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UCHWAŁA Nr XXXVII/230/2017 

RADY  POWIATU  KĘPIŃSKIEGO 

z dnia  19 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Kępińskiego zgodnie                                        

z właściwością.  

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 231, w związku z art. 236 ustawy                           

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1257), oraz w związku z art. 88 ust. 1 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) – uchwala się, co następuje : 

 

§ 1. Uznać swoją niewłaściwość w sprawie i przekazać  skargę A. S. z dnia                                 

14 listopada 2017 r. Wójtowi Gminy Rychtal jako organowi właściwemu do podjęcia 

czynności określonych w art. 233 w związku z art. 236 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego do przekazania 

skargi i zawiadomienia skarżącego o przekazaniu skargi. 

§   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXXVII/230/2017 Rady Powiatu Kępińskiego  

z dnia 19 listopada 2017 r. 

w sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Kępińskiego zgodnie                                    

z właściwością. 

         I.  W dniu 10 listopada 2017 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Kępnie 

pismo zamieszkałego w miejscowości P. A. S. adresowane do Rady Powiatu Kępińskiego 

zatytułowane „Skarga na działalność Starosty Powiatu”. Skargę przekazano do Biura 

Rady Powiatu w dniu 14 listopada 2017 r.  

W piśmie zawarto informację o fakcie nielegalnej - w ocenie skarżącego wycinki drzew 

na rowie melioracyjnym w miejscowości Proszów, na działce nr 107; przy granicy                           

z działkami nr 104 i nr 105. Poza tym skarżący zaznacza, iż „bezczynność Starosty”                                    

w tej sprawie może doprowadzić do tego, że „Starostwo jako właściciel nieruchomości 

poniesie finansowe skutki tej nielegalnej wycinki”. 

II. Mając na uwadze powyższe Przewodniczący Rady Powiatu, jako 

odpowiedzialny za przygotowanie i organizację prac Rady Powiatu podjął w sprawie 

czynności mające na celu przygotowanie należytego, zgodnego z prawem rozpoznania 

przez Radę Powiatu złożonej skargi. 

W dniu 15 listopada 2017 r. Przewodniczący Rady wystąpił do Starosty 

Kępińskiego z prośbą o ustosunkowanie się do treści otrzymanej skargi oraz udzielenie 

niezbędnych wyjaśnień i, w miarę ich posiadania również informacji w jej przedmiocie. 

Starosta poinformował, iż w dniu 17 października 2017 r. otrzymał od w/w 

skarżącego pismo informujące go o fakcie wycięcia drzew na rowie melioracyjnym, 

stanowiącym działkę nr 107, położoną w Proszowie – na odcinku pomiędzy działkami 

104 a 105. 

Starosta Kępiński dokonał ustaleń, że działka nr 107 (rów melioracyjny) stanowi 

własność Skarbu Państwa, zaś rów melioracyjny objęty jest działalnością Gminnej 

Spółki Wodnej w Rychtalu. W wyniku powyższych ustaleń, w oparciu o przepisy ustawy 

o ochronie przyrody, na zasadzie art. 65 § 1 Kpa Starosta Kępiński w dniu                                         

23 października 2017 r. przekazał sprawę według właściwości do Wójta Gminy Rychtal; 

informując jednocześnie że nie udzielał – w imieniu Skarbu Państwa zgody na usunięcie 

drzew z tego terenu.  

Przekazanie to nastąpiło z następujących przyczyn. W myśl przepisów ustawy                       

o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może  

nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, za zgodą właściciela nieruchomości—

jeśli o zgodę wnioskuje jej posiadacz (art. 83 ust. 1 ustawy) lub po dokonaniu zgłoszenia 

(art. 83f ust. 4 ustawy). W przypadku gdy usunięcie drzew na rowach ma związek                              
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z utrzymywaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działalnością 

spółki wodnej - do tej spółki należy wystąpienie o wydanie w tej sprawie stosownej 

decyzji; może ona otrzymać też nakaz dokonania odpowiedniej konserwacji (art.77 

Prawa wodnego). 

Organem właściwym do wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez 

wymaganego zezwolenia jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz bez zgody 

posiadacza nieruchomości; Starosta właściwy jest tutaj jedynie w zakresie, w jakim 

usuwanie drzew wykonywane jest przez wójta, w odniesieniu do nieruchomości 

będących własnością gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu 

wieczystym innego podmiotu. 

