Rada Miejska w Niemczy
Radni - Sesja

Protokół nr BR.0002.000010.2021
XXXVII Sesja Nadzwyczajna w dniu 30 lipca 2021 roku.
Obrady rozpoczęto 30 lipca 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 13:09 tego samego
dnia.
1. Otwarcie XXXVII sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
Głosowano w sprawie: Sprawdzenie obecności
OBECNY: 15, NIEOBECNY: 0
Wyniki imienne:
OBECNY (15)
Alicja Maria Borodajko , Paulina Ewa Dziedzic , Michał Mirosław Kaczorowski , Wiesława
Ewa Kajrys , Mateusz Kossakowski , Edyta Marta Mielnik , Maria Krystyna Oleksiak ,
Andrzej Piotr Osipowicz , Stanisław Tadeusz Pelc , Paweł Andrzej Rożek , Kamila Anna
Smęt , Stanisław Szachniewicz, Mieczysław Stanisław Szklarski , Miłosz Marek Wrzesiński ,
Paweł Zapotoczny
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Głosowanie zakończono w dniu: 30 lipca 2021, o godz. 13:01
Przewodnicząca obrad stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności.
Przewodnicząca obrad Paulina Dziedzic odczytała złożony w dniu 23 lipca 2021 roku do niej
wniosek Grupy Radnych (8 wnioskodawców) Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 25.06.2021 r.
o odwołanie Pani Pauliny Dziedzic z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy,
który wraz z dokumentacją o zwołanie sesji nadzwyczajnej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o
samorządzie gminnym stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu, po czym poprosiła
obecnego na sali obrad pracownika kancelarii prawnej o przedstawienie na postawie statutu
Miasta i Gminy Niemcza opinii w przedmiocie trybu rozpoznania tego wniosku.
Radca Prawny Mateusz Zeman po zbadaniu dokumentacji stwierdził, że wniosek o którym
mowa wpłynął do Radnej Szanownej Pani Pauliny Dziedzic i wyjaśnił, że zgodnie z zapisem
art. 19 ustawy o samorządzie gminnym to rada gminy wybiera ze swego grona
przewodniczącego i wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej ½ stałego składu rady, w głosowaniu tajnym. A w ust. 4 tego samego paragrafu mowa
jest, że odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczących rady następuje na wniosek co
najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1. Mecenas Zeman
poinformował, że wobec powyższego wniosek został skierowany do Radnej Pauliny Dziedzic
a nie do Rady Gminy i nie spełnia warunku określonego w art. 19 ustawy o samorządzie
gminnym. Kancelaria analizując złożone przez Radnych dokumenty podjęła starania, aby móc
przekazać wniosek do Rady Miejskiej zgodnie z zapisem art. 242 który mówi, że wnioski składa
się do organów właściwych ze względu na możliwość rozpatrzenia wniosku. Po zbadaniu
właściwości organu pod względem prawnym stwierdzono jednak, że z uwagi na treść literalną
wniosku Grupy Radnych ze wskazaniem Sz. P. Pauliny Dziedzic Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Niemczy, a Przewodnicząca Rady Miejskiej nie jest organem administracji
publicznej w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym obok rady gminy
i wójta/burmistrza, wyklucza się w przypadku tego wniosku zastosowanie art. 243 który
określa m. in., że jeśli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia,
obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. Mecenas Mateusz
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Zeman podkreślił, że fakt ten rodzi konsekwencję formalną, która uniemożliwia Radnym
odwołanie przewodniczącej i podjęcie załączonych do wniosku Grupy Radnych uchwał w
sposób ważny. Uchwały tego rodzaju są badane przez Nadzór Wojewody w sposób szczególny.
Przewodnicząca Paulina Dziedzic podziękowała Mecenasowi Mateuszowi Zemanowi za
wyrażenie opinii kancelarii prawnej w tym zakresie. Następnie oświadczyła, że na podstawie
wniosku Grupy Radnych złożonego w dniu 23 lipca 2021 roku, zgodnie z przedstawioną opinią
prawną Przewodniczący Rady nie jest organem administracji publicznej, który jest właściwy
do rozpatrzenia tego wniosku a wnioskodawcy nie określili właściwego podmiotu, który miałby
dokonać takich czynności administracyjnych. Przewodnicząca podkreśliła również, że Rada nie
może podejmować uchwał, które zgodnie ze statutem naszej Gminy nie zostały zaopiniowane
przez właściwe podmioty. Wobec powyższego rozpatrywanie na dzisiejszej sesji
nadzwyczajnej złożonych wraz z wnioskiem Grupy Radnych uchwał będzie istotnym
naruszeniem prawa, na co nie może wyrazić zgody. Przewodnicząca Paulina Dziedzic
informując Państwa Radnych i mieszkańców podsumowała, że to nie ona dzieli radę a właśnie
ten wniosek, który podpisali Radni Edyta Mielnik, Andrzej Osipowicz, Wiesława Kajrys,
Borodajko Alicja, Paweł Zapotoczny, Miłosz Wrzesiński, Kaczorowski Michał i Pelc Stanisław
dzieli radę.
2. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic o godz.
13:09 zamknęła posiedzenie XXXVII/21 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Niemczy
i podziękowała wszystkim za obecność na posiedzeniu.
Nagranie archiwalne z XXXVII sesji znajduje się pod adresem: https://youtu.be/-MwYE1VruPI
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