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Uzasadnienie 

 W trakcie sesji Rady Miasta Rybnika w dniu 22 stycznia br. Przewodniczący Rady Miasta, 

Pan Adam Fudali,  podczas punktu poświęconego wnioskom, oświadczeniom, interpelacjom  

i pytaniom radnych zwrócił się z wnioskiem o sprawdzenie czy Pan Wojciech Student, projektant 

boiska przy ulicy Gliwickiej (jako firma „Projekt 3”), a obecnie Pełnomocnik Prezydenta Miasta  

do Spraw Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej jest odpowiedzialny za wadliwe wykonanie obiektu 

sportowego i problemy związane z jego drenażem. Zdaniem wnioskującego wina jest zarówno  

po stronie wykonawcy, jak i projektanta, a wyrok Sądu obciąża w 40 procentach obecnego 

pełnomocnika. 

 Dla porządku na podstawie protokołu z sesji z dnia 22 stycznia 2015 r. należy przytoczyć 

pełną treść wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika: 

„Nowo zatrudniony Pan Pełnomocnik Pan Wojciech Student, taką podjąłem, powziąłem  informację, 

taka informacja do mnie dotarła projektował kiedyś dla naszego miasta boisko przy Rudzie. Z tym 

boiskiem mieliśmy duże problemy, chodziło o drenaż, o odprowadzenie wody z tego boiska, sprawa 

została skierowana przez miasto do sądu, zapadł wyrok i tą informację, która do mnie dotarła, wina 

jest po stronie wykonawcy i po stronie projektanta. W wyroku w 40 procentach jest obciążony Pan 

Student. Chciałem zweryfikować czy to jest prawda? Proszę o skierowanie tej sprawy do Komisji 

Rewizyjnej, żeby Komisja Rewizyjna zajęła sprawę w tej sprawie i wyjaśniła ewentualne 

nieporozumienia.” 

 Zgodnie z zapisami Statutu Miasta Rybnika przyjętego uchwałą nr 834/XLIII/2002 do zadań 

Komisji Rewizyjnej należy między innymi badanie skarg i wniosków, dotyczących działalności 

Prezydenta i jednostek organizacyjnych Miasta oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez 

Radę w zakresie kontroli. W świetle obowiązujących przepisów ustne zgłoszenie podczas sesji Rady 

Miasta, nie zobowiązuje Komisji Rewizyjnej do podjęcia czynności kontrolnych. Wniosek powinien 

zostać złożony w formie pisemnej na ręce Prezydenta Miasta Rybnika, co nie zostało dopełnione. 

 W związku z publiczną prośbą Pana Przewodniczącego o zweryfikowanie uzyskanej 

informacji w zakresie winy projektanta, potwierdzonego wydanym wyrokiem sądowym, Komisja 

Rewizyjna na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 4 Statutu Miasta Rybnika zwraca się do Rady Miasta 

Rybnika o przyjęcie uchwały celem wyjaśnienia wszelkich powstałych  wątpliwości.  

 Należy także nadmienić, iż Prezydent Miasta Rybnika, Pan Piotr Kuczera, podczas 

wspomnianej wyżej sesji stwierdził, że jeśli taki wniosek został zgłoszony Komisja Rewizyjna 

powinna go  rozpatrzyć. 

 

 

 


