
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

Nr NK-I.4131.181.2015.MDud

z dnia 10 grudnia 2015 r.

Sejmik Województwa Lubuskiego

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 1392) stwierdzam nieważność uchwały Nr XIII/129/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 
10 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej w części 
załącznika nr 1 do uchwały pkt 1 Komisja Budżetu i Finansów w zakresie: "4. Komarnicki Władysław (PO RP) 
- członek".

Uzasadnienie

W dniu 10 listopada 2015 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.

Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 18 listopada 2015 r.

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że uchwała w kwestionowanej części istotnie 
narusza prawo, tj. art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 1392).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa sejmik województwa może powoływać ze 
swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.

Jak wynika z powyższego przepisu w sejmik może powoływać komisje stałe i doraźne wyłącznie ze swojego 
grona. A zatem w skład omawianych w tym przepisie komisji mogą wchodzić wyłącznie radni.  Nie mogą 
natomiast wchodzić w skład komisji osoby niebędące radnymi.

Mocą przedmiotowej uchwały Sejmik Województwa Lubuskiego dokonał zmiany składu komisji stałych i 
Komisji Rewizyjnej. Składy poszczególnych komisji zostały określone w załączniku do przedmiotowej 
uchwały. W składzie Komisji Budżetu i Finansów znalazł się jako jej członek Pan Władysław Komarnicki, 
który radnym Sejmiku Województwa nie jest. Pan Władysław Komarnicki został wybrany na radnego Sejmiku 
w wyborach samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 r. Jednakże postanowieniem z dnia 4 listopada 
2015 r. Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Województwa 
Lubuskiego Władysława Komarnickiego wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego z dnia 5 listopada 2015 r. poz. 1893). Ponadto w dniu 9 listopada 2015 r. Komisarz Wyborczy w 
Zielonej Górze postanowieniem stwierdził, że na wakujący mandat w Sejmiku wstępuje Maciej Grzegorz 
Nawrocki, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów z tej samej listy, nie utracił prawa 
wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 9 listopada 2015 r. poz. 
1931).

Wobec powyższego w dniu podjęcia przez Sejmik Województwa Lubuskiego kwestionowanej uchwały Pan 
Władysław Komarnicki nie był już radnym, a zatem nie mógł wejść w skład Komisji Budżetu i Finansów. 
Sejmik podejmując uchwałę w tym brzmieniu istotnie naruszył przepis art. 28 ust. 1 ustawy o samorządzie 
województwa

Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

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