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IJchwała nr......../.........../2019
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia......'''''.....2019

r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Powiatu Pruszkowskiego przed sądami administracyjnymi

Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 34 i art. 35 $ 1, w związku
zart.32
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracŃnymi(Dz. l.J.z 2018 r. poz. 1302, 1467 i 1629), uchwala się, co następuje.

g l.Udziela
do reprezentowania

się radcy prawnemu ...................................... pełnomocnictwa
Rady Powiatu

Pruszkowskiego

w postępowaniu

przed WoÓew(5dzkim

Sądem AdministracŃnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracgnym
w Warszawie w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie na uchwałę
nrXL/320/2017

Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11783), w tym do sporządzenia odpowiedzi na skargę i przekazania
jej wraz ze skargąi aktami sprawy do Wojewódzkiego SąduAdministracyjnego w Warszawie
oraz do sporządzeniai wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi kasacyjnej lub odpowiedzi na taką skargę.
g 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w $ 1, obejmuje umocowanie do udzielania
dalszych pełnomocnictw.
ę 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiegow sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Pruszkowskiego przed sądami
administracyjnymi

W dniu 3 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wpłynęła skarga

Prokuratora Okręgowego w Warszawie na uchwałę nr XL/320/2017 Rady Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od

usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11783). Skarga
dotyczy wysokości opłat, które zostały ustalone tą uchwałą.
W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnel stronami są skarżący oraz organ,
którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem
skargi. Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście

lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem strony może być w szczególnościadwokat lub
radca prawny.

Zgodnie z art. 54 $ 2 ustawy - Prawoo postępowaniuprzed sądamiadministracŃnymi
organ, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy
i odpowiedzią na skargęw terminie trzydziestu dni od dniajel otrzymania.

Z uwagi na powyższe uzasadnionejest udzielenie profesUonalnemupełnomocnikowi
pełnomocnictwa do sporządzenia odpowiedzi na skargę i przekazania ją

wraz ze skargą

i aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ponadto, jeśli
okaże

się

to

konieczne

--

do

sporządzenia

i

wniesienia

do

Naczelnego

AdministracŃnego w Warszawieskargi kasacyjny lub odpowiedzi na taką skargę.

Sądu

