
ZARZĄDZENIE Nr j^ /2 0 1 6  
STAROSTY ŁOWICKIEGO

z dnia 7 grudnia 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Łowickiego z dnia 4 maja 2016 r.
w spraw ie szczegółowych zasad obsługi praw nej oraz podziału obowiązków 

radców prawnych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 233 i 1579) oraz § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 230/2016 Zarządu 
Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 33/2016 Starosty Łowickiego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie 
szczegółowych zasad obsługi prawnej oraz podziału obowiązków radców prawnych 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, zmienionym Zarządzeniem Nr 45/2016 Starosty 
Łowickiego z dnia 30 czerwca 2016 r. i Zarządzeniem Nr 52/2016 Starosty Łowickiego z dnia 
29 sierpnia 2016 r. w' §13 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:
„3. Radca prawny jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100% 
kosztów zastępstwa sądowego zasądzonych lub przyznanych w ugodzie, postępowaniu 
polubownym, arbitrażu zagranicznym lub w postępowaniu egzekucyjnym na rzecz Starostwa 
Powiatowego wr Łowiczu lub Powiatu Łowickiego przez niego reprezentowanych, zwanych 
dalej kosztami, jeżeli koszty te zostały ściągnięte od strony przeciwnej.

4. Wypłata kosztów następuje na podstawie pisemnego wniosku radcy prawnego zawierającego 
wykaz spraw, składanego za okresy półroczne w terminie do 15 lipca i do 20 grudnia . 
Do wniosku należy załączyć kserokopie orzeczeń stanowiących podstawę do wypłaty.”

§2. Przepisy §13 ust.3 i ust. 4 mają odpowiednie zastosowanie do kosztów należnych 
do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam radcy koordynatorowi 
i Sekretarzowi Powiatu Łowickiego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


