
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ... 2 5 . .U i .e ^ Q ............20152015 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łowickiego.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 645; z 2014r. poz. 379 i 
1072) i art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę Wojciecha Miedzianowskiego, Marcina Kosiorka, 
Marka Jędrzejczaka i Krzysztofa Dąbrowskiego na Starostę Powiatu

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego do 
poinformowania Skarżących o sposobie załatwienia skargi.

Łowickiego za .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie rozpatrzenia

skargi na Starostę Powiatu Łowickiego przesłanej z ŁUW 5.02.2015r.

W dniu 5 lutego 2015 r. Wojewoda Łódzki, zgodnie z art. 229 pkt. 4 K.p.a., przesłał 
do Rady Powiatu Łowickiego skargę radnych RPŁ W. Miedzianowskiego, M. Kosiorka, 
K. Dąbrowskiego i M. Jędrzejczaka celem załatwienia wg właściwości jako skargę na 
działanie Starosty Łowickiego.

Skarżący zarzucili Staroście Łowickiemu „bezprawne działanie w trzyosobowym składzie 
jako organ wykonawczy Powiatu Łowickiego” co stanowi naruszenie art. 28 ustawy
0 samorządzie powiatowym bo „nowy zarząd” nie został wybrany. Zgodnie bowiem ze 
Statutem Powiatu Łowickiego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 lutego 2015 r.), 
Zarząd składał się z 5 osób. Według skarżących, działania trzech osób wybranych do zarządu, 
wpisują się „w cały ciąg dotychczasowych bezprawnych działań starosty Krzysztofa Figata”.

W konkluzji, skarżący poddali w wątpliwość „ważność pod względem prawnym” decyzji
1 zobowiązań podejmowanych przez Zarząd a także narażanie Powiatu na negatywne 
konsekwencje wobec osób trzecich.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łowickiego, zwana dalej Komisją, rozpatrywała skargę 
na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2015 r. w obecności skarżących W. Miedzianowskiego 
i M. Jędrzejczaka oraz Starosty Łowickiego .

Radny W. Miedzianowski w swoim wystąpieniu podtrzymał w całości zarzuty skargi 
i okoliczności sprawy a także uznał za bezpodstawne potraktowanie przedmiotowego pisma 
przez Wojewodę jako skargę na Starostę, ponieważ nie było to intencją autorów pisma.

Starosta Łowicki w odpowiedzi na zarzuty skargi złożył informację na piśmie (załącznik 
do uzasadnienia) wraz z opinią radcy prawnego Starostwa z dnia 6 lutego 2015r.

W przedłożonym wyjaśnieniu, Starosta podniósł, m. in., że „w okresie od 17 marca 2007 r. 
do 29 listopada 201 Or. tj. przez prawie całą III kadencję RPŁ z jej Przewodniczącym 
M. Kosiorkiem, ZPŁ z jego Przewodniczącym Starostą J. Michalakiem 
i m. in. W. Miedzianowskim, działał w składzie 4-osobowym tj. niezgodnym z liczbowym 
stanem statutowym „brakowało wciąż 1 członka zarządu”. Starosta także poddał 
w wątpliwość, cytując autorów skargi, „czy decyzje i zobowiązania podejmowane przez te 3 
lata, 8 miesięcy i 12 dni „zarządu powiatu łowickiego” są pod względem prawnym ważne 
i czy nie narażają Powiat na negatywne konsekwencje wobec osób trzecich? ”.

W wyjaśnieniu Starosta ustosunkował się również do zarzutu „bezprawności” 
jego dotychczasowych działań i podał szczegółowe informacje, poparte dokumentami, na 
dowód bezpodstawności zarzutu skarżących.

Przewodniczący Komisji zarządził odczytanie opinii prawnej wydanej w przedmiotowej 
sprawie. Z treści opinii wynika, że dla ważności rozstrzygnięć organu kolegialnego istotny 
jest wymagany ustawą o samorządzie powiatowym, warunek kworum liczonego od 
statutowej liczby członków, bez względu na rzeczywistą liczbę członków Zarządu



(w granicach ustawowych). Dla skuteczności prawnej działań Zarządu, w okresie od jego 
wybrania do wejścia w życie uchwały zmieniającej Statut w zakresie liczby członków 
Zarządu, konieczna była obecność na posiedzeniach wszystkich trzech członków ZPŁ.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Starosty o informację nt. składu liczbowego 
ZPŁ na posiedzeniach od dnia wyboru Zarządu do dnia wejścia w życie uchwały RPŁ 
z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu RPŁ.

Starosta wyjaśnił, że od dnia 28 listopada 2014 r. do dnia 24 lutego 2015 r. (wejście w życie 
uchwały RPŁ zmieniającej liczbowy skład zarządu z 5 na 3 osoby) odbyło się 12 posiedzeń 
ZPŁ w pełnym składzie i jedno, w dniu 27 stycznia 2015 r., w składzie 2-osobowym. 
Po zapoznaniu się z opinią prawną r. pr. Starostwa co do warunku kworum dla ważności 
rozstrzygnięć Zarządu, w dniu 6 lutego 2015 r. ZPŁ podjął stosowne uchwały w sprawach, 
które były przedmiotem posiedzenia bez dochowania kworum, co oznacza, że w okresie 
działania nowego Zarządu w składzie liczbowym mniejszym niż określony Statutem RPŁ, 
wszystkie rozstrzygnięcia Zarządu są ważne.

Ostatecznie, Komisja w głosowaniu jawnym, przy trzech głosach „ za ”, trzy osoby nie brały 
udziału w głosowaniu, uznała skargę za bezzasadną.


