
 
 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXIV/192/08 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 kwietnia 
2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Kamieńsku. 
 
  

W piśmie z dnia 15 kwietnia 2008 roku skierowanym do Rady Miejskiej w Kamieńsku Radni: 
Bogdan Pawłowski, Marek Ludwiczak, Halina Węgrzyńska-KręŜlak i Maria Bujacz złoŜyli 
skargę na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku. W skardze powołano się na 
wniosek skarŜących z dnia 15 marca 2008 roku o zwołanie sesji nadzwyczajnej i szeroko 
uzasadniono konieczność jej zwołania wagą spraw, które na tej sesji miały być omawiane. 
Jak wynika z materiałów przedstawionych Radzie Miejskiej w Kamieńsku wniosek Radnych 
z dnia 15 marca 2008 roku został poddany przez Przewodniczącego dogłębnej analizie, w 
trakcie której ustalono, iŜ wniosek, a w szczególności dołączone do niego uchwały dotknięte 
są wadami uniemoŜliwiającymi zwołanie sesji. Mianowicie uchwały w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji nie są kompletne, gdyŜ nie wskazywały kandydatów do tych 
Komisji. Ponadto ustalono, Ŝe projekty uchwał w sprawie ustalenia składów osobowych 
Komisji były juŜ wielokrotnie przedmiotem obrad sesji i obecnie ustalone składy pracują 
dobrze. Natomiast punkt drugi proponowanego porządku obrad sesji był przedwczesny, gdyŜ 
objęte nim zagadnienie nie było jeszcze przedmiotem obrad stosownej komisji Rady, a 
ponadto był on zaplanowany do omówienia na najbliŜszej, zwyczajnej sesji. Kolejne zaś 
proponowane zagadnienia do omówienia na sesji nadzwyczajnej były omówione na ostatniej, 
zwyczajnej sesji Rady i nie zaszły Ŝadne okoliczności, które wskazywałyby na konieczność 
ich ponownej analizy- tym bardziej, iŜ nie wymagały, równieŜ w świetle wniosku, podjęcia 
uchwał.  
W tym stanie rzeczy zwołanie sesji nadzwyczajnej na podstawie przedłoŜonego wniosku, bez 
jego uzupełnienia i stosownych korekt zarówno projektów uchwał jak i porządku sesji, byłoby 
w ocenie Przewodniczącego niezgodne z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. 
Składanie zaś wniosków o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w których przedkładane są 
powtarzające się wnioski nie rozwiązują problemów społeczności gminnej, natomiast 
dezorganizują prace Rady i naraŜają Gminę na dodatkowe koszty. Stąd uznał zwołanie sesji 
nadzwyczajnej na podstawie wniosku za prawnie niedopuszczalne, o czym poinformował 
wnioskodawców pismem z dnia 18 marca 2008 roku. Pismo zawierało szczegółowe 
uzasadnienie stanowiska Przewodniczącego. 
Po zapoznaniu się z powyŜszymi okolicznościami Rada podzieliła stanowisko 
Przewodniczącego i uznała skargę za niezasadną. 
 


