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UCHWAŁA NR XXXIV/.../21 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę nr 
XXXIII/302/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie skargi na działalność 

Burmistrza Miasta Kościerzyna wraz z odpowiedzią na skargę 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Rada Miasta Kościerzyna przekazuje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę 
na uchwałę nr XXXIII/302/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna wraz z odpowiedzią na skargę. 

§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/.../21 
Rady Miasta Kościerzyna 
z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 
 
 
 

Kościerzyna, …. stycznia 2021 r. 
 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gdańsku 
ul. Zwycięstwa 16/17 
80-219 Gdańsk 
 
 
Skarżący:  
1. Pani Urszula Krzanowska 

ul. Kartuska 20/A/10 
83-400 Kościerzyna 

2. Pani Aleksandra Przybylska 
Redaktor Naczelna Gazeta „Życie Kaszub” 
ul. Wodna 14  
83-400 Kościerzyna 

 
 

Organ uchwałodawczy Gminy:  
Rada Miasta Kościerzyna 
ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna 
Organ reprezentujący Gminę: 
Burmistrz Miasta Kościerzyna 
ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna 

 
 

Przekazanie skargi 
wraz z odpowiedzią na skargę 

 
Burmistrz Miasta Kościerzyna, stosownie do art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym przekazuje skargę Pani Urszuli Krzanowskiej i Pani Aleksandry Przybylskiej, 
Redaktor Naczelnej Gazety „Życie Kaszub” na Uchwałę nr XXXIII/302/20 Rady Miasta Kościerzyna 
z dnia 21.12.2020 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna wraz z aktami 
sprawy. 

 
Odpowiedź na skargę 

 
Gmina Miejska Kościerzyna nie znajduje podstaw do uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a 
i wnosi o: 

1) odrzucenie skargi z uwagi na jej niedopuszczalność. 
 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FD42BDA1-8644-4123-B87F-EC8F3A75358F. projekt Strona 1



UZASADNIENIE 

 

W dniu 4 stycznia 2021 roku do Rady Miasta Kościerzyna wpłynęła skarga, w której skarżący zawarli 
wniosek do Rady Miasta Kościerzyna o uchylenie zaskarżonej uchwały nr XXXIII/302/20 i ponowne 
rozpoznanie skargi z 25.11.2020r., a w przypadku jeśli Rada uzna, że brak jest podstaw do zaspokojenia tego 
wniosku – to skarżący wnoszą o przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 

Przedmiotem zaskarżenia jest uchwała Rady Miasta Kościerzyna wydana na podstawie 
art. 229 pkt. 3 KPA, dotycząca rozpatrzenia skargi na działanie burmistrza. Przepis ten stanowi, że jeżeli 
przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym 
do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest Rada 
gminy (miasta). Przedmiotem skargi jest w tym przypadku uchwała wydana przez organ administracyjny 
w ramach przewidzianego w Dziale VIII KPA postępowania w sprawie skarg i wniosków. 

Zakres kontroli działalności administracji publicznej i stosowania przez WSA określa art. 3 § 1-3 ustawy 
z 30.8.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Obejmuje on skargi na m.in.: decyzje 
administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo 
kończące postępowanie lub rozstrzygające sprawę co do istoty, a także inne niż określone w pkt. 1-3 
§ 2 art. 3 cyt. ustawy akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub 
obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Omawiana uchwała nie jest ani rozstrzygnięciem indywidualnym mającym postać decyzji administracyjnej 
lub postanowienia, ani też nie może być kwalifikowana jako „ inny akt lub czynność z zakresu administracji 
publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa ”. Istotą uregulowanych 
w Dziale VIII KPA skarg jest uruchomienie jednoinstancyjnego postępowania administracyjnego o charakterze 
uproszczonym, kończącego się zawiadomieniem, czyli czynnością materialno-techniczną. Przesłanie zatem 
przedmiotowej uchwały skarżącym zakończyło całą procedurę. Przepisy KPA nie przewidują ponownego 
rozpatrywania skargi ani możliwości uchylenia rozstrzygnięcia w przedmiocie rozpatrzenia skargi. W tym 
kontekście brak podstaw prawnych do uwzględnienia wniosku zawartego w skardze z 04.01.2021 r. 

Rozstrzygnięcie takiej skargi nie następuje drogą decyzji lecz czynności materialno-technicznej - 
zawiadomienia, które nie ma charakteru aktu administracyjnego władczo rozstrzygającego o prawach 
i obowiązkach jednostki wynikających z przepisów prawa administracyjnego, a zatem nie podlegającego 
kognicji sądu administracyjnego. 

Z tego względu będąca przedmiotem skargi zaskarżona uchwała Rady Miasta Kościerzyna będąca 
w istocie zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi z Działu VIII KPA, zdaniem organu, nie leży 
w zakresie rozpatrzenia przez sąd administracyjny, a skarga na taką uchwałę podlega odrzuceniu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę, jak na wstępie. 

 

 

Załączniki: 
  akta sprawy 
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Uzasadnienie

W dniu 4 stycznia 2021 roku do Rady Miasta Kościerzyna wpłynęła skarga, w której skarżący zawarli
wniosek do Rady Miasta Kościerzyna o uchylenie zaskarżonej uchwały nr XXXIII/302/20 i ponowne
rozpoznanie skargi z 25.11.2020r., a w przypadku jeśli Rada uzna, że brak jest podstaw do zaspokojenia
tego wniosku – to skarżący wnoszą o przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gdańsku.

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), organ, którego działanie jest przedmiotem skargi,
przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę,
w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Wobec tego, iż
brak jest podstaw do uchylenia uchwały nr XXXIII/302/20 zasadne jest przekazanie skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę. Podjęcie uchwały jest
uzasadnione.
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