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Protokół nr  24/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 25 kwietnia 2013 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Wypracowanie i zatwierdzenie stanowiska w sprawie skargi Pana Arkadiusza 

Jarosza na Przewodniczącą Rady Gminy Poczesna. 
2. Sprawy różne. 

 
Ad.1 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Adam Morzyk odczytał treść wypracowanego 

stanowiska w sprawie skargi Pana Arkadiusza Jarosza na Przewodniczącą Rady 

Gminy Poczesna. 

 

W dniu 14 marca 2013 roku za pośrednictwem Starostwa Powiatowego  
w Częstochowie wpłynęła skarga Arkadiusza Jarosza na Przewodniczącą Rady 
Gminy. 
Skarżący zarzucił: 
 
1) brak odpowiedzi na swoje pismo skierowane do Rady Gminy ok. 4,5 roku 
wcześniej w sprawie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisława Minkiny. 
2) odmowę udzielenia mu głosu na Sesji Rady Gminy. 
 
Ad.1 
W toku badania skargi ustalono, iż pismo na które powołuje się skarżący nie figuruje 
w dzienniku korespondencji wpływającej do Rady Gminy. 
O treści tego pisma Arkadiusz Jarosz powiadomił Przewodniczącą Rady Gminy 
pismem z dnia  
18 lutego 2013 roku, która pismem w dniu 7 marca 2013 roku nr 
URO.0004.14.2013.MC udzieliła odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu. 
     Celem pełnego wyjaśnienia zarzutu, braku odpowiedzi na pismo Arkadiusza 
Jarosza sprzed 4,5 roku zobowiązano go do okazania Komisji Rewizyjnej 
potwierdzenia złożenia przedmiotowej korespondencji do dnia 19 kwietnia 2013 roku, 
czego skarżący nie wykonał. 
      W świetle powyższego zaniechania uznać należy, że skarga Arkadiusza Jarosza 
jest bezzasadną. 
 
Ad.2 
Wniosek o udzielenie głosu na sesji Rady Gminy Arkadiusz Jarosz złożył na 
odwrocie pisma z dnia 18 lutego 2013 roku nie pisząc w którym punkcie porządku 
sesji chce zabrać głos, dlatego też Przewodnicząca Rady Gminy miała prawo 
domniemywać, iż skarżący  chce zabrać głos w tej sprawie, o której mowa jest w 
złożonym piśmie.  
Prowadząc obrady Rady Gminy w dniu 28 lutego 2013 roku Przewodnicząca 
poinformowała skarżącego, iż otrzyma odpowiedź na swoje wystąpienie na piśmie, 
co też uczyniła. 
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    Ponadto wyjaśnia się skarżącemu, że zgodnie z § 41 Statutu Gminy Poczesna 
obrady Rady Gminy prowadzi Przewodniczący, który może udzielić głosu osobie nie 
będącej radnym, ale przedmiotem wystąpień mogą być wyłącznie sprawy objęte 
porządkiem obrad. Skarżący nie wskazał w jakiej sprawie i w jakim punkcie porządku 
obrad chce zabrać głos. 
W tej sytuacji podniesiony wobec Przewodniczącej Rady Gminy zarzut również jest 
bezzasadny. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła wypracowane stanowisko. 
 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji przedstawił pisma jakie wpłynęły do Komisji tj.: 

- od Wójta gminy Poczesna w sprawie procesu repatriacji. 
 
Komisja Rewizyjna podjęła decyzję, że wypracowaniem stanowiska w sprawie 
procesu repatriacji powinna zająć się Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 
 
 - od Wójta gminy Poczesna w sprawie ustalenia strategii organizacji letnich imprez 
na terenie gminy Poczesna.  
 
Komisja proponuje organizację jednej dużej imprezy np. DOŻYNKI GMINNE oraz 
umożliwienie lokalnym środowiskom, skupionym wokół środowisk szkolnych, 
organizację imprez – festynów lokalnych, przy niewielkim dofinansowaniu z budżetu 
gminy. 

 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       

 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                            Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji   

                                                         Bajdor Tadeusz  – członek                           

                                                         Kucia Waldemar – członek                           

          Parkitna Teresa – członek                            

                                                         Sikora Grzegorz – członek                           


