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Projekt 

 

z dnia  14 maja 2015 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

2015-44775 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia .................... 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Pani dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego do Rady 

Dzielnicy Meksyk przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa 

 

 

Na podstawie § 21 ust. 2 w związku z § 27 ust. 1 Statutu Dzielnicy Meksyk przyjętego uchwałą Nr 169/XI/2007 

Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2007 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3090) 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1. Uznać odwołanie z dnia 22 kwietnia 2015 r. Pani dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 

r. o dostępie do informacji publicznej od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego do 

Rady Dzielnicy Meksyk przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa za bezzasadne. 

§ 2. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania Pani dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 

ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej o sposobie załatwienia jej odwołania. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia....................2015 r. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2015 r. 

1. Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 7 i 11 maja br. rozpatrzyła odwołanie Pani dane niepodlegające 

udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej od rozstrzygnięcia Komisji Samorządu 

i Bezpieczeństwa z dnia 8 kwietnia 2015 roku. Skarżąca w związku z tym, że żadna ze zgłoszonych spraw nie 

została uwzględniona przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa odwołała się do Rady Miasta Rybnika, zgodnie 

z przysługującym jej w tej materii prawem. Skierowała prośbę o ponowne przeanalizowanie zarzutów, dotyczących 

sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik - Meksyk. 

2. Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią protestu wyborczego, rozstrzygnięciem Komisji Samorządu i 

Bezpieczeństwa oraz odwołaniem skarżącej. Pani dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej została zaproszona na posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 7 maja br. Z 

możliwości przedstawienia swojego stanowiska nie skorzystała. Na tym samym posiedzeniu był obecny 

przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa Pan Mariusz Wiśniewski, który omówił poszczególne 

punkty skargi oraz przedstawił wypracowane konkluzje. 

3. Komisja Rewizyjna ustaliła, że wybory do Rady Dzielnicy Rybnik - Meksyk odbyły się 24 marca br. Pani dane 

niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej złożyła protest wyborczy 

w dniu 31 marca, a odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa 22 kwietnia. Dotrzymała 

tym samym terminów określonych w statucie Rady Dzielnicy Rybnik – Meksyk, przyjętego uchwałą nr 

169/XI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2007 r. z późniejszymi zmianami. Protest wyborczy zawierał 

2 punkty, a skarżąca domagała się unieważnienia i przeprowadzenia nowych wyborów do Rady Dzielnicy oraz 

zmian w statutach Rad Dzielnic Miasta Rybnika. 

4. Odnosząc się zbiorczo do przedstawionych na piśmie zarzutów wobec sposobu przeprowadzenia wyborów 

do Rady Dzielnicy Rybnik - Meksyk statut Rady Dzielnicy mówi w rozdziale 3 § 18 p.1, 2 i 3 że: „(…) czynne 

prawo wyborcze – przysługuje osobom zamieszkałym stale na terytorium Dzielnicy (…)” oraz: „W skład Rady 

może być wybrany (…) każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze,” a także: „ Prawo zgłaszania 

kandydatów do Rady posiada każdy komu przysługuje czynne prawo wyborcze, obecny na zebraniu”. Prawidła 

demokracji, konstytucja i inne przepisy prawa nie wykluczają, by w wyborach startowali członkowie rodzin. Zatem 

formalnie każdy ma prawo startować w tych samych wyborach, bez względu na stopień pokrewieństwa. W kwestii 

zachowania tajności głosowania w trakcie wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik - Meksyk zostało ono dochowane, 

ponieważ każdy uczestnik zebrania miał możliwość oddania swojego głosu bez obecności osób trzecich. Jest to 

jednak tylko możliwość, a nie obowiązek. Zasada tajności gwarantuje wyborcy, że nikomu poza nim samym nie 

będzie znana treść jego decyzji wyborczej. Tym samym tajność głosowania jest gwarancją nieskrępowanego 

wyrażania indywidualnych preferencji wyborczych, a przez to zapewnieniem braku jakichkolwiek negatywnych 

konsekwencji dla wyborcy, związanych z kierunkiem głosowania. 

5. Komisja Rewizyjna jednogłośnie (przy 4 z 5 członków obecnych na posiedzeniu w dniu 11 maja 2015 roku) 

postanowiła zarekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie protestu w sprawie zebrania 

sprawozdawczo-wyborczego w dzielnicy Rybnik - Meksyk za bezzasadny. 

  

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Łukasz Kłosek 

 

 


