
  Druk Nr 2556 

Uchwała Nr …… 
Rady Powiatu Drawskiego 

 
z dnia ………………………….. 

 
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 
maja 2022 r. stwierdzającego nieważność uchwały Rady Powiatu Drawskiego z dnia 8 kwietnia 
2022 r. w sprawie zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia 
dotychczasowych obowiązków. 
 
Na podstawie  art. 85 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                      
( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego znak: P-1.4131.198.2022.PZ z dnia         
13 maja 2022 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/304/2022 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia 
dotychczasowych obowiązków.. 
 
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Drawskiego. 
 
2. Upoważnia się Starostę Powiatu Drawskiego do podejmowania wszystkich czynności w toku 
postępowania przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w Szczecinie, w tym do udzielania 
pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Powiatu Drawskiego w postępowaniu przed 
Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w Szczecinie, a w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej – 
przed Naczelnym, Sądem Administracyjnym. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
         Przewodnicząca Rady  
 

       Urszula Ptak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Druk Nr 2556 

 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
 

Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem  nadzorczym z dnia 13 maja  
2022 r. stwierdził nieważność  Uchwały Nr XLV/304/2022 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 
8 kwietnia 2022 r.  w sprawie zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego z 
pełnienia dotychczasowych obowiązków.   

Na podst. art. 85 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528) rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące 
powiatu podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z 
prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Do złożenia skargi uprawniony jest 
powiat lub związek powiatów, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja 
zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął 
uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. 

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej 
sprawie. 
 

 


