
Projekt  

Przewodniczącego Sejmiku 

 

 

UCHWAŁA Nr L/   /2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/501/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia                       

20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku 

Województwa Opolskiego na 2023 rok. 

 

 Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) oraz § 35 ust. 2 Statutu Województwa 

Opolskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r., poz. 2836) Sejmik Województwa 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku do uchwały Nr XLIX/501/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 

20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku 

Województwa Opolskiego na 2023 rok wprowadza się zmianę, w ten sposób, że po miesiącu 

lutym dodaje się zapis:   

„MARZEC 

Przedmiot kontroli: Działalność oraz inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego 

Moszna Zamek 

Podmiot kontroli: Moszna Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej 

Planowany termin kontroli: od 6 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.”  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

  Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy 

podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa. Zgodnie                  

z § 35 ust. 2 Statutu Województwa Opolskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r., poz. 2836) 

Komisja Rewizyjna prowadzi działalność kontrolną w oparciu o uchwalony przez Sejmik roczny plan 

kontroli, który zawiera co najmniej nazwę jednostki kontrolowanej, przedmiot i termin kontroli.    

W związku ze złożonym wnioskiem podczas XLIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego                          

o wprowadzenie dodatkowej kontroli do Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok., w zakresie 

funkcjonowania  Sp. z o.o. Moszna Zamek sprecyzowaniem oraz opinią powyższego wniosku przez 

Komisję Rewizyjną, koniecznym jest podjęcie decyzji Sejmiku i wprowadzenia dodatkowej kontroli do 

Planu Kontroli na 2023 rok, który stanowi załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego                 

w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego. 

 Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 29 sierpnia 2019 r., sygn. akt I OSK 657/19, opubl. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych: „Spółki prawa handlowego, których jedynym właścicielem jest gmina, mają 

szczególny charakter, ponieważ podstawowym celem ich powołania (utworzenia) jest realizacja 

określonych zadań gminy (art. 9 ust. 1 u.s.g.), a nie przynoszenie zysku. Dlatego też przepisy ustawy 

o samorządzie gminnym w odniesieniu do tych spółek są przepisami szczególnymi w stosunku do 

przepisów kodeksu spółek handlowych. To zaś uzasadnia kompetencje kontrolne rady gminy nad 

tego rodzaju spółkami, ponieważ rada gminy musi posiadać kompetencje kontrolne w stosunku 

wszelkich jednostek organizacyjnych, za pomocą których gmina realizuje spoczywające na niej 

zadania. Przekazanie zadań do spółki nie może bowiem oznaczać wyjęcia ich spod kontroli rady. 

Z tego względu spółki, których jedynym właścicielem jest gmina, niewątpliwie mieszczą się w pojęciu 

"gminnych jednostek organizacyjnych", pomimo tego, że posiadają odrębną od gminy osobowość 

prawną.”. 

 Powyższe orzeczenie, w drodze analogii, zastosowanie znajdzie również w stosunku do 

spółek, których jedynym właścicielem jest samorząd województwa. 

 Z uwagi na fakt, że jedynym właścicielem Moszna Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej jest 

Samorząd Województwa Opolskiego, który posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym, Komisja 

Rewizyjna Sejmiku Województwa Opolskiego ma prawo przeprowadzić kontrolę działalności 

przedmiotowej spółki. 


