
Uchwała nr XXII/…/20 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia … marca 2020 r. 

 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych do reprezentowania Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 98 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) 

oraz art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Ustrzykach Dolnych postanawia, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Upoważnia się Pana Arkadiusza Lupę – Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych do reprezentowania Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji. 

2. W zakresie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, osobie umocowanej do 

reprezentowania Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych przysługuje także prawo 

udzielania dalszych pełnomocnictw adwokatowi lub radcy prawnemu. 

 

§ 2. 

1. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, dotyczy sprawy ze skargi z dnia 22 stycznia 

2020 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Brzegach Dolnych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na 

Uchwałę nr XIX/268/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych. 

2. Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych zatwierdza wszystkie czynności dokonane 

dotychczas przez Pana Arkadiusza Lupę - Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych, w sprawie określonej w ust. 1. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 22 stycznia 

2020 r. 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 27 stycznia 2020 roku za pośrednictwem Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych wniesiono skargę Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych z dnia 22 stycznia 2020 roku do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie na Uchwałę nr XIX/268/19 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych. 

 W myśl art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za 

pośrednictwem organu, którego działanie (…) jest przedmiotem skargi. Organ,  

w zaistniałym przypadku Rada Miejska, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami 

sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. 

 W związku z tym, że Rada Miejska jest organem kolegialnym, sporządzenie 

odpowiedzi na skargę, przekazanie skargi wraz z aktami oraz reprezentowanie 

stanowiska Rady Miejskiej w postępowaniu administracyjnym należy powierzyć 

umocowanej osobie. W powyższym projekcie uchwały proponuje się upoważnienie 

Przewodniczącego Rady Miejskiej do reprezentowania Rady Miejskiej przed sądami 

administracyjnymi w sprawie wyżej wymienionej skargi. 

 Pełnomocnik w sprawie wniesionej skargi ma za zadanie wnosić przed sądem 

administracyjnym m.in. o jej odrzucenie lub oddalenie. Wobec istniejącego w sprawie 

będącej przedmiotem skargi konfliktu interesów pomiędzy Radą Miejską i skarżącym 

– zarządem spółki komunalnej umocowanie przewodniczącego Rady Miejskiej wydaje 

się niezbędne. 