III. Wobec przekazania sprawy przez Starostę Kępińskiego Wójtowi Gminy 

Rychtal, Przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego zwrócił się do Wójta Gminy Rychtal 

o poinformowanie czy w sprawie nałożenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez 

zezwolenia z terenu nieruchomości, o której mowa w skardze toczy się postępowanie 

administracyjne i czy wydano w tej sprawie decyzję ostateczną bądź czy postępowanie 

takie się nie toczy. 

Wójt Gminy Rychtal poinformował pismem z dnia 27 listopada 2017 r., iż                              

w sprawie poruszonej w skardze wycinki drzew prowadzi on postepowanie 

wyjaśniające; postępowanie administracyjne zostanie wszczęte w przypadku 

wystąpienia przesłanek to umożliwiających. 

IV.  W takim stanie rzeczy Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do przekazania 

sprawy do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego, której zadaniem byłaby 

analiza złożonej skargi oraz opracowanie i przedłożenie Radzie Powiatu na sesję 

projektu uchwały Rady, zawierającego stosowne rozstrzygnięcie w sprawie złożonej 

skargi wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący Rady Powiatu, działając na podstawie  § 89 ust. 3 pkt 1 Statutu 

Powiatu Kępińskiego złożył do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

wniosek o zwołanie posiedzenia tej komisji w celu zbadania przez nią sprawy                                  

i wyrażenia opinii w przedmiocie skargi, w celu przedstawienia Radzie Powiatu projektu 

rozstrzygnięcia w sprawie.  

Komisja, na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2017 r.,  po dokonaniu analizy skargi                            

i przedłożonej dokumentacji sprawy oraz pisemnej informacji Starosty, po zasięgnięciu 

opinii prawnej, zaopiniowała skargę jako złożoną w sprawie indywidualnej z zakresu 

administracji publicznej w której nie toczy się postępowanie administracyjne. Rada 

Powiatu podziela przyczyny wcześniejszego (w dniu 23 października 2017 r.) 

przekazania przez Starostę pisma A. S. Wójtowi Gminy Rychtal. 

Według właściwości ogólnej do załatwienia skargi na Starostę właściwa jest Rada 

Powiatu (art. 229 pkt 4 Kpa). Kpa zawiera  jednak odstępstwa od powyższej zasady                         



4 
 

z uwagi na to czy przedmiot skargi ma związek z toczącym się bądź zakończonym już 

postępowaniem administracyjnym w sprawie indywidualnej z zakresu administracji 

publicznej rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej (z tzw. postępowaniem 

jurysdykcyjnym). 

         Zgodnie z art. 233 Kpa skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest 

przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, 

jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może 

spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy 

wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony. 

         W powyższym przypadku organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ 

uprawniony do wszczęcia postępowania (art. 236 Kpa); w związku z art. 88 ust. 1 

ustawy o ochronie przyrody – Wójt Gminy Rychtal. 

         Powyżej przytoczone przepisy Kodeksu regulujące właściwość organu we 

wskazanych rodzajach skarg statuują obowiązującą na gruncie Kpa zasadę prymatu 

postępowania jurysdykcyjnego nad postępowaniem skargowym; co uniemożliwia 

rozpatrywanie m. in. przedmiotowej skargi przez organ niewłaściwy dla prowadzenia 

postępowania administracyjnego (jurysdykcyjnego), jakim jest w tym przypadku Rada 

Powiatu. 

V. Rada Powiatu Kępińskiego zważyła, co następuje. 

Skarga podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Rychtal jako organowi właściwemu                  

w postępowaniu jurysdykcyjnym. W sprawie poruszonej w skardze nie toczy się 

bowiem postępowanie administracyjne.  

Art. 231 Kpa stanowi, iż 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. Z uwagi na wcześniej zaplanowany 

termin sesji, najbliższym możliwym terminem oceny złożonej skargi i nadania jej 

dalszego biegu był dzień przypadającej po wstępnej analizie skargi przez Komisję 

Rewizyjną sesji Rady Powiatu, o czym Przewodniczący Rady poinformował skarżącego 

niezwłocznie po otrzymaniu skargi. 

Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności faktyczne oraz prawne Rada 

Powiatu Kępińskiego uznała swoją niewłaściwość w niniejszej sprawie i zobowiązana 

była, zgodnie z art. 231 Kpa do przekazania skargi Wójtowi Gminy Rychtal – organowi 

właściwemu do jej rozpoznania na mocy art. 236 Kpa.  

Mając na uwadze powyżej podane okoliczności faktyczne oraz prawne, podjęcie 

uchwały jest zasadne. 

 

 


