
Uchwała Nr XVI/69/2011 

Rady Powiatu w Pułtusku  

z dnia 18 sierpnia 2011r. 

w  sprawie  skargi  Wójta  Gminy  Obryte  na  uchwałę  Nr  XV/68/2011  Rady  Powiatu

w  Pułtusku  z  dnia  20  czerwca  2011r.  w  sprawie  rozstrzygnięcia  wezwania  do usunięcia

naruszenia prawa przez uchwałę Nr VIII/35/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie  odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w

Pułtusku. 

Na  podstawie  art.  9  ust.1,  art.  12  pkt  11,  art.  22  ust.  2  oraz  art.  87  ust.  1  ustawy  z  dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art.

35 § 1, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed

sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) -  Rada Powiatu w Pułtusku uchwala

co następuje: 

§ 1.

1.  Przekazuje  się  do  Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego skargę  Wójta  Gminy Obryte na

uchwałę   Nr   XV/68/2011   Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  20  czerwca  2011r.  w  sprawie

rozstrzygnięcia  wezwania  do usunięcia  naruszenia  prawa  przez  uchwałę  Nr  VIII/35/11  Rady

Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami

sprawy. 

 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku do podpisania i  przekazania do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedzi na skargę wraz ze skargą oraz aktami sprawy,

o których  mowa w ust. 1.                                                                  

§ 2.

W związku z wniesieniem skargi o której mowa w § 1 ust. 1 udziela się pełnomocnictwa radcy

prawnemu Jackowi Godlewskiemu do reprezentowania Rady Powiatu w Pułtusku w postępowaniu

przed sądami administracyjnymi. 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Pułtusku. 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
/-/

inż. Czesław Czerski 


