
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
Nr NK-I.4131.214.2018.ASzc

z dnia 19 grudnia 2018 r.
Rada Gminy Nowa Sól

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U.2018.994 ze zm.) stwierdzam nieważność § 3 pkt 4 lit. b, lit. c uchwały Nr 
I/3/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji 
Rady Gminy Nowa Sól.

Uzasadnienie
W dniu 19 listopada 2018 r. Rada Gminy Nowa Sól podjęła uchwałę w sprawie powołania 

Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól (dalej uchwała).
Uchwała została doręczona organowi nadzoru 6 grudnia 2018 r.
Rada Gminy Nowa Sól podjęła badaną uchwałę m.in. na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018.994 ze zm., dalej u.s.g.).
Po przeprowadzeniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że § 3 pkt 4 lit. b, lit. c uchwały 

istotnie narusza prawo, tj. art. 18b ust. 2 w zw. z art. 19 ust. 1 u.s.g. poprzez powołanie w skład 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnych, którzy zostali wybrani przez Radę Gminy Nowa Sól na 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Sól.

Organ nadzoru wskazuje, że stosownie do przepisu art. 18b ust. 2 u.s.g. w skład komisji skarg, 
wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych 
pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1. Natomiast zgodnie z 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. 
Powyższe oznacza, że radni pełniący funkcję przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady 
gminy nie mogą wchodzić w skład komisji skarg, wniosków i petycji.

Tymczasem na sesji Rady Gminy Nowa Sól w dniu 19 listopada 2018 r. zostały podjęte 
uchwały: Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Sól oraz Nr I/2/2018 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Sól. Stosownie do § 1 ww. uchwał na 
podstawie przeprowadzonego głosowania tajnego stwierdza się, że bezwzględną większością głosów 
Przewodniczącym Rady Gminy Nowa Sól został Pan Radosław Kołpaczek, a Wiceprzewodniczącym 
Rady Gminy Nowa Sól został Pan Krzysztof Gąsior. Następnie została podjęta uchwała Nr I/3/2018 w 
sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Nowa Sól. Zgodnie z § 3 pkt 4 lit. b, lit. c powołuje 
się następujące składy osobowe radnych w poszczególnych Komisjach: Komisja Skarg, Wniosków i 
Petycji: Krzysztof Gąsior, Radosław Kołpaczek. W konsekwencji, Rada Gminy Nowa Sól z rażącym 
naruszeniem art. 18b ust. 2 w zw. z art. 19 ust. 1 u.s.g. radnych - wybranych uprzednio na 
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Sól - powołała w skład Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji.

Organ nadzoru wskazuje, że przepisy obowiązujące w zakresie powoływania komisji skarg, 
wniosków i petycji są jasne, a zakaz, o którym mowa w art. 18b ust. 2 u.s.g., nie podlega żadnym 
wyjątkom. Stąd - mając na uwadze powyższe - należało orzec jak na wstępie.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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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.

 
 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli

Paweł Witt
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