
Przebieg posiedzenia  Komisji Rewizyjnej 

 Rady Dzielnicy Włochy w dniu 9 grudnia 2011r. w części  

dotyczącej niewykonanej kontroli  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie  protokołu z posiedzenia komisji w dniu 3 września 2011r. 

4. Rozpatrzenie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej na działanie jednostki organizacyjnej 

m.st. Warszawy. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.1 i 2 

Przewodniczący Komisji J.Wojdalski otworzył posiedzenie Komisji. Stwierdził quorum 5 

radnych. Zapoznał członków Komisji z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Radna J.Piecuch wniosła o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt w brzmieniu:                

„ Omówienie stanu kontroli Zarządu Dzielnicy Włochy przez Zespół Kontrolny z obszaru 

Wydziału Architektury i Budownictwa zleconej uchwałą Rady Dzielnicy Nr 32/IV/2011 z 11 

lutego br. – projekt uchwały”  

 

Odczytany został projekt uchwały w sprawie wezwania Zarządu Dzielnicy Włochy do 

usunięcia zaniechania polegającego na odmowie udostępnienia dokumentów żądanych 

przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej: 

 

§1. Na podstawie § 38 Statutu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, Komisja Rewizyjna 

zawiadamia Radę Dzielnicy Włochy o próbie uniemożliwienia przez Zarząd Dzielnicy Włochy 

wykonania kontroli uprawnionej na podstawie § 41 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Włochy m. st 

Warszawy 

§2.Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Dzielnicy o wezwanie  Zarządu Dzielnicy Włochy do 

usunięcia zaniechania  obowiązku udostępnienia dokumentów i materiałów żądanych  przez 

Zespół kontrolny w piśmie przewodniczącego Zespołu Kontrolnego z dnia 3 października 

2011r w terminie 3 dni od podjęcia takiej decyzji przez Radę Dzielnicy Włochy a także o 

wyznaczenie nowego 3-miesięcznego terminu wykonania kontroli liczonego od daty 

otrzymania żądanych jak wyżej dokumentów. 

§ 3.Komisja wnosi do Przewodniczącej Rady Dzielnicy Włochy o wniesienie tej sprawy do 

porządku najbliższej sesji Rady Dzielnicy Włochy. 

 

UZASADNIENIE 

W wykonaniu uchwały 6/5/2011 Komisji Rewizyjnej, Zespół Kontrolny w dniu 3.10.2011 

wystosował wniosek o przedstawienie przez Zarząd pierwszej dokumentacji w ramach 

rozpoczętej kontroli. 

Dnia  17 października 2011r. Zespół Kontrolny przedstawił  Raport z czynności kontrolnych, 

z którego wynika, że nie otrzymał żadnych z żądanych dokumentów. 

Zarząd Dzielnicy Włochy w piśmie do Przewodniczącej Rady Dzielnicy Włochy z dnia 

29.09.2011r bezpodstawnie sugeruje, że intencją kontroli jest kontrola instancyjna wydanych 

decyzji, co stanowi próbę odsunięcia w czasie terminu uprawnionej kontroli w zakresie 

legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działań Zarządu Dzielnicy Włochy w 

obszarze wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu oraz pozwoleń 



na budowę. 

Podczas sesji Rady Dzielnicy Włochy, Przewodnicząca Rady Dzielnicy p. Radna Bernardeta 

Karczewska sugerowała, że w takiej sytuacji, w protokołach Komisji powinien znaleźć się 

zapis, że z powodów takich a nie innych komplikacji prawnych Komisja nie mogła podjąć 

takiej uchwały”. 

Komisja podtrzymuje potrzebę przeprowadzenia przyjętej w planie kontroli , która 

uzasadniona jest także wieloma zastrzeżeniami mieszkańców do sposobu prowadzenia 

postępowań administracyjnych przez Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy 

Włochy m. st. Warszawy.  
 

Przewodniczący Komisji J.Wojdalski zaproponował aby propozycję radnej J.Piecuch 

rozpatrywać w sprawach różnych, a nie jako odrębny punkt porządku obrad. 

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, radny K.Czuma złożył wniosek formalny aby to 

jednak była sprawa rozpatrywana jako odrębny punkt. Zarząd Dzielnicy blokuje 

przeprowadzenie kontroli przez Zespół Kontrolny do chwili obecnej Zespół nie otrzymał 

żadnych dokumentów, o które występował do Zarządu. 

