Informacja dot. stwierdzenia nieważności przepisów
Statutu Powiatu Łowickiego przez WSA w Łodzi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 3 listopada 2016r.
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:
1) § 5 ust. 2 i ust. 3:
„2. Powiat zapewnia wykonywanie określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:
1) Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu;
2) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu;
3) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu;
4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Łowiczu;
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.”
2) § 11 ust. 1 i ust. 7:
„1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych zwoływanych w terminach wynikających z rocznego
planu pracy oraz na sesjach nadzwyczajnych.” ;
„7. 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.”
3) § 23 ust. 2:
„2. Radny obecny przy głosowaniu obowiązany jest brać w nim udział.”
4) § 25 ust. 5:
„5. Przewodniczący rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu
uchwały.”
5) § 30 ust. 1:
„1. W przypadku ujawnienia oczywistego błędu w treści uprzednio podjętej uchwały rada może
dokonać reasumpcji głosowania.”
6) § 37 ust. 2:
„2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy przez siebie zatwierdzonym. Komisja może
dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.”
7) § 43 ust. 1 i ust. 2:
„1. Podstawowy zakres kontroli przeprowadzanych przez komisję rewizyjną zawarty jest
w planie pracy komisji.
2. W uzasadnionych przypadkach komisja rewizyjna, z własnej inicjatywy lub na wniosek rady,
może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w planie pracy.”
8) § 57:
„§ 57. Kluby działają wyłącznie w ramach rady, przez okres kadencji rady. Upływ kadencji
rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.”
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