
UCHWAŁA XXI/165/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie uznania  się  za  organ  niewłaściwy  do  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Wójta 
Gminy  Olszanka  w  sprawie  zasypania  rowu   w  Przylesiu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z  
2016r,  poz.  446 ,poz. 1579) oraz   art.  231  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.  z  2016r,   poz.  23 ,  poz. 868, poz. 996, poz. 1579)   -  Rada  Gminy Olszanka  
uchwala ,  co  następuje:

§ 1. Rada Gminy  Olszanka   uznaje  się  za    organ   niewłaściwy   do   rozpatrzenia
skargi   Pani D.  L.   na  działalność  Wójta  Gminy   Olszanka   w   sprawie  zasypania  rowu  w   
miejscowości  Przylesie.

§ 2. Niniejszą uchwałę  wraz z uzasadnieniem przesyła się  skarżącej   wskazując ,   iż  organem  
właściwym   do  rozpatrzenia  skargi   jest  Starosta  Brzeski.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Sprawa skargi wniesiona przez Panią D. L. na działalność Wójta Gminy Olszanka

dotycząca zasypania rowu w m. Przylesie nie podlega rozpatrzeniu w trybie

skargowym na podstawie przepisów rozdziału VII Kodeksu postępowania

administracyjnego.

Postępowanie skargowe jest postępowaniem uproszczonym. Toczy się ono jako

samodzielne postępowanie , tylko w przypadkach , gdy skarżący się nie jest stroną

postępowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego ,a przedmiotem nie są

sprawy załatwiane przez wydanie decyzji administracyjnej . W przypadku ,gdy

przedmiotem skargi jest sprawa , która zgodnie z prawem jest załatwiana w

postępowaniu administracyjnym , to załatwiana jest ona w tym postępowaniu z

udziałem stron i nie dochodzi do wszczęcia postępowania skargowego. Wniesiona

przez stronę postępowania skarga może być w istocie pismem procesowym

związanym z wyjaśnieniem sprawy .

W orzecznictwie oraz piśmiennictwie podkreśla się generalną zasadę pierwszeństwa

postępowania jurysdykcyjnego przed trybem skargowym. (tak m.in. wyrok NSA z dnia

7.05.2015r. II OSK 2877/14 ; wyrok WSA we Wrocławiu z 27.01.2004r. II SA/Wr

2486/03 , wyrok WSA Warszawa I SA/Wr 1742/04 z dnia 8.11.2005r. wyrok NSA z

28.04.2010r. I OSK 209/10 LEX nr 580129 ).

Pismo Pani D. L. nazwane skargą dotyczy wyjaśnień Wójta złożonych w związku z

pismem Starosty Brzeskiego z dnia 19.03.2013r. znak OŚ.6341.23.2013.MS w sprawie

wykonania zarurowania części rowu położonego na działce 1035 biegnącego wzdłuż

drogi gminnej działka nr 969 w m. Przylesie, a zatem sprawy rozstrzyganej w drodze

decyzji administracyjnej przez Starostę Brzeskiego w postępowaniu prowadzonym na

podstawie przepisów art.64a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z

2015r. poz. 469 ,z późn.zm.) .

W związku z powyższym skarga podlega rozpatrzeniu w trybie i na zasadach
określonych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.
Zgodnie zaś z art. 140 ust.1 w związku z art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. –

Prawo wodne organem właściwym we wskazanym wyżej postępowaniu

administracyjnym jest starosta.

Z powyższych względów skarga Pani D. L. nie podlega rozpatrzeniu przez Radę

Gminy Olszanka. Jednocześnie Rada Gminy Olszanka wskazuje, że organem właściwym

rozpatrzenia skargi jest Starosta Brzeski.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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