Komisja przyjęła porządek obrad po zmianach. 

Przewodniczący Komisji J.Wojdalski odczytał porządek posiedzenia po zmianach, w którym 

w pkt 4 umieszczono zaproponowany przez radną dodatkowy punkt. 

  

Ad.3 

Protokół z ostatniego posiedzenia  komisji wraz z poprawką zgłoszoną przez radną J.Piecuch 

przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad.4 

Omówienie stanu kontroli Zarządu Dzielnicy Włochy przez Zespół Kontrolny z obszaru 

Wydziału Architektury i Budownictwa zleconej uchwałą Rady Dzielnicy Nr 32/IV/2011 z 11 

lutego br. – projekt uchwały. 

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego K.Czuma poinformował o działaniach Zarządu, 

które według jego oceny są niezgodne z prawem. Zarząd uniemożliwia kontrolę bo chce coś 

ukryć, należy podjąć uchwałę która zobliguje władze do udostępnienia stosownych 

dokumentów. 

Radny K.Czuma wniósł, aby głosowanie projektu uchwały było imienne. Uchwała Rady dot. 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej nadal obowiązuje, nie została uchylona  i winna być 

wykonana. Tymczasem Zarząd robi wszystko, aby do kontroli nie doszło.  

Przewodniczący Komisji J.Wojdalski  odczytał opinię prawną Radcy Prawnego Emilii Kur, 

wskazującą co Zespół może a czego nie może kontrolować:  

(cyt. z opinii): Uchwałą z dnia 14 lutego 2012  przyjęto plan kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w którym pkt. 1 tego planu utrzymał w brzmieniu, 

kontrola prawidłowości wydawania decyzji z zakresu administracji architektoniczno-

budowlanej z uwzględnieniem liczby odwołano od decyzji. Zgodnie z artykułem 80 ustęp 1 

pkt. 1, artykułem 80 ustęp 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, 

wykonywanie zadań administracyjno architektoniczno-budowlanych oraz wydawania decyzji 

administracyjnych wykonuje w tym przypadku miasto stołeczne Warszawa, które wykonuje 

Prezydent m. st. Warszawy. Decyzje z zakresu administracji  architektoniczno-budowlanej jak 

wszystkie inne decyzje administracyjne podlegają kontroli instancyjnej w trybie przepisów 

kodeksu postępowania administracyjnego oraz kontroli sądowo administracyjnej poprzez 

możliwość złożenia skargi do sądów administracyjnych. Katalog zadań Komisji Rewizyjnej 

określony w paragrafie 41 ustęp 1 Statutu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy załącznik nr 16 

do uchwały Rady Warszawy z 16 stycznia 2010, nie przewiduje kontroli Prezydenta m. st. 



Warszawy w zakresie prawidłowości wydawania decyzji z zakresu administracji 

architektoniczno-budowlanej. Komisja nie posiada uprawnień do badania i analizowania 

zasadności merytorycznej decyzji administracyjnej wydawanej w indywidualnej sprawie, 

która to wiąże tylko strony tej decyzji. Z tej racji tylko strony tej decyzji mogą czynić ze swego 

prawa użytek polegający na odwołaniu się od tej decyzji czy też jej zaskarżeniu. Jednakże 

przedmiotowy zakres w planie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Włochy może uprawnić 

zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w zakresie spraw statystyczno-

administracyjnych np. takiej jak liczba odwołań od decyzji. Z uwagi na fakt że zapis pkt. 1 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej jest niejednoznaczny można rozważyć wystąpienie Komisji 

Rewizyjnej z wnioskiem zmiany Uchwały zatwierdzającej przedmiotowy plan kontroli.” 

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego K. Czuma zwrócił uwagę że ta sprawa była 

omawiana i po raz kolejny powtarza, że obowiązuje uchwała Rady Dzielnicy Włochy. Pani 

Radca Prawny mogła się wypowiedzieć w tej sprawie w styczniu 2011 roku, a nie 

wypowiedziała się, a w tej chwili obowiązuje uchwała i winna być wykonywana. Natomiast 

jeżeli ktoś poważnie twierdzi ze ta uchwała Rady Dzielnicy Włochy jest niezgodna z prawem 

niech rozpocznie procedurę unieważnościową. Można unieważnić  uchwałę nawet wbrew 

woli Rady. Pytanie czy ktoś rozpoczął procedurę unieważnościową. Nikt nie rozpoczął. 

