
UCHWAŁA NR XXXIV/357/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 
Miasta Poręba 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. V ust. 2 załącznika nr 2 Statutu Miasta Poręba stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr III/30/02 Rady Miasta Poręba z dnia 30 grudnia 2002r. 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Poręba VIII 
kadencji określony w uchwale Nr IX/108/19 Rady Miasta Poręba z dnia 26 sierpnia 2019 roku w ten sposób, iż 
działać ona będzie w następującym składzie osobowym: 

1) radna Furmanek Grażyna 

2) radny Przemysław Kiliański 

3) radny Mariusz Kołton 

4) radny Jarosław Machura 

5) radny Tomasz Turek 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.) rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do 
określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

Podkreślić należy, że przywołany przepis stanowi podstawę do powołania oraz odwołania członków 
komisji, co szeroko komentowane było w dorobku orzeczniczym wojewódzkich sądów administracyjnych. 
Zgodnie z treścią uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 
8 sierpnia 2013 roku (sygn. akt: II SA/Ke 45/13): „przez powołanie o którym stanowi art. 21 ust. 1 u.s.g. 
należy rozumieć akt powołania i odwołania członków komisji, albowiem ustawodawca przyznał 
kompetencje radzie gminy powołania składu osobowego komisji (por. wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 8 marca 2005 r. OSK 1268/04). Z tego względu nieuprawnione jest pozbawienie rady 
gminy prawa do odwołania radnego wchodzącego w skład komisji.” 

Tym samym sąd wyraził pogląd, że byt i kompetencje komisji uzależnione są od woli rady gminy, która 
jest samodzielna w podejmowaniu rozstrzygnięć o powołaniu lub rozwiązaniu komisji, czy też o wyborze 
lub odwołaniu poszczególnych członków komisji. Tożsame stanowisko pojawia się w dorobku 
orzeczniczym Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w treści uzasadnienia wyroku z dnia 13 maja 
2010 roku (sygn. akt: II OSK 296/10) przyjął, iż: „jeśli zatem jak zasadnie ustalono to zaskarżonym 
wyrokiem ani przepisy ustawy o samorządzie gminnym ani też postanowienia statutu będące źródłem prawa 
miejscowego nie określają szczegółowych regulacji w jaki sposób dochodzi do kreowania organu i jego 
składu w Radzie Gminy (w szczególności dot. odwołania bądź powołania Przewodniczącego Komisji - 
przypomnienie Sądu) to rada gminy może tego dokonać według własnego uznania. W ocenie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego Rada Gminy może odwoływać Przewodniczącego jeżeli tylko uzna, że jest to w jej 
ocenie celowe, zachowując przy tym odpowiednie procedury z tym związane.” 

Inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przedmiotowej uchwały wnieśli radni Elżbieta Kołodziej, Barbara 
Gola, Mariusz Kołton, Przemysław Kiliański, Agnieszka Ajchenlaub uzasadniając zmianę składu Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Poręba niską frekwencją radnej Pani Krystyny 
Rok, która obecna była jedynie na 5 posiedzeniach Komisji z 9 posiedzeń przeprowadzonych od dnia 
1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Mając powyższe na uwadze, zaproponowano kandydaturę radnej Pani Grażyny Furmanek, którą cechuje 
znaczne doświadczenie oraz wysoka frekwencja w działaniach Rady Miasta Poręba. 

Zważywszy zaś na opisane powyżej uprawnienie rady gminy do samodzielnego podejmowania 
rozstrzygnięć o wyborze lub odwołaniu poszczególnych członków komisji Rada Miasta Poręba podjęła 
niniejszą uchwałę. 
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