
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Nr NK-I.4131.10.2015.PPlu

Rada Powiatu Żarskiego

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 595, ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr III/14/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 
2014 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem 
mandatu.

Uzasadnienie

W dniu 22 grudnia 2014 r. Rada Powiatu Żarskiego podjęła uchwałę Nr III/14/2014 w sprawie wstąpienia 
kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. Uchwała została doręczona  
organowi nadzoru w dniu 29 grudnia 2014 r.

W § 1 uchwały Rada Powiatu Żarskiego stwierdziła, że w związku z wygaśnięciem mandatu Radnej Powiatu 
Żarskiego Pani Danuty Madej na jej miejsce wstępuje kandydat z tej samej listy Pan Edward Łyba. Jako 
podstawę prawną podjętej uchwały Rada Powiatu Żarskiego wskazała art. 387 § 1 oraz art. 383 § 2a ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112, ze zm.).

Po dokonaniu analizy prawnej  organ nadzoru stwierdził, że uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu Żarskiego 
z dnia 22 grudnia 2014 r. istotnie narusza prawo tj. art. 387§ 1 Kodeksu wyborczego, bowiem rada podejmując 
kwestionowana uchwałę wkroczyła w kompetencje wojewódzkiego komisarza wyborczego.

Stosownie do  art. 387 § 1 Kodeksu wyborczego w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w mieście na prawach powiatu oraz mandatu radnego 
powiatu lub województwa komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej 
listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy 
równej liczbie głosów stosuje się odpowiednio art. 233. Przepisy art. 383 § 2a zdanie drugie oraz art. 386 § 1 i 
5 stosuje się odpowiednio.

Należy wskazać, że postanowieniem nr 31/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Komisarz Wyborczy w Zielonej 
Górze stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Powiatu Żarskiego Danuty Madej w okręgu wyborczym nr 1, 
z listy nr 13 KW Forum Samorządowe Pow. Żarskiego, wskutek wyboru na Burmistrza Miasta Żary. 
Postanowienie nr 31/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego (Dz. Urz. z 2014 r., poz. 2330) w dniu 8 grudnia 2014 r. Następnie postanowieniem nr 34/2014 
z dnia 12 grudnia 2014 r. Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podał, że na wakujący mandat w Radzie 
Powiatu Żarskiego w okręgu wyborczym nr 1 wstępuje Edward Łyba kandydat z listy nr 13 KW Forum 
Samorządowe Pow. Żarskiego, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów z tej samej listy, 
nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu. Postanowienie to zostało ogłoszone 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. z 2014 r., poz. 2381) w dniu 15 grudnia 2014 r.

W ocenie organu nadzoru z treści przepisów art. 383§ 2a jak i art. 387 § 1 Kodeksu wyborczego 
jednoznacznie wynika, że w sytuacji zaistniałej w niniejszym przypadku tj. wyboru radnego na burmistrza 
stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego jak i postanowienie o wstąpieniu w jego miejsce -obsadzenie 
mandatu jest wyłączną kompetencją wojewódzkiego komisarza wyborczego. Zarówno    art. 383 § 2a  jak 
i art. 387. § 1 Kodeksu wyborczego nie stanowią podstawy prawnej do podejmowania uchwał przez radę 
powiatu.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej, a zatem również organy uchwałodawcze 
powiatów, działają na podstawie i w granicach prawa. Rada powiatu podejmując uchwałę niemającą 
umocowania (upoważnienia) w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i wkraczając w kompetencje 
innego ustawowo umocowanego organu w sposób istotny naruszyła prawo. Wobec powyższego należało orzec 
jak w sentencji.
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Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wlkp., w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody 
Lubuskiego.

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli

Teresa Kaczmarek
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