
 

Przewodnicz ca  Rady Gminy                                                                                        Kozy 17.12.2015 

Bo ena Sadlik 

 

             Sprzeciw wobec „opinii prawnej”. 

W zwi zku z odczytan   na ostatniej komisji w dniu 15 grudnia 2015r.  przez Pani  
sekretarz Monik  Olma „ Opini  Prawn ”   zg aszam stanowczy sprzeciw co do formy i tre ci 
tego pisma. Radny zosta  wybrany w demokratycznych wyborach samorz dowych i podlega 
wy cznie Radzie Gminy, a wójt wed ug obowi zuj cego Statutu Gminy Kozy jest w adz  
wykonawcz    (  rozdzia   7  , § 61. 1. ).  Wójt wykonuje w szczególno ci:  uchwa y Rady  
Gminy (§ 63.pkt1),  w realizacji zada  w asnych Gminy Wójt podlega wy cznie Radzie  
Gminy ( § 66. 1 .). Ponadto Art. 18 a.pkt 1  ustawy o samorz dzie gminnym z dnia 8 marca 
1990r.( z pó niejszymi zmianami)  mówi wyra nie- „to  rada gminy kontroluje dzia alno  
wójta”,  a nie odwrotnie  wi c prosz  wskaza  ustawowe prawo wójta do zadania pytania   
o Radnym  jako cz onku  organu nadrz dnego? „Czy Radny musi by  cz onkiem chocia  
jednej komisji sta ej Rady Gminy?  Czy mo na skutecznie dyscyplinowa  radnego do udzia u 
w pracach rady i komisji?”. 
 

Prawie ca a  tre  pisma naszpikowana jest bezpodstawnymi atakami na moj  osob . 
(Chocia  pismo jest tak skonstruowane, e nigdzie nie pada moje nazwisko, wszyscy radni 
posiadaj  wiedz , e chodzi o mnie bo tak e pani sekretarz Monika Olma powiedzia a, e jest 
to odpowied   na moje zg oszenie  o wyst pienie  z komisji).  Je liby ju  mia a powsta  jaka  
„opinia prawna” mam nadziej , e w najbli szym czasie dowiem si  na jakiej podstawie,  
powinna zawiera  przepis lub wyk adnie  prawa i ko cowy wniosek a nie prywatne opinie  
i dywagacje. Na jakiej podstawie  prawnej twórca takiej „ opinii  prawnej”, mo e moj  
decyzj  rezygnacji z pracy w komisji ocenia   w kategoriach moralnych, czy te  z punktu 
widzenia odpowiedzialno ci za przyj te na siebie zobowi zania, i jak Pani radca s usznie 
dodaje – ród em jest zaufanie obywateli wyra one uprzednio w czasie wyborów .  
 

Cytowana opinia prawna jak ju  wspomnia em budzi wiele kontrowersji a g ównie  
w zakresie  braku obiektywizmu (prawnik  prezentuje stanowisko wygodne dla wójta  
i przewodnicz cej rady). Odwo uje si  do moralno ci, oceny subiektywnej mojej osoby, 
cytuj c tylko wyrywki prawa w zakresie omawianej opinii prawnej z podwa aniem mojej 
wiarygodno ci wobec moich wyborców,  kwestionuj c jednocze nie moje zaanga owanie  
i dochodzenie do wyja nienia wielu niedopowiedzialnych i nie precyzyjnie przedstawianych 
spraw przez wójta i jego pracowników w zakresie podejmowanych  przez nich zada   
i realizowanych przedsi wzi . 
 

Od roku jestem Radnym, i insynuacja  pani radcy, e jestem „osob   niegodn  
mandatu radnego” i apel do m dro ci wyborców aby ponownie  nie  udzielili mi legitymacji 
radnego jest dla mnie upokarzaj cym  poni eniem i jest moim zdaniem niezgodna z Art. 30 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997r.   Bowiem zgodnie z Art. 23.    
cytowanej powy ej ustawy samorz dowej: Radny obowi zany jest kierowa  si  dobrem 
wspólnoty samorz dowej gminy, Radny utrzymuje sta  wi  z mieszka cami oraz ich 
organizacjami, a w szczególno ci przyjmuje zg aszane przez mieszka ców gminy postulaty 



 i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Zgodnie z Rozdzia em  4 Statutu § 47.  Pkt 
2. Radni maj  obowi zek  utrzymywania sta ej wi zi z mieszka cami Gminy, których 
reprezentuj  w Radzie, przede wszystkim poprzez:   
1) informowanie mieszka ców o aktualnej sytuacji Gminy,   
2) upowszechnianie uchwa  i przedsi wzi  Rady,   
3) konsultowanie spraw i projektów uchwa  Rady,  
4)  informowanie mieszka ców o swojej dzia alno ci w Radzie.      
Nigdzie nie ma zapisu o obowi zku  cz onkowstwa w jakiejkolwiek Komisji.  
 

Zgodnie z Art. 23a. pkt 1  Ustawy Samorz dowej na pierwszej sesji z em 
lubowanie o tre ci: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubuj  

uroczy cie obowi zki radnego sprawowa  godnie, rzetelnie i uczciwie, maj c na wzgl dzie 
dobro mojej gminy i jej mieszka ców”. Uwa am, e moi wyborcy wybrali mnie w nie po to 
abym by  ich reprezentantem.  Staram  si  od roku wykonywa  mandat jak przysta o na 
Radnego wed ug Ustawy  o Samorz dzie i Statutu Gminy. W wielu przypadkach nie 
zgadzaj c  si  z uchwa ami, które wed ug mojej oceny s   niekorzystne dla  mieszka ców 
 i powoduj  dalsze zad anie Gminy. 

 
Man nadziej , e przygotowuj c tak  „opini  prawn ” wzi a pani radca prawny pod 

uwag  wszystkie konsekwencje prawne jakie skutki tej opinii  s  przewidziane   
w majestacie prawa. 
 

W zwi zku z tym, e nie jest to pierwsza sytuacja gdzie opinia  pani radcy jest 
stronnicza i mijaj ca si   z liter   prawa, podparta osobist   subiektywn  ocen  moraln   pani 
prawnik, domagam si  stosownych wyja nie , sprostowania  oraz oficjalnych  pisemnych 
przeprosin do nast pnej Sesji Rady Gminy. 

 
 
                                                                                                    Osierda Robert 
                        Radny Rejon 15 
 
 

 