Uchwała ta jest zgodna z prawem. Radca Prawny w opinii uważa, że częściowo ta kontrola 

może  być wykonywana, natomiast Zarząd Dzielnicy uniemożliwia wykonanie jej nawet w 

tym zakresie w którym Radca Prawny uznaje, że ta kontrola jest możliwa i dopuszczalna. 

Nawet w tym wąskim zakresie Zespół nie może przeprowadzić kontroli ponieważ Zarząd nie 

udostępnia nawet rejestru , nie pozwala zobaczyć teczek, zewnętrznych okładek tych teczek. 

Opierając się na tej  opinii, wynika że Zarząd narusza prawo, odmawiając w całości kontroli 

dokumentów.  

Radny J.Wojdalski wyraził chęć uzupełnienia wypowiedzi radnego K. Czumy o swoją 

krytyczną ocenę  wobec pani Tycińskej jaka miała miejsce 3.5 roku temu w 2008 na tej sali, 

kiedy to publicznie zwrócił uwagę pani Tycińskej że odpowiadamy przed mieszkańcami. 

Była to rozprawa publiczna, za co został „połajany” publicznie na różnych portalach. 

Następnie zadeklarował że w jakimś stopniu jest zainteresowany kontrolą, przy czym są 

pewne przepisy. Przewodniczący w zupełności rozumie i popiera mieszańców. Żeby nie było 

żadnych wątpliwości, dowodem na to były jego wystąpienia publiczne. Mało tego, specjalnie 

zaprosił mieszkańców, którzy wyrazili jakie mieli zastrzeżenia wobec wydawanych decyzji i 

odbyła się dyskusja. Dodał jednak,  żeby osoby obecne tutaj na spotkaniu miały jakąś 

klarowność, że wiążą go przepisy które na początku posiedzenia odczytał z pisma. 

Przewodniczący J. Wojdalski czuje się nimi związany. 

Radny K. Czuma W odpowiedzi na wystąpienie Przewodniczącego Komisji uważa, że w 

tym przypadku wiążące są dla członków Komisji przede wszystkim uchwały Rady Dzielnicy. 

Co do pani Tycińskiej to przypomniał że to nie pani Tycińska blokuje wykonanie kontroli, 

tylko Zarząd.  

 Radna J.Piecuch Wydaje się nieporozumieniem (wynikającym z tego że Zarząd w ogóle nie 

chce rozmawiać z Zespołem Kontrolnym i nie skierował do niego żadnej swojej 

korespondencji) że w opinii przyjęto iż Komisję interesuje wyłącznie wydawanie decyzji 

pozwoleń na budowę. W strukturach urzędu jest Wydział Architektury i Budownictwa, który 

wydaje również decyzje o warunkach zabudowy i decyzje lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Z całą pewnością te decyzje nie wydawane są przez Miasto Stołeczne 

Warszawa, tylko wydawane są w imieniu Zarządu Dzielnicy Włochy. W opinii 

przywoływana jest wyłącznie ustawa prawa budowlanego natomiast Zespołowi chodzi 

również o wydawanie przez Wydział Architektury i Budownictwa  decyzji o warunkach 

zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Może więc do projektu uchwały 

dopisać ten zakres. Może w ten sposób udałoby się wykluczyć  niezrozumienie, które legło u 



podstaw tej opinii. 

Radna J.Piecuch – zwróciła się o umożliwienie mieszkańcom wypowiedzenia się, jak są  

traktowani w tym urzędzie  i czy czują się chronieni przez urzędników tego urzędu przy 

załatwianiu spraw z zakresu decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, w 

których są stroną postępowania.  

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Mieszkańcom    

Mieszkanka: Nie ma żadnego wsparcia mieszkańców ze strony urzędu. Jest gotowa 

udostępnić sześć decyzji wydanych w tym urzędzie od 2005r, które pozwalają w strefie 

domków jednorodzinnych wybudować wysokie bloki. Decyzje zostały uchylone przez SKO. 

W 2010 sąd administracyjny przyznał rację mieszkańcom, wykazał wiele błędów, uchybień. 

