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Wrocław, 12 grudnia 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511 ze zm.),

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XVIII/109/2019 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Trzebnickiego.

U zasadn ien ie

Rada Powiatu Trzebnickiego na sesji w dniu 18 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/109/2019 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Trzebnickiego.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 21 listopada 2019 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem 
art. 16 ust. 2 oraz art. 16a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, polegającym na wyborze na 
stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Trzebnickiego radnej będącej członkiem Komisji 
Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Trzebnickiego.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu kontroluje działalność zarządu 
oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Mocą uchwały Nr 
III/21/2018 Rada Powiatu Trzebnickiego powołała Komisję Rewizyjną, w skład której wybrano pięciu 
radnych, tj. Daniela Buczaka, Jadwigę Głodowską, Wiktora Lubienieckiego, Piotra Okuniewicza oraz Jana 
Zdziarskiego. Na funkcję Przewodniczącej Komisji wybrano Panią Jadwigę Głodowską (§2 uchwały).

Na IX sesji Rady Powiatu Trzebnickiego, na podstawie uchwały Nr IX/57/2019 Rada Powiatu powołała, 
zgodnie z treścią art. 16a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, 
wybierając do jej składu następujących radnych: Jana Zdziarskiego, Sławomira Węgrzynowicza oraz 
Jadwigę Głodowską.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że na podstawie uchwały Nr XVIII/109/2019 z dnia 
18 listopada 2019 r. radną Jadwigę Głodowską wybrano na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu 
Trzebnickiego.

Ustawa o samorządzie powiatowym, w art. 16 ust. 2 oraz art. 16a ust. 2, wskazuje, że w skład komisji 
rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich 
klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących 
członkami zarządu. W skład ww. komisji nie mogą zatem wchodzić: przewodniczący
i wiceprzewodniczący rady powiatu (art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym) oraz członkowie 
zarządu.

Tym samym przywołany przepis ustawy wprost stanowi o braku możliwości łączenia funkcji 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy i członka komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, 
wniosków i petycji. Podjęcie przez Radę Powiatu Trzebnickiego uchwały Nr XVIII/109/2019 powoduje, że 
od dnia 18 listopada 2019 r. członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego. Tym samym, w ocenie organu nadzoru, uchwała Nr 
XVIII/109/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. została podjęta z istotnym naruszeniem art. 16 ust. 2 i art. 16a 
ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, skutkującym stwierdzeniem jej nieważności w całości.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
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Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnośląski 

Jarosław Kresa
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