UCHWAŁA Nr 15
RADY MIASTA KONINA
z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 34, art. 35 § 1 i art. 36 pkt 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U
z 2012 r. poz. 270 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela radcy prawnemu Panu Ryszardowi Grande pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi P4
Spółki z o.o. reprezentowanej przez radcę prawnego Jagodę Gilewicz-Rachowską na Uchwałę
Nr 245 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: Nowy Dwór
i Chorzeń II, w prawobrzeŜnej części miasta.
Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 15
Rady Miasta Konina
z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynęła do Rady Miasta Konina skarga P4 Spółki z o.o.
reprezentowanej przez radcę prawnego Jagodę Gilewicz-Rachowską na Uchwałę Nr 245
Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: Nowy Dwór
i Chorzeń II, w prawobrzeŜnej części miasta.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270
ze zm.) umoŜliwia organowi, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie
postępowania jest przedmiotem skargi wskazanie pełnomocnika, który będzie działał za organ
przed sądem.
Wobec powyŜszego przyjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke

