
Uchwała Nr XIV/91/2011 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 września 2011 roku 
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 
2011 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania 
porozumienia z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych 
 
 
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 32 
ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) 

 
Rada Gminy w Kosakowie 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

W § 2 uchwały Nr XIII/83/2011Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w 
sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z Zarządem 
Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych skreśla się zdanie drugie. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UZASADNIENIE 

Zdanie drugie § 2 uchwały Nr XIII/83/2011Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011 
roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania porozumienia z 
Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych brzmi: „Zawarte 
porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego”.  
Jak wskazuje Wojewoda Pomorski w swoim zawiadomieniu skierowanym do Wójta Gminy 
Kosakowo z dnia 20 września 2011r. Nr NK-III.4131.26.2011.WD, zgodnie z art. 13 pkt 6 lit. 
a i b ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych, w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się porozumienia w sprawie 
wykonywania zadań publicznych zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej. Po 
dokonaniu analizy ww. uchwały Rady Gminy Kosakowo organ nadzoru stwierdził, że ze 
względu na podmiot będący jedną ze stron przedmiotowego porozumienia (Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych) nie mieści się ono w katalogu aktów 
prawnych   art. 13 pkt 6 lit. a i b w/w ustawy. Nie istnieją również żadne przepisy szczególne 
nakazujące ogłoszenie tego typu porozumienia w powyżej wskazanym trybie. Z wyżej 
wymienionych względów organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie 
stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w zakwestionowanej części. 


