
 

 

 

UCHWAŁA NR XXII/228/12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 
z dnia 19 lipca 2012 r. 

 

w sprawie  upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do reprezentowania i 

zastępowania Rady Gminy Złotów w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Poznaniu ze skargi Prokuratora Rejonowego w Złotowie             

o unieważnienie uchwały Rady Gminy Złotów 

 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

         § 1.  Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Złotów Pana Sławomira Czyżyka 

do reprezentowania i zastępowania Rady Gminy Złotów w postępowaniu przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu ze skargi Prokuratora Rejonowego w 

Złotowie o unieważnienie uchwały Rady Gminy Złotów Nr VIII/70/11 z dnia 26 maja 2011 r.              

w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w szczególności do podpisania 

odpowiedzi na skargę oraz podpisywania wszelkich pism kierowanych w tej sprawie                   

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, do występowania za Radę Gminy 

przed tym Sądem oraz do udzielenia w tej sprawie pełnomocnictwa radcy prawnemu. 

 

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr XXII/228/12 Rady Gminy Złotów w sprawie upoważnienia 

Przewodniczącego Rady Gminy do reprezentowania  i zastępowania Rady Gminy 

Złotów w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu ze 

skargi Prokuratora Rejonowego w Złotowie o unieważnienie uchwały Rady Gminy 

Złotów 

 

 

Prokurator Rejonowy w Złotowie w dniu 26.06.2012 r. skierował skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Rady Gminy 

Złotów zaskarżając uchwałę Nr VIII/70/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat 

za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Złotów. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

zadaniem przewodniczącego rady gminy jest wyłącznie organizowanie pracy rady gminy 

oraz prowadzenie obrad rady.  

 Aby skutecznie reprezentować Radę Gminy Złotów w postępowaniu przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z wymienionej wyżej skargi Prokuratora 

Rejonowego w Złotowie konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy Złotów uchwały 

upoważniającej Przewodniczącego Rady Gminy do reprezentowania Rady Gminy w tym 

postępowaniu. 

Z tych względów konieczne było podjęcie przez Radę Gminy Złotów uchwały                  

w przedstawionym brzmieniu. 

 

 


