
Uchwała Nr XXXII/217/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo. 

  

                 Na podstawie art. 18a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 74 w związku z § 68 Statutu Gminy 

Kosakowo uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/28/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 

marca 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017, poz. 2017) zmienionego uchwałą Nr 

XXXIX/40/2017 z dnia 18 maja 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017, poz. 2203) oraz 

uchwałą Nr LX/220/2018 z dnia 26 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018, poz. 

4083) - Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 Odwołuje się ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo radnego Marcina 

Buchna. 

  

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

  

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy jest organem umocowanym   

do powoływania i odwoływania komisji rewizyjnej i nie określa on, z jakich powodów 

odwołuje się jej członków. Rada gminy ma prawo swobodnego kontrolowania i ustalania 

składu osobowego komisji rewizyjnej. Ustawodawca nie odniósł się w żaden sposób                         

do sposobu głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków komisji rewizyjnej.                     

Tym samym w sytuacji, gdy ustawodawca nie zawarł odrębnych uregulowań, zastosowanie 

znajdują ogólne zasady wynikające z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym stanowiące,                  

że uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym.  

W sprawie odwołania radnego Marcina Buchna ze składu komisji rewizyjnej, wpłynął 

wniosek Członków Komisji Rewizyjnej wskazujący na następujące podstawy uzasadniające 

wniosek.  

We wniosku wskazano, że radny swoim zachowaniem: 

• przeszkadza w prowadzeniu Komisji, paraliżując jej pracę 

• bezpodstawnie, notorycznie zarzuca Członkom Komisji, a w szczególności 

Przewodniczącej mówienie nieprawdy, „zamiatania spraw pod dywan”, zatajanie 

informacji i krycie osób - przez co obraża wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej; 

• bezpodstawnie poddaje pod wątpliwość prawdziwość przedłożonych przez Wójta 

Gminy Kosakowo dokumentów; 

• bezzasadnie zarzuca brak materiałów dotyczących prac Komisji; 

• zachowanie Radnego Marcina Buchny jest niegrzeczne, aroganckie i cyniczne wobec  

Członków Komisji. 

W związku z powyższym, uznając tezy wniosku za prawdziwe podjęcie uchwały jest zasadne. 


