
UCHWAŁA NR XXXVI/381/10  

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE  

z dnia 5 marca 2010 r.  

 

w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze. 

 

Na podstawie art. 98 ust.1 i 3 oraz art.98 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Postanawia się  wnieś ć  skargę  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na zarządzenie

zastępcze Wojewody Opolskiego z dnia 5 lutego 2010r., Nr NK.III-LM-0911-4-1/2010 stwierdzające wygaśnięcie

mandatu radnego Pana Stanisława Jurasza. 

2. Skarga stanowi załącznik do uchwały.  

§ 2.  1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania

skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodkowie Pana Karola

Grzybowskiego. 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Grodkowie może ustanowić pełnomocników procesowych.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady  

 

inż. Karol Grzybowski 

 

-

-

-

-

Załącznik do uchwały Nr 

XXXVI/381/10 
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z dnia 5 marca 2010 r.
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