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Uchwała nr VI/
/2019
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia
marca 2019 r.

A

$

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania

Powiatu

Pruszkowskiego przed sądami administracyjnymi
Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok o samorządzie powiatowym
(Dz.U z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500 ) oraz art. 35 $ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi(Dz.U z 2018 r. poz. 1302, 1467 i 1629 oraz
z 2019 r. poz.ll) uchwala się, co następuje:

$ 1. 1. Udziela się pełnomocnictwaradcy prawnemuPani/Pan.tlaVJi..ilqsi.a.S\M
itl.

do reprezentowania Rady Powiatu Pruszkowskiego w postępowaniach przćti
Wojewódzkim

Sądem Administracyjnym

w Warszawie,

Naczelnym

Sądem

Administracyjnym w Warszawie oraz przed organami samorządowymi
i państwowymi we wszystkich sprawach związanych z podejmowanymi przez
Radę Powiatu Pruszkowskiego uchwałami.

2. Niniejsza pełnomocnictwo obejmuje w szczególnościwystępowanie przed
sądami i organami w sprawach skarg składanych przez uprawnione organy,
przygotowanie odpowiedzi na skargi, przygotowanie dokumentacji,
przygotowanie pism do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

oraz przygotowanie pism i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.

$ 2. Niniejsza pełnomocnictwo, o którym mowa w $.1 obejmuje umocowanie
do udzielania przez pełnomocnika dalszych pełnomocnictw.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniemją podjęcia

MIKA

LĄDU

zyski

Uzasadnienie

Podjęcieuchwałyzwiązane
jest ze złożeniemprzez WojewodęMazowieckiegoskargi do WSA
w sprawie stwierdzenia nieważnościw całości uchwały podjętej w dniu 4 grudnia 2018 roku w
sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawaniadiet przysługującychradnym Powiatu
Pruszkowskiego.Termin do odpowiedzi na skargę upływa w dniu 28 marca 2019 roku.

Pierwszymzarzutem ze strony Wojewody jest stwierdzenie niezgodnościjej treści z Rozporządzeniem
Rady ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących

radnemu powiatu oraz ustawy o Samorządzie Powiatowym

Organ stwierdził, że do naruszenia przepisów doszło poprzez błędne zastosowanie art. 21 ust 4
Ustawy o samorządzie powiatowym oraz par 3 pkt l Rozporządzenia Rady Ministrów cytowanego
powyżej. Zarzutem jest błędne, zdaniem Organu, dokonanie wykładni powołanych przepisów.
Drugim zarzutem jest brak publikacji przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego- który to obowiązek został potwierdzony w orzecznictwie NaczelnegoSądu
Administracyjnego m.in. sygn. akt ll OSK 3270/14.

W związku z powyższychfaktem powstała koniecznośćpodjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia
pełnomocnictwa

do reprezentowania

powiatu przed sądami administracyjnymi.

Załączonyprojekt obejmuje również możliwość szerszegoreprezentowania interesów Powiatu przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i innymi
organami samorządowymi i państwowymi w sprawach związanych ze skargami składanymi przez
upoważnione organy do nadzoru powiatu.
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