
UCHWAŁA NR . A/.P . H ..
RADY POWIATU^ŁOWICKIEGO

z dnia .. CCk.. S? QdO. . K -

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z 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) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Stwierdza się utratę mocy obowiązującej uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego 
z dniem 27 maja 2015 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. Ewa Kotarska-Furman złożyła oświadczenie o rezygnacji 
z funkcji Skarbnika Powiatu Łowickiego wraz z wnioskiem o odwołanie z zachowaniem 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku z tym, Starosta Łowicki w dniu 
12 grudnia 2014 r. złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
0 wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady, punktu dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie odwołania Skarbnika w związku ze złożoną rezygnacją z zachowaniem 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Rada Powiatu Łowickiego rozpatrywała sprawę podczas sesji w dniu 15 grudnia 2014 r.
1 uchwałą Nr 11/12/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2014 r. odwołała 
Ewę Kotarską-Furman w związku ze złożoną rezygnacją i zgodnie z wnioskiem Starosty 
Łowickiego.
Od dnia 15 stycznia 2015 r. Ewa Kotarska-Furman zaprzestała świadczenia pracy na skutek 
własnej decyzji nie znajdującej, w przekonaniu Starosty, podstaw prawnych. 
Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych. Ponieważ, mimo wcześniejszego odwołania, stosunek pracy 
z powołania trwał nadal, zgodnie z art.12 pkt 3 i art. 37ust. 1 ustawy o samorządzie 
powiatowym , możliwe było wyłącznie powtórne odwołanie przy zmianie podstawy prawnej 
odwołania tj. na podstawie art.70 §3 w zw. z art.52 §1 pkt 1 K.p..
Na wniosek Starosty, uchwałą Nr V/27/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2015 
r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska-Furman została 
odwołana z dniem 25.02.2015 r. z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych 
polegającego na odmowie świadczenia pracy.
W dniu 3 marca 2015 r. Ewa Kotarska-Furman wystąpiła do Sądu Pracy z powództwem o 
zasądzenie kwoty 10 772,50 zł z ustawowymi odsetkami z tytułu wynagrodzenia za pracę, 
kwoty 7.297,50 zł z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania za naruszenie przepisów 
o rozwiązywaniu umów oraz kwoty 1 860,00 zł tytułem kosztów postępowania.
W odpowiedzi na pozew, Starostwo wniosło o oddalenie powództwa w całości.
Z inicjatywy Sądu (art. 10 k.p.c.) podczas rozprawy w dniu 19 maja 2015 r., pomiędzy 
stronami sporu została zawarta ugoda, w wyniku której uzgodniono:
- że stosunek pracy z Ewą Kotarską-Furman ustał na skutek wypowiedzenia dokonanego 
przez pracownika,
- wcześniejszy termin rozwiązania stosunku pracy tj. na dzień 24 lutego 2015 r. (art.36 §6 
Kodeksu pracy)
- zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
w okresie od 15.01.2015 r. do 24.02.2015 r.
Orzeczenie sądu uprawomocniło się w dniu 27 maja 2015 r. W wykonaniu ugody wypłacono 
wynagrodzenie za w/w okres oraz dokonano stosownego sprostowania świadectwa pracy.
W związku z tym, że w wyniku zawartej między stronami ugody doszło skutecznie 
do zmiany trybu rozwiązania stosunku pracy - ze zwolnienia dyscyplinarnego na rozwiązanie 
za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika - a co za tym idzie, od dnia 25.02.2015 r. 
przywrócony został w tym zakresie stan faktyczny i prawny sprzed podjęcia uchwały 
Nr V/27/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odwołania 
Skarbnika Powiatu Łowickiego, zachodzi konieczność usunięcia jej z obrotu prawnego 
poprzez podjęcie uchwały stwierdzającej utratę jej mocy obowiązującej z dniem 
uprawomocnienia się postanowienia umarzającego postępowanie.


