
 

 

UCHWAŁA NR II/11/2018 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO  

 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

w sprawie przekazania sądowi administracyjnemu wraz z aktami sprawy skargi 

Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Powiatu 

Kępińskiego  Nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 listopada  2017 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowaniem tego 

pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2018 r.  

 

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

(Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz 28 § 1 i art. 54 § 2 w związku z art. 64                                                 

§3 i art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

 

Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargę z dnia                         

30 października 2018 r. na uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXXVI/220/2017 z dnia 

28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

pojazdu z drogi i przechowaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 

2018 r. wraz z aktami sprawy. 

 

§ 2  

 

Wykonanie uchwały, w tym sporządzenie odpowiedzi na skargę i występowanie w sprawie ze 

skargi, o której mowa w uchwale przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, 

powierza się Staroście Kępińskiemu.   

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr II/11/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

w sprawie przekazania sądowi administracyjnemu wraz z aktami sprawy skargi 

Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Powiatu 

Kępińskiego  Nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 listopada  2017 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowaniem tego 

pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2018 r. 

 

 W dniu 30 października 2018 r.  Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim 

złożył  skargę na uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 listopada  

2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z 

drogi i przechowaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2018 r. 

Skarżący zaskarżył przedmiotowy akt prawa miejscowego w całości, wnosząc o stwierdzenie 

jej nieważności w tym zakresie. 

 

 Zgodnie z art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi ( Dz. U. z  2018 r., poz. 1302 ze zm.) skargę do sądu 

administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub 

przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. 

§  2.  Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi                                       

i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia 

jej otrzymania. 

 Mając na uwadze uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie                             

7 sędziów NSA W-wa z dnia 13 listopada 2012 r. (I OPS 3/12), w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady gminy, zdolność 

procesową (art. 26 § 1 w związku z art. 28 § 1 i art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) ma wójt 

(burmistrz, prezydent miasta), chyba że w sprawie zachodzą okoliczności szczególne, których 

nieuwzględnienie mogłoby prowadzić do pozbawienia rady gminy prawa do ochrony sądowej. 

 Przenosząc ww. stanowisko NSA w Warszawie na grunt regulacji ustawy o samorządzie 

powiatowym, stwierdzić należy, iż podmiotem władzy publicznej jest Powiat Kępiński mający 

osobowość prawną. Podmiot ten posiada zdolność sądową i procesową i dokonuje czynności w 

postępowaniu sądowym przez organy albo osoby upoważnione do wykonywania czynności w 

jego imieniu. 

 W strukturze Powiatu organem stanowiącym jest rada, zaś organem wykonawczym 

zarząd. Jednakowoż, w oparciu o art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym określono, 

że reprezentantem powiatu na zewnątrz jest starosta.   

 W związku z powyższym, mając na względzie pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd 

Administracyjny, wykonanie uchwały, Rady Powiatu o przekazaniu skargi na uchwałę do sądu 

administracyjnego polegać będzie na sporządzeniu przez Starostę Kępińskiego odpowiedzi na 

skargę, przesłanie jej do sądu wraz z aktami sprawy, następnie zaś reprezentowanie Powiatu 

Kępińskiego przed sądami administracyjnymi.  

 Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


