
 

Projekt 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

 

 

UCHWAŁA Nr     /       /2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia                    2023 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odwołania Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Opolskiego 
 
 
Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa                  

(tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2094) oraz w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 

2014 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala,                        

co następuje: 

 

§ 1  

Sejmik Województwa Opolskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków             

i Petycji nie uwzględnia wniosku zawartego w petycji dotyczącego odwołania Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Opolskiego. 

   

§ 2 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o którym mowa w §1, stanowi załącznik                       

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 

                  Dariusz  



 

Załącznik 
do projektu uchwały Nr       /       /2023 
Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia                  2023 r. 

 
 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
odwołania Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego.  
 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2022 r.,                    

poz. 2094) przedmiotowa petycja została skierowana do Przewodniczącej Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego,  w celu zbadania 

jej przez Komisję, do której należy badanie petycji składanych przez obywateli i przedstawienie 

stanowiska w sprawie Sejmikowi Województwa Opolskiego. Następnie Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 marca 2023 r. po przeprowadzonej analizie: 

a) zgłoszonego w petycji wniosku dotyczącego odwołania Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Opolskiego,  

b) właściwych w sprawie przepisów prawa tj.  

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2094), 

ustaliła, co następuje.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 marca 2023 r. ustaliła,                      

że zgodnie z art. 20 ust. 4 w związku z ust. 1 ustawy o samorządzie województwa,                 

odwołanie przewodniczącego sejmiku województwa następuje na wniosek co najmniej ¼ 

ustawowego składu sejmiku województwa, bezwzględną większością głosów w obecności                   

co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Innego trybu odwołania 

przewodniczącego sejmiku województwa, niż złożenie wniosku przez wymaganą liczbę radnych, 

obowiązujące przepisy prawa nie przewidują.  

Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie uwzględnia wniosku 

zawartego w petycji wobec braku podstaw formalnoprawnych do uwzględnienia żądania 

dotyczącego odwołania z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego.   

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2094) sejmik województwa rozpatruje 

petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 870 ze zm.), petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 

jest rozpatrywana przez ten organ. 

Sejmik Województwa Opolskiego podejmuje uchwałę w przedmiotowej sprawie            

po zapoznaniu się z petycją, która wpłynęła do Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu                    

1 lutego 2023 r. oraz ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa 

Opolskiego, sporządzonym zgodnie art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia             

5 czerwca 1998 r.    

W przypadku przyjęcia przez Sejmik Województwa Opolskiego w całości ustaleń Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, stanowisko Komisji będące załącznikiem do niniejszej uchwały staje 

się jednocześnie uzasadnieniem przedmiotowej uchwały.   

 

 

 

 

                      


