
Szczecin, 24 czerwca 2020 

 

Opinia 11/2020 

w sprawie skargi na Uchwałę Rady Miasta nr XVI_550_20 z dnia 09.04.2020 r. 

Przedmiotem opinii jest odpowiedź na pytanie czy do sposobu głosowania Komisji ds. Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Szczecin (dalej: Komisja Skarg) mają zastosowanie zapisy § 

11 Regulaminu Rady Miasta Szczecin.  

Zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

VI/189/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. (dalej: Statut) Rada powołuje 

Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji, której tryb i zasady działania określa załącznik nr 3 

do Statutu. Jednocześnie zgodnie z § 1 Regulaminu Rady Miasta Szczecin stanowiącego 

Załącznika Nr 1 do Statutu regulamin określa wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady z 

wyłączeniem Komisji Rewizyjnej, której regulamin określa załącznik nr 2 do Statutu, oraz 

Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji, której regulamin określa załącznik nr 3 do Statutu. 

W treści załącznika Nr 3 do Statutu Miasta Szczecin stanowiącego Regulamin Komisji ds. 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Szczecin brak jest jednak uregulowań dotyczących 

sposobu głosowania podejmowanych przez Komisję rozstrzygnięć. Rodzi się zatem pytanie 

czy do sposobu głosowania Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji ma zastosowanie zapis § 

11 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Szczecin, zgodnie z którym dezyderat, stanowisko lub 

wniosek komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy jej składu (quorum). W przypadku równej liczby głosów 

rozstrzyga głos prowadzącego obrady.  

Mimo braku analogicznych postanowień w Załączniku nr 3 do Statutu, przyjąć należy jednak 

w drodze wykładni funkcjonalnej, iż zapisy Regulaminu Rady Miasta, w przypadku braku 

szczególnego uregulowania w Regulaminie Komisji Skarg, winny mieć zastosowanie również 

do sposobu glosowania przez członków ww. Komisji. Odmienny wniosek bowiem, w 

przypadku równej liczby głosów prowadziłby do faktycznej blokady prac Komisji, której 

zadaniem jest przecież przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, 

wniosków i petycji, w których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Miasta (§ 3 

Regulaminu Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji).  

Przy równej liczbie głosów członków Komisji zasadne jest zatem zastosowanie § 11 ust. 1 

Regulaminu Rady Miasta Szczecin i przyjęcie, że w przypadku równej liczby głosów 

rozstrzygający jest glos przewodniczącego Komisji.  

 

Z poważaniem 

r.pr. Joanna Martyniuk - Placha 


