
UCHWAŁA NR XXXIII/191/2017 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego

Na podstawie art, 12 pktl ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz, U, z2016r. 
poz. 814, zm. poz. 1579 i 1948) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Łowickiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego z 2015 r., poz. 3622) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie zaistnienia istotnych i nie dających się usunąć wątpliwości co do przebiegu głosowania, 
obliczenia jego wyników lub wprowadzenia w błąd radnych co do zasad głosowania Rada może dokonać 
reasumpcji głosowania. Wniosek o reasumpcję głosowania może być złożony wyłącznie na sesji, w trakcie 
której odbyło się głosowanie, którego dotyczy wniosek, przed otwarciem punktu obrad następującego po 
punkcie w ramach którego głosowano.5’;

2) w § 44 ust. 1 po wyrazie „Komisja” dodaje się wyraz „rewizyjna”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

Przewodncizący Rady Powiatu
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Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 3 listopada 20l6r. sygn. akt III SA/Łd 
587/16, sprostowanym postanowieniem z dnia 30 grudnia 2016r., w wyniku częściowego uwzględnienia skargi 
Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego, stwierdził nieważność następujących przepisów Statutu 
Powiatu Łowickiego:

- § 5 ust. 2 i ust.3 :„Powiat zapewnia wykonywanie określonych w ustawach zadań i kompetencji 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży/5;

„Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:

-Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu;

-Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu;

-Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu;

-Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Łowiczu;

-Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu/5

-§ 11 ust. 1 i u s t7: „Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych w terminach wynikających 
z rocznego planu pracy oraz na sesjach nadzwyczajnych/5;

„Zawiadomienie o terminie sesji podaje się do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej powiatu, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem 
obrad/5

-§ 23 ust. 2 „Radny obecny przy głosowaniu obowiązany jest brać w nim udział/5

-§ 25 ust. 5 „Przewodniczący rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu 
uchwały/5

-§ 30 ust. 1 „W przypadku ujawnienia oczywistego błędu w treści uprzednio podjętej uchwały rada może 
dokonać reasumpcji głosowania/5

-§ 37 ust. 2 „Komisja stała działa zgodnie z planem pracy przez siebie zatwierdzonym. Komisja może 
dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.55

-§ 43 ust. 1 i ust.2 „Podstawowy zakres kontroli przeprowadzanych przez komisję rewizyjną zawarty jest 
w planie pracy komisji/5

„W uzasadnionych przypadkach komisja rewizyjna, z własnej inicjatywy lub na wniosek rady, może 
przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w planie pracy.55

-§ 57 „Kluby działają wyłącznie w ramach rady, przez okres kadencji rady. Upływ kadencji rady jest 
równoznaczny z rozwiązaniem klubów/5

Jak uzasadnił WSA, cyt.: „Sąd nie podzielił natomiast stanowiska Wojewody Łódzkiego, co do zaistnienia 
przesłanek skutkujących koniecznością stwierdżenia nieważności pozostałych, opisanych w skardze, zapisów 
Statutu Powiatu Łowickiego, tj. w zakresie: §1, §3, §8, §9 ust.5, §11 ust.4, §12, §15 ust.2 i u s t7, §17 ust.4 
iust.9, §18 ust.l pkt.4, ust.3 i ust.4, §19 ust.2, §20 ust.2, ust.3, ust.4, ust.5 w zakresie wyrazów: ‘projekty 
uchwał, o których mowa w ust.45 i ust.6, §27 ust.3, §29 ust.l, §52, §56 ust.4 i 5 i §64 ust.3.

WSA nie znalazł także podstaw aby, jak wnosił organ nadzoru, stwierdzić nieważność Statutu Powiatu 
Łowickiego w całości albowiem cyt.: „bez wyeliminowanych przez Sąd przepisów, może on obowiązywać jako 
statut, gdyż nadal spełnia cele jakie stoją przed tym aktem, czyli ustala kompleksowo wewnętrzne zasady 
funkcjonowania powiatu w ramach wyznaczonych przez ustawy.55

Mimo powyższego, Komisja Statutowa uznała za niezbędne uzupełnienie zapisów §30 Statutu 
o definicję reasumpcji, która odpowiada w swej treści, powołanej przez Sąd, sformułowanej w wyroku 
WSA we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2005r., sygn. akt II SA/Wr 2586/03.

Ponadto, ze względu na uchylenie przepisów §43 Statutu, dotyczących komisji rewizyjnej, zachodzi 
potrzeba doprecyzowania treści §44 ust.l Statutu poprzez dodanie wyrazu „rewizyjna”.
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Od wyżej powołanego wyroku WSA, Wojewoda Łódzki wniósł skargę kasacyjną do NSA w zakresie §9 
ust.5 (zarzut: naruszenie zasad techniki prawodawczej), §15 u s t7 i §18 ust.4 (zarzut: brak ąuorum 
nie uniemożliwia prowadzenia obrad) i §20 ust.2 i ust.3 (zarzut: naruszenie zasad techniki prawodawczej).

W odniesieniu do ww. zaskarżonych do NSA przepisów Statutu wyrok nie jest prawomocny i dopiero od 
wyniku procesu zależeć będzie czy konieczna będzie kolejna nowelizacja Statutu,
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