Zwróciła uwagę na dowolność interpretacji przez osobę odpowiedzialną za ich wydanie. Sąd 

administracyjny nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. W 2007 o problemach i błędach w 

decyzjach był pisemnie informowany Burmistrz Dzielnicy, którego mieszkańcy prosili o 

pomoc. W tym piśmie były konkretne zarzuty dotyczące nie tylko decyzji ale i zachowania 

naczelnik A.Tycińskiej z prośba o wyciągniecie konsekwencji służbowych. Odpowiedz 

Burmistrza była bardzo lakoniczna, ale wspominała, że może będzie przeprowadzona 

kontrola. Mieszkanka, opierając swoją wypowiedź na zdaniu wielu mieszkańców, wyraziła 

się krytycznie o zachowaniu, postawie Pani Naczelnik. Zdaniem Mieszkanki  kontrola 

działania Wydziału Architektury i Budownictwa jest potrzebna. 

Przewodniczący J.Wojdalski poprosił, aby kopie dokumentów (decyzji SKO i sądu 

administracyjnego) zostały złożone do protokołów/do akt. Poprosił też aby mieszkańcy 

konkretne skargi złożyli do Biura Rady.  

Radny K.Czuma uznał taką sytuację za groteskową, że Komisja Rewizyjna musi zbierać 

skargi i dokumenty, które powinna dostać od urzędnika. 

Mieszkaniec zaapelował o to, aby urzędnicy, którzy decydują o tak ważnych sprawach jak 

wydawanie pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy byli bliżej mieszkańca jak 

dewelopera. Mieszkaniec przedstawił sprawę budowy domów wielorodzinnych 

dopuszczonych przez obecną Naczelnik na ul. Sklepowej. Teraz dysponuje 20 wnioskami do 

planu miejscowego mieszkańców z ulicy Tynkarskiej i Szczerej, które przedłożył do Biura 

Architektury i Planowania miasta stołecznego Warszawy i żaden z tych wniosków nie 

wskazywał że mieszkańcy chcą na tym terenie wysokiej zabudowy, którą swoimi decyzjami 

funduje Naczelnik. Interpretacja prawa powinna iść raczej w kierunku zaspokojenia 

oczekiwań mieszkańców. 

Inna Mieszkanka, jako przykład nierównego traktowania mieszkańca i dewelopera podała 

fakt, bezskutecznego powiadomienia jej jako strony  o budowie w bezpośrednim sąsiedztwie, 

budynku wielorodzinnego z funkcją usługową.  Korespondencja była kierowana  na adres, 

pod którym zainteresowana nie mieszka od 12 lat, mimo ze inne wydziały dysponowały 

aktualnymi adresami. W przypadku inwestycji Popularna 54 która ma obejmować 3 scalone 

działki  dopuszcza się zabudowy inwestycji w granicy działki z pominięciem zasad prawa 

budowlanego i naruszeniem prawa własności. Niestety planem miejscowym dla tego terenu 

została dopuszczona taka zabudowa. W czyim interesie? Wydanie takiej decyzji na korzyść 

dewelopera to fundowanie właścicielom i mieszkańcom  sąsiedniej działki wysokiego na 5 m. 

muru na wprost ich okien. Nie są traktowane równo strony postępowania osoba fizyczna a 

deweloper. 

Kolejny Mieszkaniec przedstawił sprawę inwestycji na ul. Trzcinowej, gdzie zrealizowano 

inwestycję niezgodnie z prawem budowlanym. Potwierdził, że nie są tak samo traktowane 

strony postępowania w dostępie do dokumentów. Przyjmując, że jest to nieznajomość prawa 

jak jest możliwe żeby urzędnik nie znał prawa i wciąż pracował. Kto bierze za to 

odpowiedzialność ? Mieszkaniec zmuszony jest sam walczyć o swoje prawa z urzędnikiem. 

Mieszkaniec wniósł, aby Komisja zajęła się tymi sprawami. Przy okazji zwrócił także uwagę, 



że brak możliwości dostania się przez mieszkańców z klatki schodowej do poszczególnych 

wydziałów jest także przykładem jak mieszkańcy są tu traktowani. 

Przewodniczący Komisji zna sprawę inwestycji na Trzcinowej i jest głęboko poruszony tą 

sprawą i jest po stronie mieszkańców. 

