
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

WOJEWODY LUBUSKIEGO

Nr NK-I.4131.176.2014.AHor

z dnia 14 stycznia 2015 r.

Rada Gminy Bledzew

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) stwierdzam nieważność § 1 pkt 5 Uchwały Nr III/3/14 Rady Gminy Bledzew 
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew.

Uzasadnienie

W dniu 9 grudnia 2014 r. Rada Gminy Bledzew podjęła Uchwałę Nr III/3/14 w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew. Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 
19 grudnia 2014 r.

W § 1 przedmiotowej uchwały Rada powołała komisję rewizyjną w pięcioosobowym składzie. Z protokołu 
Nr III/14 zwyczajnej sesji Rady Gminy Bledzew z dnia 9 grudnia 2014 r. wynika, że wybór członków komisji 
był przeprowadzony w głosowaniu tajnym. Kandydatów na członków komisji było pięciu i tyle też osób zostało 
wybranych w skład komisji. Następnie Rada, również w głosowaniu tajnym, dokonała wyboru 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego przedmiotowej komisji. Po przeprowadzonych głosowaniach Rada 
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew. W § 1 pkt 
5 jako członek komisji rewizyjnej została powołana radna Małgorzat Musiałowska, która wcześniej w dniu 
1 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr I/2/14 została wybrana, także w głosowaniu tajnym, na Wiceprzewodniczącą 
Rady Gminy Bledzew.

Powołanie Pani Małgorzaty Musiałowskiej w skład komisji rewizyjnej było niezgodne z art. 18a 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) – 
dalej jako u.s.g. Zgodnie z tym przepisem „ W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele 
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1”. Natomiast 
stosownie do art. 19 ust. 1 u.s.g. „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
rady, w głosowaniu tajnym”. Z przepisów tych wynika, iż przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady 
gminy nie mogą być członkami komisji rewizyjnej. Wyboru członków komisji rewizyjnej można więc dokonać 
wyłącznie z grupy radnych, którzy nie sprawują funkcji przewodniczącego albo wiceprzewodniczących rady.

Organ nadzoru wskazuje również, iż w związku z niezgodnym z przywołanymi wyżej przepisami wyborem 
radnej Małgorzaty Musiałowskiej w skład komisji rewizyjnej, Rada Gminy Bledzew musi niezwłocznie 
dokonać wyboru piątego członka komisji rewizyjnej. Stosownie bowiem do § 83 ust. 1 Uchwały Nr 
XLVI/267/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie statutu Gminy Bledzew  komisje liczą 
co najmniej 5 radnych. Jak słusznie podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 
10 stycznia 2012 r., sygn. II OSK 2351/11, „Skład ilościowy komisji rewizyjnej zależy od uznania rady gminy, 
nie może on jednak być odmienny od uregulowanego w statucie, a ponadto w komisji tej liczba członków musi 
być tak ukształtowana, aby każdy z klubów był reprezentowany przez co najmniej jednego radnego”. Ponieważ 
po wydaniu przedmiotowego rozstrzygnięcia w skład komisji rewizyjnej wchodzi jedynie czterech radnych 
konieczne jest uzupełnienie jej składu co najmniej o jednego radnego.

W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie:

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Skargę wnosi się za pośrednictwem 
Wojewody Lubuskiego.
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Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli

Teresa Kaczmarek
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