
UCHWAŁA NR XLV/269/2018  

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie przekazania skargi według właściwości 

 

Na podstawie art. 231 oraz 236 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Rada Powiatu Kępińskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uznaje się Radę Powiatu Kępińskiego za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi Pani 

M. L. z dnia 09.06.2018 r., uzupełnionej pismem z dnia 06.07.2018 r. na nienależyte 

wykonywanie zadań przez  Starostę Kępińskiego, w zakresie wykonywania zadań 

zleconych dotyczących naliczania i pobierania opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej jako działka                           

nr 678/1, położonej w Kępnie i przekazuje się przedmiotową skargę –Wojewodzie 

Wielkopolskiemu – jako organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały nr XLV/269/2018 

 Rady Powiatu Kępińskiego 

 z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

 w sprawie przekazania skargi według właściwości 

 

Pismem z dnia 09 czerwca  2018 r., uzupełnionym w dniu 06.07.2018 r. Pani 

M.L.  wniosła skargę  na nienależyte wykonywanie zadań przez  Starostę Kępińskiego, 

w zakresie wykonywania zadań zleconych dotyczących naliczania i pobierania opłat z 

tytułu użytkowania wieczystego stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 678/1, położonej w Kępnie. W przedmiotowej skardze 

podnoszono nierzetelność w  przedstawionej skarżącej dokumentacji nie mającej 

odzwierciedlenia w stanie prawnym użytkowania wieczystego nadanego przez 

Wojewodę Wielkopolskiego dla jej ww. nieruchomości.  

Zgodnie z art. 229 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (dalej zwaną k.p.a) jeżeli przepisy szczególne nie określają innych 

organów właściwych do rozpatrywania skarg, właściwą do rozpatrzenia skargi 

dotyczącej zadań lub działalności organów wykonawczych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych 

jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej - wojewoda lub organ wyższego stopnia. 

Mając na uwadze, iż przedmiotem skargi jest nienależyte, w ocenie Skarżącego, 

wykonywanie przez Starostę Kępińskiego jako organu reprezentującego Skarb Państwa 

w sprawach gospodarowania nieruchomościami, zadania w zakresie wykonywania 

zadań zleconych dotyczących naliczania i pobierania opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego stanowiącej własność Skarbu Państwa, organem właściwym do jej 

rozpatrzenia jest Wojewoda Wielkopolski.  

Z treścią  przedmiotowej skargi zapoznała się Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 

w  dniu 25 lipca 2018 r. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 231 k.p.a. Rada Powiatu 

obowiązana jest przekazać skargę do organu właściwego.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


