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UCHWAŁA NR 415.. /2015 
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

! o
z dnia .WU.. grudnia2015 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 
31 łipca 2015 r. wlsprawie uchylenia uchwał: Nr 680/2014 z dnia 2 grudnia 2014 i\, 

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'jr. i Nr 27/2015 

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie j art. 32 ust. 1 i ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Zarząd Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla si|ę Uchwałę Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 łipca 
2015 r. w sprawie uchylenia uchwał: Nr 680/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 683/2014 
z dnia 9 grudnia 2014Ł w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok, Nr 9/2014 z dnia 17 grudnia 
2014 r. i Nr 13/2014 jz 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.

§ 2. Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Starosta Łowicki Krzysztof Figat

2. Wicestarosta Łowicki Grzegorz Bogucki

3. Członek Zarządu Jacek Chudy

Marta Bvzdra-Pmvlak

RADCA PRAWNY



UZASADNIENIE

Przedmiotowa uchwała podjęta została w celu zakończenia bezprzedmiotowego sporu 
sądowego. W związku ze stanowiskiem sądu rozpatrującego sprawę ważności uchwał 
w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok (nr 680/2014, 683/2014, 9/2014, 13/2014), 
jak również w związku z umorzonym postępowaniem sądowym w sprawie uchwał nr 25/2015 
oraz 27/2015 .uznać należy, iż uchwała ta miała charakter epizodyczny. 
Ponadto, faktem jest, iż ważność czynności prawnych i faktycznych dokonanych 
na podstawie w/w ; uchwał potwierdzona została odrębną uchwałą Zarządu Powiatu 
Łowickiego. Rzeczona uchwała potwierdzająca była przedmiotem badania organu nadzoru -  
Wojewody Łódzkiego, który nie dopatrzył się w tym zakresie żadnych naruszeń prawa.

Z uwagi na powyższe, uchwałę nr 98/2015 należało uchylić. Jednakże, po dokładnej 
analizie stanowiska sądu wypowiadaj ącego się w sprawie uchwał dot. roku 2014, 
nie jest wykluczonym założenie w tych sprawach skarg kasacyjnych.