Jeden z Mieszkańcow zaproponował Komisji Rewizyjnej by kontrolując wydział, zwróciła 

uwagę na zgodność wydawanych decyzji z wnioskiem o tę decyzję oraz kompletność 

dokumentacji. Komisja Rewizyjna powinna wnikliwie zapoznać się z materiałami z 

posiedzenia komisji z kwietnia 2011 gdzie są dokumenty i postulaty które powinny być 

uwzględnione w działaniach Komisji 

Radny K.Czuma Kwestia legalności uchwały rady była kontrolowana w momencie 

podejmowania uchwały. Od początku uchwała była opiniowana przez prawnika tutaj z 

urzędu. Następnie po podjęciu uchwały, uchwała trafiła do pani Prezydent która uchwalę 

mogła zawiesić i skierować do głosowania o uchylenie przed Radą Miasta Stołecznego 

Warszawy. Ani prawnik tutejszy w urzędzie dzielnicy nie mówił  ze ta uchwała jest wadliwa 

ani pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa nie zakwestionowała legalności tej 

uchwały. A w tym przypadku Zarząd nie zgadza się na kontrolę z żadnym zakresie.  

Mieszkaniec przedstawił kolejny przypadek, gdzie deweloper rozszerzył teren inwestycji, aby 

zmieścić wymagany procent powierzchni czynnej biologicznie. W analizie urbanistycznej 

bezzasadnie odniesiono się do odległej działki. Zróżnicowane są dopuszczalne linii zabudowy  

Mieszkaniec ma wrażenie, że Dzielnica doradza deweloperom. Nie wiadomo jak się przed 

tym bronić. Należy ściśle określić zakres funkcjonowania wydziału ponieważ wybudowanie 

jednego budynku,   który przekracza wskaźniki skutkuje powstawaniem podobnych. Przy 

wydawaniu następnych decyzji urzędnicy odwołują się do faktu wybudowania wcześniej 

takiego budynku.  

Mieszkaniec  przedstawił przykłady gdzie w decyzjach wydanych w Dzielnicy Włochy 

deweloperzy dostają warunki nawet lepsze, aniżeli wnioskują. Zwrócił uwagę na to, że skoro 

SKO przyznaje rację odwołującym  się od decyzji mieszkańcom to świadczy to o tym że 

osoba, która wydaje decyzję  nie zna  prawa. Generalnie SKO preferuje na tym terenie niską 

zabudowę. Mimo że SKO uchyla decyzje i wskazuje na brak uzasadnienia takich 

rozstrzygnięć, ponawiane są usiłowania uzyskania takich samych warunków. To są działania 

na przetrzymanie odwołujących się sąsiadów.  Łamana jest zasada dobrego sąsiedztwa.  

Stosowana jest zasada domina i to jest bardzo niebezpieczne dla mieszkańców. Jeżeli już 

zostaje podjęta decyzja o wysokiej zabudowie nawet w dużej odległości, a więc mieszkaniec 

nie może się od niej odwołać,  to jest ona podstawą do wydawania kolejnych takich decyzji. 

Deweloper dostaje wszystkie informacje natychmiast, a mieszkańcy mają problem z  

dostępem do informacji. Dlaczego mieszkaniec musi ponosić koszty pisania kolejnych 

wniosków i kosztów związanych z poradami prawnymi? Czy urzędnik wydający decyzję, 

która zostaje uchylona w wyniku odwołania mieszkańca, zwróci mieszkańcowi poniesione 

koszty pisania odwołań i angażowania adwokatów?  

Przewodniczący Komisji złożył deklarację, że w pełni rozumie i jest z mieszkańcami, ale 

prosi o pisemne udokumentowanie spraw, aby komisja mogła się nimi zająć , co wymagać 

będzie wysłuchania urzedników i pozyskania opinii. Poinformował, że przechodził szkolenie 

z zakresu ustawy o planowaniu w 2008 r i mieszkańcy mogą się zapoznać z materiałami ze 

szkolenia w bibliotece na ul. Chrościckiego.   

Jeden z Mieszkańców zwrócił uwagę, że to Komisja powinna dokonać kontroli w Wydziale, 

bo tylko to może spowodować naprawę pracy urzędu. Mieszkańcy wysoko cenili sobie 

wcześniejszą naczelnik panią Elżbietę Krawczyk.  

Radna J.Piecuch potwierdziła zdanie Mieszkańca. Komisja nie będzie zajmować się kontrolą 

instancyjną wydanych decyzji. Składanie teraz przez mieszkańców kopii decyzji ze 

wskazywaniem, jakimi wadami były dotknięte jest niepotrzebne, chyba że Przewodniczący 



chce wnieść do Rady Dzielnicy o doraźną kontrolę dotyczącą dzisiaj omawianych spraw. 

