Uchwala Nr Y/27/2015
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 12 pkt. 3 i art. 37 ust. 1 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), w związku z art. 70 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. Nr 1502) Rada Powiatu Łowickiego uchwala,
co następuje:
§1. Z dniem 25 lutego 2015 r. odwołuje się Skarbnika Powiatu
Łowickiego Panią Ewę Kotarską — Furman na wniosek Starosty Łowickiego,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez
wypowiedzenia na podstawie art. 52 §1 pkt 1 Kodeksu pracy, z powodu
ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych polegającego na odmowie
świadczenia pracy.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Łowickiego.
§4. Traci moc Uchwała Nr 11/12/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
15 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 12 pkt. 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym, odwołanie Skarbnika Powiatu należy do wyłącznej
właściwości Rady Powiatu i następuje na wniosek Starosty.
W dniu 16 lutego 2015 r. Starosta Łowicki złożył wniosek do Rady Powiatu
Łowickiego o odwołanie Skarbnika Powiatu Łowickiego bez zachowania okresu
wypowiedzenia, z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych
polegającego na odmowie świadczenia pracy.

Załącznik do Uchwały Nr V/27/201

Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 lutego 2015 r.
j: ,;M

Łowicz, dnia 16 lutego 2015
BR.0002.2.2015
Rada Powiatu Łowickiego
Na podstawie art. 12 pkt. 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 595 zm.: poz. 645, z 2014r., poz. 379,
poz. 1072) wnoszę o odwołanie Skarbnika Powiatu Łowickiego.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 69 Kodeksu pracy, do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się
przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony.
W myśl art. 30 § 1 pkt 2 K. p. umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze
stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za
wypowiedzeniem); takie pisemne oświadczenie w dniu 10 grudnia 2014 r. złożyła Skarbnik
Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska-Furman.
Zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady
powiatu należy powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty skarbnika powiatu,
będącego głównym księgowym budżetu. W związku z tym przepisem i pismem skarbnika,
starosta zobowiązany był do przedłożenia stosownego wniosku Radzie Powiatu Łowickiego.
Dokonane przez Skarbnik w dniu 10 grudnia 2014 r. wypowiedzenie było niewątpliwie
definitywnym oświadczeniem o rozwiązaniu stosunku pracy, choć z racji swej konstrukcji
wywoła skutek dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. W tym stanie faktycznym, ani
Starosta ani Rada nie mają wpływu na datę ustania stosunku pracy na zajmowanym
stanowisku.
W dniu 15 grudnia 2014 r. Rada Powiatu Łowickiego podjęła uchwałę o odwołaniu Skarbnika
wobec złożonej rezygnacji, zgodnie z wnioskiem Starosty.
W dniu następnym, Skarbnik zmieniła stanowisko co do swojego statusu pracowniczego i
poproszona o wyjaśnienie, przedstawiła je na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 grudnia 2014 r.
oświadczając, że „moje stanowisko jest takie, że od 15 grudnia nie pełnię funkcji Skarbnika
Powiatu, do końca roku będę pracownikiem wydziału FN, a od pierwszego stycznia 2015 r.
też pracownikiem ale na wypowiedzeniu
Od dnia 23.12.2014 r. do dnia 14.01.2015 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym. W dniu
15 stycznia 2015 r. nie podjęła pracy, nie podpisała się na liście obecności. 19 stycznia 2015
roku złożyła pismo, w którym powołując się na przepis art. 71 K. p. oświadczyła, że do dnia
31 marca 2015 r. będzie korzystać ze zwolnienia ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia.
W tym samym dniu, w odpowiedzi na powyższe pismo, Starosta przedstawił swoje odmienne
stanowisko prawne w sprawie (oparte na opiniach prawnych radców prawnych Starostwa)
1 zaproponował spotkanie w celu rozstrzygnięcia sporu w drodze porozumienia.
W odpowiedzi, w dniu 26.01.2015r. Skarbnik podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko.

Pracownik, który bez podstawy prawnej odmawia świadczenia pracy dopuszcza się ciężkiego
naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych a od urzędnika samorządowego,
zatrudnionego na kierowniczym stanowisku należy oczekiwać szczególnej postawy wobec
■wypełniania swoich obowiązków.
Wobec powyższego, wnoszę o odwołanie Skarbnika Powiatu Łowickiego Ewę KotarskąFurman z dniem 19 lutego 2015 r. tj. bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia
obowiązków pracowniczych polegającego na odmowie świadczenia pracy i podjęcie uchwały
wg załączonego projektu.

Załączniki:
1) Kserokopia Uchwały Nr 11/12/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie
odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego wraz z kserokopią wniosku Starosty Łowickiego z dnia 12
grudnia 2015 r. znak BR.0002.19.2014 i rezygnacją Pani Ewy Kotarskiej-Furman z dnia 10.12.2014 r.
2) Kserokopie pism Starosty Łowickiego z dnia 17.12.2014 r. znak OR.2120.7.2014
3) Kserokopia opinii prawnej Radcy Prawnego Anny Motuk z dnia 17.12.2014 r.
4) Kserokopia opinii prawnej Radcy Prawnego Marty Byzdry-Pawlak z dnia 18.12.2014 r.
5) Wyciąg z Protokołu Nr 4/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łowickiego w dniu 17 grudnia 2015 r.
6) Kserokopia pisma Pani Ewy Kotarskiej-Furman z dnia 15.01.2015 r.
7) Kserokopia pisma Pani Ewy Kotarskiej-Furman z dnia 19.01.2015 r.
8) Kserokopia pisma Starosty Łowickiego z dnia 19.01.2015 r. znak OR.2120.7.2014
9) Kserokopia pisma Pani Ewy Kotarskiej-Furman z dnia 26.01.2015 r.

