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UCHWAŁA NR 140/XI/2019 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu wyborczego przez Komisję Samorządu 

i Bezpieczeństwa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z §21 ust. 2 oraz §27 ust. 1 Statutu Dzielnicy Boguszowice Osiedle 

przyjętego uchwałą Nr 158/XI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2007 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. 

Śl. z 2013 r., poz. 3079), 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1. Uznać odwołanie z dnia 17 kwietnia 2019 r. dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 

6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej od rozstrzygnięcia  protestu wyborczego dotyczącego wyborów do 

Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle 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 dane niepodlegające udostępnieniu – art. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Wojciech Kiljańczyk 
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Załącznik do uchwały Nr 140/XI/2019 

Rady Miasta Rybnika  

z dnia 24 maja 2019 r.  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

1.Komisja Rewizyjna rozpatrywała odwołanie od rozstrzygnięcia protestu wyborczego przez Komisję 

Samorządu i Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2019 r. 

2.Protest został złożony przez dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej i dotyczył braku odpowiedniego poinformowania mieszkańców o terminie 

zebrania wyborczego do Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle oraz rzekomego uczestniczenia w nim osób 

nieuprawnionych. 

3.Sprawa była przedmiotem analizy Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa, która na posiedzeniu w dniu 

1 kwietnia br. uznała protest za nieuzasadniony. 

4. Dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

pismem z dnia 17 kwietnia br. do Rady Miasta Rybnika  odwołał się od rozstrzygnięcia Komisji Samorządu 

i Bezpieczeństwa. Nie przedstawił jednak żadnych nowych informacji poza ogólnym niezadowoleniem ze 

sposobu procedowania i rozpatrzenia  protestu. 

5.Komisja Rewizyjna przeanalizowała protokół z posiedzenia Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa z dnia 

1 kwietnia 2019 r. oraz uzyskała wyjaśnienia Przewodniczącego tejże Komisji. 

6.Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje: 

a) Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rady dzielnicy reguluje statut dzielnicy. Dane niepodlegające 

udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej był uczestnikiem zebrania 

wyborczego do Rady Dzielnicy Boguszowie Osiedle w dniu 18 marca br. oraz jest osobą uprawnioną do 

złożenia protestu wyborczego, co uczynił w terminie przewidzianym w statucie. 

b) Statut Dzielnicy Boguszowice Osiedle stanowi, iż  mieszkańcy obecni na zebraniu wpisują się na listę 

obecności podając imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Nie przewiduje on konieczności okazywania przez 

mieszkańca dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Osoby dokonujące na liście obecności wpisów 

uczestników zebrania nie mają podstaw prawnych do kontroli, czy weryfikowania dokumentów 

potwierdzających tożsamość ww. osób, mogą opierać się wyłącznie na oświadczeniu mieszkańca 

uczestniczącego w zebraniu dotyczącym jego imienia nazwiska oraz miejsca zamieszkania. 

c) Prezydent Miasta Rybnika pismem z dnia 4 marca 2019 r. poinformował Zarząd Dzielnicy Boguszowice 

Osiedle o obowiązku poinformowania mieszkańców dzielnicy o zarządzonych wyborach, terminie i miejscu 

zebrania wyborczego poprzez rozplakatowanie informacji na terenie dzielnicy. Stosowne obwieszczenia były 

dostępne w Biurze Obsługi Rady od dnia 04.03.2019 r. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Boguszowie Osiedle 

- obecny na posiedzeniu Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa w dniu 1 kwietnia 2019 r. - potwierdził odbiór 

ww. obwieszczeń oraz rozplakatowanie ich na terenie dzielnicy. Jako dowód przedstawił dokumentację 

fotograficzną. Ponadto informacja o zarządzonych wyborach oraz terminie i miejscu zebrania wyborczego 

została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rybnika, stronie internetowej https://www.rybnik.eu/ 

oraz https://bip.um.rybnik.eu, "Gazecie Rybnickiej", a także przesłana do Parafii Świętej Barbary przy  

ul. Lompy 18, celem ogłoszenia jej podczas mszy świętych w niedzielę 10 i 17 marca 2019 r. 

7.W związku z powyższym na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia br. (w obecności 5 członków) Komisja 

Rewizyjna stosunkiem głosów 4 za, 1 wstrzymujący się rekomenduje Radzie Miasta Rybnika uchwałę 

stanowiącą uznanie odwołania za bezzasadne.  

 

Przewodniczący Komisji  

 

 

       Łukasz Kłosek 

 