Informacje pozyskane od mieszkańców podczas posiedzenia powinny zmotywować Komisję 

do przeprowadzenia zaplanowanej kontroli. To kontrola i przeprowadzone w jej trakcie 

analizy statystyczne wskażą ile decyzji było wydanych z naruszeniem prawa i dlaczego.   

Radny K. Czuma podziękował Przewodniczącemu, że deklaruje bycie zdecydowanie po 

stronie mieszkańców i wyraził nadzieję że to poparcie dla mieszkańców będzie miało wyraz 

w poparciu w głosowaniu nad projektem uchwały.  

Radny K.Młynarek przywołał przepis prawa budowlanego art. 84, z którego wynika, że 

kontrolę administracji architektoniczno-budowlanej główny i wojewódzki inspektor nadzoru 

budowlanego. 

Radny K.Czuma wyjaśnił Radnemu K.Młynarkowi, że taki zapis w ustawie nie wyklucza 

kontroli przez inny podmiot. 

Radny J. Wojdalski stwierdził, że jako Przewodniczący musi uwzględnić opinię prawną, 

którą na początku przytoczył oraz chce w tej sprawie wysłuchać Zarządu, który ma też jakąś 

odpowiedzialność.   

Radna H.Berłowska zwróciła uwagę, że treść projektu uchwały nie stoi w sprzeczności z 

opinią na którą się Przewodniczący powołuje.  Projekt uchwały dotyczy wezwania Zarządu 

Dzielnicy do usunięcia zaniechania polegającego na niedostarczeniu żądanych przez Zespół 

Kontrolny materiałów. Opinia dopuszcza kontrolę w pewnym zakresie. 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę. Po przerwie Przewodniczący poinformował, że 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy dnia 6 grudnia 2011r wystąpiła do p.o. Dyrektora Gabinetu 

Prezydenta Warszawy o wyjaśnienie wielu wątpliwości w sprawie.  

Radna J.Piecuch zwróciła uwagę, że jeśli nie ma odpowiedzi na pismo Przewodniczącej 

Rady Dzielnicy, to będą podejmowane działania zgodne z intencją Przewodniczącej Rady 

Dzielnicy w późniejszym terminie. Teraz jesteśmy w gronie Komisji Rewizyjnej i wysłanie 

takiego listu przez Przewodniczącą nie powinno mieć wpływu na decyzje którą podejmie 

Komisja. 

Radny J.Wojdalski ma inne zdanie i wyrazi to w głosowaniu. Komisja Rewizyjna jest 

organem Rady Dzielnicy a Przewodniczący Rady organizuje prace wszystkich Komisji Rad 

Dzielnicy. zgodnie z porządkiem wynikającym ze statutu. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do mieszkańców o złożenie pisemne swoich zastrzeżeń 

i to będzie punktem kolejnych obrad tej komisji. Według  Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej  tak funkcjonują procedury.   

Radna J.Piecuch nie zgodziła  się z Przewodniczącym ponieważ skargi które mieszkańcy 

mieliby składać powinny być składane w trybie działu kodeksu postępowania 

administracyjnego, który mówi o skargach i wnioskach. I tak to trzeba przedstawić 

mieszkańcom bo to jest inne postępowanie niż to, którym się Komisja zajmuje na tym 

posiedzeniu.   

Jeden z Mieszkańców podkreślił, że mieszkańcy przyszli żeby Komisji przekazać informacje 

o istnieniu naruszeń prawa, a to głosowanie nie odwołuje naczelnik wydziału. Mieszkańcy 

chcą aby była możliwa kontrola i mieszkańcy patrzą na  radnych, kto reprezentuje 

jakikolwiek interes mieszkańców, a kto jest przeciwny skontrolowaniu. Dla mieszkańców jest 

ważne jakie jest stanowisko członków komisji w tej sprawie. 

Przewodniczący J.Wojdalski poddał pod imienne głosowanie projekt uchwały w sprawie   

wezwania Zarządu Dzielnicy Włochy do usunięcia  zaniechania polegającego na odmowie 

udostępnienia dokumentów żądanych przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej. 

Radni:  J.Piecuch, H.Berłowska, K.Czuma głosowali za przyjęciem projektu uchwały. 

Radni:  R.Gembarzewski,  Ch.Młynarek, J.Wojdalski głosowali przeciw przyjęciu  uchwały. 

Przewodniczący Komisji J.Wojdalski stwierdził, że  w głosowaniu: za – 3, przeciw – 3, 

wstrzymujących się – 0 uchwała nie została przyjęta. 



 


