
 

 

UCHWAŁA Nr XXX/207/2017 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 
z dnia 26 maja 2017r. 

w sprawie przekazania skargi 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 229 

pkt 1 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 23 poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138.) w zw. z art. 10e ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i poz. 1948) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przekazuje się do rozpatrzenia skargę z dnia 23.04.2017 r. Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy w Rodzinie. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania skargi i zawiadomienia 

skarżącego o przekazaniu skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

/-/Katarzyna Kręźlewicz 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr XXX/207/2017 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 26 maja 2017r.  

Do Rady Powiatu Nowodworskiego wpłynęła w dniu 10 maja 2017r. skarga z dnia 

23 kwietnia 2017 r. Skarga ta w istocie dotyczy udzielonej przez Dyrektora PCPR odpowiedzi 

na wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego zgodnie z art. 10e ustawy z dnia 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Zgodnie z orzecznictwem odpowiedź ta powinna przyjąć formę decyzji 

administracyjnej. Ponieważ skarga wpłynęła w terminie do wniesienia odwołania, to należy ją 

rozpatrzyć jako odwołanie od rozstrzygnięcia zawartego w piśmie (por. wyrok WSA 

w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2017 r. sygn. II SA/Bd 986/16; wyrok WSA w Poznaniu 

z dnia 22 stycznia 2015 r. sygn. I SA/Po 687/14). Zgodnie z art.129 ｧ 1 kpa odwołanie wnosi 

się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał rozstrzygnięcie. Organ 

ten zgodnie z art. 133 kpa obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy 

organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, 

jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132 kpa.  

 

Zgodnie z art. 234 pkt. 1 kpa w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne 

skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami 

kodeksu. Skarga wniesiona w związku z treścią decyzji organu pierwszej instancji, w terminie 

przewidzianym w ustawie do złożenia odwołania, podlega rozpatrzeniu jako odwołanie od tej 

decyzji. W wyroku NSA z dnia 28 kwietnia 2010 r., I OSK 209/10 LEX nr 580129: "Organ 

właściwy nie może zmienić kwalifikacji czynności procesowej strony na skargę powszechną. 

Procedura rozpoznania skargi powszechnej nie zapewnia stronie gwarancji, które wynikają 

z prawa do procesu oraz prawa do sądu. Z tego względu przepisy art. 233, art. 234, art. 235 

i art. 236 Kodeksu postępowania nakładają obowiązek nadania czynności procesowej strony, 

choćby miała postać skargi powszechnej, odpowiedniego charakteru procesowego przyjętego 

w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego".  

 

Zgodnie zaś z art. 231 kpa jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej 

rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, 

przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo 

wskazać mu właściwy organ.  
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