UCHWAŁA Nr XXIII/157/2020
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 19 listopada 2020r.
w sprawie przekazania skargi
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 228, art. 231, art. 234 pkt 1 oraz art. 236 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Powiatu Nowodworskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi
z dnia 09.10.2020 r. dotyczącej wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na
odcinku ul. Warszawskiej do ul. Elektronowej w Nasielsku.
2. Skargę, o której mowa w ust. 1, postanawia się przekazać do rozpatrzenia organowi
właściwemu - Staroście Nowodworskiemu, przed którym toczy się postępowanie
administracyjne w sprawie.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania skargi i zawiadomienia
Skarżącej o przekazaniu skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIII/157/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa pismem znak WK.053.73.2020 z dnia 23.10.2020 r.
przekazała wystąpienie dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na
odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Elektronowej w Nasielsku (pismo z dnia 09.10.2020 r.,
data wpływu do Rady Powiatu dnia 28.10.2020 r.).
Przewodniczący Rady Powiatu zgodnie z § 2 Uchwały nr II/7/2018 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady
Powiatu Nowodworskiego, przekazał do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
skargę celem analizy przedstawionych przez Skarżącą zarzutów, w ramach właściwości rady
powiatu. Komisja posiedzenia odbyła w dniu 10.11.2020r., podczas którego dokonała analizy
skargi.
Stanowisko wyrażone w piśmie Skarżącej zawiera sprzeciw i zarzuty wobec prowadzonego
(będącego w toku) przez starostę postępowania administracyjnego na podstawie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
W odniesieniu do dróg gminnych decyzję zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy wydaje
starosta. Co prawda zasadą jest, że skargi na starostę rozpatruje rada powiatu (art. 229 pkt
4 Kp ), nie mniej jednak stosownie do treści art. 234 Kpa, w sprawie, w której toczy się
postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku
postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu, a skarga pochodząca od innych osób stanowi
materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu. WSA
w Szczecinie w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 roku I SAB/Sz 5/20 orzekł, że z przepisu art.
234 pkt 1 Kpa wynika zakaz prowadzenia odrębnego postępowania, którego przedmiotem
byłoby rozpoznanie wniesionej przez stronę skargi administracyjnej w toku trwającego
postępowania administracyjnego. Stosownie do postanowień art. 236 § 1 Kpa, w przypadku
określonym w art. 234 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do
wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie.

Wobec powyższego, Rada Powiatu Nowodworskiego nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi,
postanawia przekazać skargę do organu właściwego tj. Starosty Nowodworskiego, przed
którym toczy się postępowanie administracyjne w sprawie.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Mariusz Torbus

