
- Projekt –  
Uchwała Nr XVII /…./2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 lutego 2008 r. 

 
 

w sprawie:    odwołania Pana radnego Piotra Cybułki od uchwały nr XVI/188/2008 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Piotra Cybułki. 

 
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. art. 191 oraz 
60 i 61 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  
i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się udzielić odpowiedzi na odwołanie Pana radnego Piotra Cybułki na uchwałę Nr 
XVI/188/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Piotra Cybułki wnosząc o jego 
oddalenie. 
 

§ 2 
 

1. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do wniesienia odpowiedzi na odwołanie, podejmowania 
wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania Rady Powiatu przed 
sądem, w tym przed sądem apelacyjnym w razie wniesienia środków odwoławczych. 

2. Zarząd Powiatu moŜe ustanawiać pełnomocników procesowych. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały w sprawie odwołania Pana radnego Piotra Cybułki od uchwały 
Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XVI/188/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.  
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Piotra 
Cybułki.  
 
 
 
Na podstawie informacji Pana radnego Piotra Cybułki, iŜ zamierza wnieść odwołanie od 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XVI/188/2008 z dnia 31 stycznia 2008r.  

o wygaśnięciu mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Piotra Cybułki otrzymanej 

w dniu 5 lutego 2008r., a takŜe informacji telefonicznej uzyskanej w dniu 19 lutego 2008r.  

w sekretariacie Sądu Okręgowego- Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku Wydziału II 

Cywilnego oraz mając na uwadze, iŜ pisemne potwierdzenie w/w informacji mogłoby nie 

zostać doręczone przed wyznaczonym na dzień 28 lutego 2008r. terminem sesji Rady 

Powiatu zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w proponowanym brzmieniu. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

/-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 


