
ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
85-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwala Nr ..?:.1.~!..~9.?? .
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia ....?~..}..~.F2S.c:... ~.?09 r •

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późń. zm) - Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co

następuje:

1. Odmawia się uwzględnienia wezwania Pani Henryki Romanow do usunięcia naruszenia prawa

w uchwale Nr 68/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 03.10.2007

r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Uzasadnienie stanowiska Zarządu Powiatu w przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania,

o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu, upoważniając go do przesłania

Pani Henryce Romanow niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowiącej odpowiedź na jej

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Kancelaria Radców Pravvnych
J. NiC.ŚCiOr.3o Wó~s~ltusku
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prawnik



ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
85-\ 00 Nowy Dwór MazowIecki

Załącznik do uchwały
248/2009Nr. .

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia ..?~.J~J??~...?009r.

Uzasadnienie odmowy

uwzględnienia wezwania do usunięcia

naruszenia prawa

W dniu 29.06.2009 r. do Zarządu Powiatu Nowowdworskiego wpłynął wniosek Pani Henryki

Romanow z dnia 25.06.2009 r. o usunięcie naruszenia prawa w uchwale Nr 68/2007 Zarządu Powiatu

Nowodworskiego z dnia 03.10.2007 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Samodzielnego

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazoiweckim.

Uznając ten wniosek, jako jedynie przewidziane prawem wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w

rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym - należy stwierdzić, co następuje.

1. Wezwanie nie mieści się w zakresie przedmiotowym określonym w art. 87 ust. 1 ustawy o

samorządzie powiatowym, który odnosi się do uchwał organów powiatu podjętych

w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Odwołanie ze stanowiska dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest czynnością

bądź z zakresu prawa pracy i wszelkie sporu na tym tle rozstrzyga właściwy sąd pracy, bądź

jest czynnością cywilnoprawną w przypadku umowy zawartej w formie kontraktu, do której

odnoszą się wówczas przepisy k.c. i k.p.c.

Uchwała dotycząca odwołania określonej osoby jest wyłączona z trybu przewidzianego w cyt.

art. 87 ust. 1. Odwołana osoba występuje bowiem w obronie interesu własnego, podczas gdy

interesu własnego może dochodzić przed sądami powszechnymi (por. Wyrok NSA z 19

stycznia 2000 r. I SA 1670/99, niepubl.). A zatem, przez uchwały w sprawach nie będących

sprawami z zakresu administracji publicznej należy rozumieć te akty organów powiatu, które

są objęte kognicją sądów powszechnych.

II. Podstawą odwołania Henryki Romanow ze stanowiska SZPZOZ w Nowym Dworze

Mazowieckim nie były absolutnie zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego,

a odwołanie to uznawane było przy tym jako rozwiązanie umowy o zarządzanie SZPZOZ.

Podnoszony we wniosku przepis art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym nie ma



zastosowania, gdy świadczenie pracy odbywa się na podstawie stosunku cywilnoprawnego.

Natomiast w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez zgody rady, radnemu przysługują

roszczenia przewidziane wart. 44 i n. k.p.a., a więc dochodzone w razie sporu przed sądem

pracy. Podkreślić należy, że ochroną stosunku pracy objęte są działaniami radnego, polegające

na prawidłowym wykonywaniu swojego mandatu.

Ka?celaria Radców Prawnych
l. Nleśclor '6] s.c. w Pułtusku


