
                                                        Protokół Nr 10/2016
                                         z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
                                        przy Radzie Miejskiej w Kłobucku      
                                                odbytego w dniu 26.09.2016r.         

Obecni  na  posiedzeniu  wg  listy  obecności.

Proponowany porządek:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu Nr 9/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 19.09.2016r.
3. Zapoznanie członków komisji z opiniami prawnymi oraz informacją w/s odmowy 

wszczęcia dochodzenia  (art.24 § 1 i 3 k.p.a).
4. Ustalenie terminu wznowienia kontroli zadania pn."Lodowisko".
5. Przekazanie skargi  (zażalenia)  z dnia 16.08.2016r. w rozumieniu art. 37 k.p.a. 

organowi właściwemu do rozpatrzenia tj. Samorządowemu Kolegium 
Odwoławczemu w Częstochowie w sprawie art.233 w związku z art. 37 i art. 65 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. (Dz.U. z 2016r, poz. 23 z późn.zm.).

6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej P.A.Nowak rozpoczął  posiedzenie komisji o godz. 
8:00.

Ad.2
Protokół Nr 9/2016  z  posiedzenia Komisji  z  dnia 19.09.2016r. został  zatwierdzony  
jednogłośnie.

Ad.3
Przewodniczący Zespołu kontrolnego P.A.Tokarz przedstawił zawiadomienie Prokuratury
z dnia 13.09.2016r.  Sygn.akt PR2 DS 860.2016  o  odmowie  wszczęcia  dochodzenia bez 
podania uzasadnienia.

Ad.4
Z  uwagi  na  złożoną  sytuację  prawną w sprawie  wznowienia  kontroli  zadania 
pn."Lodowisko"  oraz  braku  informacji  o  zawartości  treści  uzasadnienia  o  odmowie 
wszczęcia dochodzenia przez Prokurarturę, nieprzekonywujące i rozbieżne opinie prawne
co do bezstronności  urzędnika  (art. 24 § 3 k.p.a.) w  tym  szczególnym  przypadku  dot. 
radnego.



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  zarządził  głosowanie w sprawie:

   Czy Komisja Rewizyjna jest za kontynuacją kontroli zadania pn."Lodowisko" 
                 z uwagi   na odmowę wszczęcia doniesienia do Prokuratury. 

Za kontynuacją  kontroli  głosowały  -  2 osoby,
Przeciw kontynuacji głosowały – 3 osoby.

Ad.5
Przewodniczący komisji P.A.Nowak przedstawił opinię prawną  z której wynika, iż skargę
z dnia 16.08.2016r. , należy potraktować jak zażalenie  i przekazać  do  rozpatrzenia  
właściwemu  organowi  tj. Samorządowemu  Kolegium Odwoławczemu  w Częstochowie.
Przewodniczący  zarządził   głosowanie  w  tej  sprawie.
Członkowie komisji jednogłośnie uznali   iż jest to zażalenie i należy odesłać je do SKO w 
Częstochowie.

Ad. 6
Członkowie  Komisji Rewizyjnej omawiali  przykłady  niedoskonałości  obowiązującego  
porządku  prawnego. Nieprzekonywujące  przepisy  prawne  w  jego  interpretacji, 
wymagają  pomocy  prawnika, który  winien  być  do  dyspozycji  radnych  i  Rady  
Miejskiej. 

Ad.7
Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji  o  godz. 10:45

Protokołowała:
Urszula Bugaj


