posiedzeniu 
wszystkich stałych komisji Rady Miasta Dęblin w dniu 23 września 2020 r. wynika co 
następuje: 

1. W dniu 23 czerwca 2020 r. Komisja Rewizyjna powołała zespół do przeprowadzenia 
kontroli w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12 w zakresie celowości 
i gospodarności wydatkowania środków z budżetu miasta na termomodernizację 
części A budynku Urzędu Miasta w składzie: Robert Pasek, Artur Marzysz, Patrycja 
Wojewoda-Sieklicka, Edyta Papis, Jarosław Wojtyś. Na ww. posiedzeniu Radni 
zaproponowali termin kontroli; 

2. Zgodnie z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 23 czerwca 2020 r. Skarżący 
odmówił pracy w zespole kontrolującym, przedstawił swoje stanowisko i opuścił 
posiedzenie. 

3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w dniu 24 czerwca 2020 r. 
członkowie zespołu otrzymali pisemne - imienne upoważnienia od Przewodniczącego 
Rady Miasta Dęblin ze wskazanym terminem i zakresem działań kontrolnych; 

4. Po wyłonieniu ze swego grona Przewodniczącego, którym został Pan Robert Pasek, 
w dniu 29 czerwca 2020 r w godzinach 14.00-14.45 przeprowadzono kontrolę. Zespół 
zapoznał się z dokumentacją oraz dodatkowo wysłuchał wyjaśnień Naczelnika 
Wydziału Rozwoju i Inwestycji i Skarbnika Miasta Dęblin. Po sprawdzeniu 
przedłożonych materiałów, w tym projektu budowlanego, jak również faktur 
dotyczących inwestycji z 2014 r. oraz obecnej termomodernizacji, wypracowane 



zostało stanowisko w sprawie skargi złożonej przez Radnego Waldemara 
Chochowskiego. 

Ponadto, z treści protokołu posiedzenia Komisji z dnia 23 czerwca 2020 r. nie wynika, 
aby zespół w trakcie spotkania podejmował właściwe czynności kontrolne. Członkowie 
Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście zabierali jedynie głos w kwestii przybliżenia 
i nakreślenia zagadnień, których dotykała złożona skarga. Przygotowując się do pracy 
zespołu, zgodnie z §12 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin, 
Radni poprosili o przedłożenie stosownych dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia 
czynności kontrolnych. Podkreślić należy, że w regulaminie pracy komisji brak jest zapisu 
zakazującego jej członkom zasięgania informacji dotyczącej sprawy, którą ma zbadać zespół 
kontrolujący. Bowiem sam przedmiot działania Komisji Rewizyjnej, określony w § 54 
Regulaminu Rady Miasta Dęblin stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Dęblin 
przyjętego Uchwałą Nr II/2/2018Rady Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 2018 r. wskazuje na 
charakter czynności wykonywanych przez jej członków. 

Po przeanalizowaniu zapisów z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz zespołu 
kontrolującego, jak również uwzględniając stanowisko przedstawione Radzie Miasta Dęblin 
nie stwierdzono, aby złamane zostały zapisy § 11 i § 12 Regulaminu Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Dęblin stanowiącego Załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Dęblin nadanego 
Uchwałą Nr II/3/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 2018 r. 

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego przedmiotowa skarga nie 
znajduje uzasadnienia. Z uwagi na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych 
w skardze, po rozpatrzeniu sprawy Skarżącego oraz po przeprowadzeniu głosowania skargę 
uznaje się niezasadną. 

POUCZENIE: Zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego - Rada Miasta Dęblin informuje, że wskutek uznania skargi 
za bezzasadną, jeśli Skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności, Rada Miasta 
Dęblin może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej) nanosząc odpowiednią 
adnotację w aktach sprawy - bez zawiadamiania o tym Skarżącego. 
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