
UCHWAŁA N R.

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia .. 2015 r.

w sprawie cofnięcia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę 
Nr 9/48/2015 z dnia 12 marca 2015 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm.: poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 871)
oraz w zw. z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270, zm. poz. 1101 i 1529; z 2014 r. poz. 543)
Zarząd Powiatu Łowickiego, uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Łowickiego postanawia cofnąć skargę złożoną do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi (sygn. akt I Sa/Łd 644/15) na uchwałę Nr 9/48/2015 z dnia 12 marca 2015 
roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w przedmiocie stwierdzenia nieważności 
uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego: Nr 25/2015 r. z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz Nr 27/2015 z dnia 
6 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 57/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie złożenia skargi na uchwałę Nr 9/48/2015 z dnia 12 marca 2015 roku Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łowickiego 
- Staroście Łowickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Grzegorz Bogucki

Krzysztof Figat

Jacek Chudy



UZASADNIENIE

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest podjęcie przez Zarząd Powiatu Łowickiego 
uchwały Nr 97/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie potwierdzenia ważności czynności prawnych 
i faktycznych dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego, jak również podjętej 
w tym samym dniu uchwały o nr 98/2015 r. w sprawie uchylenia uchwał: Nr 680/2014 r. 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 683/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok, 
Nr 9/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. i Nr 13/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian 
w budżecie na 2014 rok oraz Nr 25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. i Nr 27/2015 z dnia 
6 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Na skutek podjęcia powyższych uchwał, Zarząd Powiatu Łowickiego, działający w składzie 
liczbowym zgodnym ze Statutem Powiatu Łowickiego (istota sporu z RIO):

- potwierdził czynności prawne i faktyczne dokonane na podstawie uchwał podjętych przez członków 
Zarządu Powiatu Łowickiego wybranych uchwałami 1/3/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Starosty Łowickiego i 1/4/2014 z dnia 27 listopada 2014r. 
w sprawie wyboru Wicestarosty i członków ZPŁ oraz, na skutek uchylenia,

- wyeliminował z obrotu prawnego także uchwały, które były przedmiotem postępowania 
nadzorczego prowadzonego przez Regionalną Izbą Obrachunkową, a obecnie - postępowania 
sądowego przed WSA w Łodzi.

Istotne jest, że uchwały te zostały w całości wykonane, środki rozdysponowane na realizację 
zadań Powiatu, co przesądza o nieodwracalnych skutkach prawnych i faktycznych przez nie 
wywołanych.

Z racji powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne w celu zakończenia 
bezprzedmiotowego sporu sądowego.


