
UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi w przedmiocie przewlekłego 
i biurokratycznego załatwiania sprawy przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r, poz. 995 z późn. zm. ) oraz art. 231 w zw. z art. 234 pkt 1 i art. 229 pkt 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096
z późn. zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Jeleniogórskiego uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi 
w przedmiocie przewlekłego i biurokratycznego załatwiania sprawy przez Starostwo Powiatowe 
w Jeleniej Górze, otrzymanej w dniu 21 listopada 2018 roku. 

§ 2. Przekazuje się skargę do rozpatrzenia organowi właściwemu, tj. Wojewodzie Dolnośląskiemu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12 listopada 2018 r., doręczonym w dniu 21 listopada 2018 r., do Rady

Powiatu Jeleniogórskiego wpłynęła skarga w przedmiocie przewlekłego i biurokratycznego

załatwiania sprawy przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. Przedmiotowa skarga

została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem merytorycznego rozpatrzenia

oraz przygotowania stanowiska Rady Powiatu w sprawie. W wyniku analizy dokumentów

przedłożonych Komisji oraz informacji uzyskanych od pracowników Starostwa Powiatowego

w Jeleniej Górze uznać należy, iż Rada Powiatu Jeleniogórskiego nie jest organem właściwym

do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Zastosowanie bowiem będzie miał przepis art. 229 pkt

2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym jeżeli przepisy szczególne nie

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do

rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności organów wykonawczych jednostek

samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych

jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej jest wojewoda lub organ wyższego stopnia.

Przedmiotowa skarga dotyczy realizowanych przez starostę zadań, wynikających

z ustawy o gospodarce nieruchomościami, będących zadaniami zleconymi z zakresu

administracji rządowej - art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący

zadanie z zakresu administracji rządowej).

Zatem, organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej skargi jest Wojewoda

Dolnośląski. Tym samym zgodnie z przepisem art. 231 Kodeksu postępowania

administracyjnego koniecznym jest przekazanie przedmiotowej skargi organowi właściwemu

do jej rozpatrzenia.

Ponadto, analizując skargę będącą przedmiotem niniejszej uchwały, należy zwrócić

uwagę na przepis art. 234 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym

w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę

podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu. Tym samym,

mając na uwadze, iż niniejsza skarga dotyczy sprawy, w której toczy się postępowanie

administracyjne, podlega ona rozpatrzeniu w toku postępowania, tj. w ramach rozpatrywania

odwołania wniesionego przez skarżącą do Wojewody Dolnośląskiego od decyzji Starosty

Jeleniogórskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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