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UCHWAŁA NR LXVI/.../14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie upoważnienia do działania za Radę Miasta Kościerzyna
Na podstawie art. 32 oraz art. 35 § 1 i 36 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna, na wniosek
Przewodniczącego Rady uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady – Piotra Słomińskiego – do działania za Radę Miasta
Kościerzyna przed sądami administracyjnymi wszystkich szczebli w sprawie ze skargi Rzecznika Praw
Obywatelskich na uchwałę Nr XLVIII/352/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2009 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna.
§ 2. Udziela się pełnomocnictwa radcy prawnemu Pawłowi Grochalowi do działania za Radę Miasta
Kościerzyna przed sądami administracyjnymi wszystkich szczebli w sprawie ze skargi Rzecznika Praw
Obywatelskich na uchwałę Nr XLVIII/352/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2009 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kościerzyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 9 maja 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę na uchwałę Nr XLVIII/352/09 Rady
Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowegozasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna.
W wyniku powyższego sprawę rozpatruje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku i zachodzi potrzeba
ustanowienia osób, które będą reprezentowały Radę Miasta Kościerzyna w przedmiotowejsprawie.
Dopuszczalność reprezentowania na zewnątrz Rady Miasta przez Przewodniczącego przed sądami
administracyjnymi na podstawie odrębnego upoważnienia w przypadku zaskarżenia uchwały tej rady wynika z
faktu, iż zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) w postępowaniu w sprawie sądowo administracyjnej
stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania
jest przedmiotem skargi (zob. komentarz do art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, Cz. Martysz, Ustawa o
samorządzie gminnym. Komentarz. ABC, 2010, opublikowano w LEX).
Dopuszczalność zaś ustanowienia pełnomocnika procesowego w osobie radcy prawnego do prowadzenia
sprawy określonego rodzaju wynika wprost z art. 35 § 1 i 36 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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