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Uchwała Nr …………… 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia  ……………. r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej   

w Głogówku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek dla obszaru położonego w rejonie ul. 

Marii Konopnickiej i ul. Niepodległości w mieście Głogówek. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku 

poz. 506, 1571, 1696) w związku z art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.1), Rada 

Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:  

 § 1. Niniejszym udziela się radcy prawnemu Leszkowi Dulęba, wpisanemu na listę radców 

prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-893/2009 oraz Marii 

Oleszczuk, wpisanej na listę architektów Opolskiej Izby Architektów pod numerem OP-0057, 

pełnomocnictwa dla każdej z tych osób do złożenia w imieniu Rady Miejskiej Głogówek skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 03.12.2019r. sygn. IN.I.743.100.2019.KD 

stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej   w Głogówku z dnia 31 

października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Głogówek dla obszaru położonego w rejonie ul. Marii Konopnickiej i ul. Niepodległości w 

mieście Głogówek oraz do występowania w tej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 

w Opolu i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. 

   § 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej, a także doręczeniu pełnomocnikom ustanowionym w § 1. 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

         w Głogówku 

 

         Jerzy Kunert 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 i 1629 oraz z 

2019 r. poz. 11.  


