
UCHWAŁA NR XXXII/283/2022 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329), Rada Gminy Stanisławów 
postanawia, co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z wnioskiem Skarżącego przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu 
w Warszawie skargę na uchwałę nr XXX/266/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 marca 2022 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stanisławowie wraz z uporządkowanymi i kompletnymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę i wnioskiem 
o odrzucenie skargi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3. Udziela się Wójtowi Gminy Stanisławów pełnomocnictwa z prawem do udzielania dalszych 
pełnomocnictw do występowania, w sprawie dotyczącej zaskarżenia w/w uchwały, w imieniu Rady Gminy 
Stanisławów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE 

Rada Gminy Stanisławów podjęła uchwałę nr XXX/266/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Stanisławowie na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie 
art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uznając skargę na działania Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za bezzasadną. 

Mimo to, skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika - radcę prawnego, pismem z dnia 
14 kwietnia 2022 r. złożył za pośrednictwem Rady Gminy Stanisławów skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w tym samym zakresie swojej wcześniej rozpoznanej przez Radę Gminy ww. uchwałą 
skargi. 

Rada Gminy Stanisławów wnosi o odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ppsa w związku 
z tym, że sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego tzn. w zakresie właściwości sądów 
administracyjnych nie mieści się rozpatrywanie skarg na informacje dotyczące tzw. skarg powszechnych 
wnoszonych w trybie działu VIII Kpa, albowiem tok instancji w sprawach skarg złożonych w trybie działu 
VIII Kpa kończy się albo wskutek rozpoznania skargi przez właściwy organ albo w trybie ponownego 
rozpoznania skargi zgodnie z art. 239 § 1 Kpa. 

Rada Gminy Stanisławów powołuje się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku z dnia 19 lipca 2019 r (w sprawie o sygn. akt IIISA/Gd236/19), w którym to Sąd wskazał że 
"powszechne jest stanowisko, wedle którego sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skarg, 
których przedmiotem jest zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi wniesionej w trybie działu VIII kpa. 
Postępowanie skargowo-wnioskowe uregulowane w dziale VIII kpa ma bowiem charakter odrębny od 
postępowania administracyjnego, a do czynności podejmowanych w tym postępowaniu nie stosuje się 
przepisów działu II kpa, ponieważ - w odróżnieniu od postępowania administracyjnego postępowanie 
skargowo-wnioskowe nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Tryb ten (art. 221 i następne kpa) 
jest jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, którego zakończenie czyli 
zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu 
instancyjnego, a więc nie tylko postępowania odwoławczego, ale także postępowania sądowo 
administracyjnego." 

Należy również podkreślić fakt, że skarga na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Stanisławowie została rozpatrzona przez Radę Gminy Stanisławów w formie uchwały, w żadnym wypadku 
nie może automatycznie skutkować uznaniem, że jest to akt podlegający zaskarżeniu w odrębnym trybie, to 
jest na podstawie art. 101 ustawy  o samorządzie gminnym. W/w Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gdańsku w wyroku z dnia 19 lipca 2019 r (w sprawie sygn. akt IIISA/Gd236/19), uznał bowiem także, że 
" Organy jednostek samorządu terytorialnego podejmują uchwały we wszystkich sprawach należących do 
ich właściwości, jednak uchwały podjęte w wyniku skargi wniesionej na podstawie art 227 kpa mimo 
specyficznej formy, wykazują cechy czynności informującej o sposobie załatwienia skargi, takiej samej jak 
czynności innych organów wymienionych w art 229 kpa, którym nie przypisano uchwały jako prawnej formy 
działania". 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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