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WOJEWODA ŚLĄSKI
NPII.4131.1.590.2021 Katowice, dnia 28 maja 2021 r.

Rada Gminy Konopiska

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 254/XXX/2021 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Wojta Gminy Konopiska, w całości, jako sprzecznej z art. 235 § 1 oraz 
art. 236 § 1 w związku z art. 19 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dalej jako „Kpa”.

Uzasadnienie

W dniu 27 kwietnia 2021 r. Rada Gminy Konopiska  podjęła uchwałę Nr 254/XXX/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Konopiska.

Uchwała została doręczona do organu nadzoru w dniu 30 kwietnia 2021 r.  
W ocenie organu nadzoru podjęcie przedmiotowej uchwały nastąpiło z istotnym naruszeniem 

obowiązującego prawa – art. 235 § 1 oraz art. 236 § 1 w związku z art. 19 Kpa. 
Organ nadzoru w pierwszej kolejności wskazuje, że zagadnienia rozpatrywania skarg 

na działalność podmiotów publicznych regulują przepisy Rozdziału 2, Działu VIII Kpa. Określają 
one przedmiot skargi (art. 227), organy właściwe do rozpatrywania skarg (art. 229 - 230), możliwości 
przekazania skargi organowi właściwemu lub organowi niższego stopnia (art. 231 - 232), ewentualne 
skutki wniesienia skarg w sprawie indywidualnej (art. 233), w sprawie, w której toczy się 
postępowanie administracyjne (art. 234 - 236), maksymalne terminy załatwiania skarg (art. 237) oraz 
niezbędne elementy zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi (art. 238 i 239).

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwały Rada postanowiła uznać skargę skarżącego 
M.K. z dnia 27 marca 2021 r., na działalność Wójta Gminy Konopiska za bezzasadną, podzielając 
w tym zakresie opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Załącznik do uchwały stanowi opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w której proponuje 
się uznać skargę w zakresie:

1) zarzutu skarżącego dot. wydania przez Wójta Gminy Konopiska zaświadczenia 
o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska 
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wraz z załącznikiem graficznym, który to załącznik graficzny ukazuje wg skarżącego nieprawidłowo 
naniesione granice dla działki nr ewid. 37/2 obręb nr 10 Walaszczyki,

2) zarzutu skarżącego dot. zamówienia przez Wójta Gminy Konopiska opinii dotyczącej 
nieruchomości należącej do skarżącego,

3) zarzutu skarżącego dot. niedochowania ustawowych terminów dla postanowienia Wójta 
Gminy nr Fn.3120.110.201 z dnia 10 czerwca 2020 r.

- za bezzasadną.
Dalej, Rada przyjęła uzasadnienie, w którym odniosła się do treści ww. zarzutów.
W toku prowadzonego postępowania nadzorczego organ nadzoru zwrócił się w dniu 7 maja 

2021 r. pismem nr NPII.4130.61.10.2021 do Wójta Gminy Konopiska o doręczenie m. in. odpisu 
skargi będącej przedmiotem uchwały. 

Organ nadzoru wskazuje, że z treści skargi oraz uzasadnienia ww. uchwały wynika, że skarga 
dotyczyła trzech wcześniej wskazanych zarzutów.

W odniesieniu do pierwszego z nich, tj. wydania przez Wójta Gminy Konopiska 
zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Konopiska z załącznikiem, który ukazuje nieprawidłowo naniesione granice, Rada wskazała, 
że załącznik ten stanowi kopię uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 69/IX/2003 z dnia 20 czerwca 
2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska. Zatem 
Rada nie dopatrzyła się w działaniu Wójta naruszenia prawa.

 W odniesieniu do drugiego z zarzutów, tj. zamówienia, przez Wójta Gminy Konopiska, 
opinii dotyczącej nieruchomości należącej do skarżącego, Rada wskazała, że Urząd Gminy zlecił 
opracowanie opinii dot. zgodności aktualnego użytkowania nieruchomości z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby postępowania, które zakończyło się wydaniem 
przez Wójta Gminy Konopiska decyzji nakazowej o przywrócenie poprzedniego sposobu 
zagospodarowania terenu. W grudniu 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (po odwołaniu 
skarżącego) wydało ostateczną decyzję Nr SKO.4103.142.2020 z 7 grudnia 2020 r. utrzymującą 
w całości ww. decyzję Wójta Gminy Konopiska. Z treści skargi wynika, że opinia została 
sporządzona w sposób niewłaściwy. Rada stwierdziła, że ujęte przez skarżącego zarzuty w sprawie 
opinii urbanistycznej dotyczą sprawy w całości wcześniej analizowanej przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze i zakończonej ostateczną decyzją. Było to przesłanką do uznania przez Radę 
skargi za bezzasadną.

W odniesieniu do trzeciego zarzutu, tj. niedochowania ustawowych terminów 
dla postanowienia Wójta Gminy nr Fn.3120.110.201 z dnia 10 czerwca 2020 r., z treści skargi 
wynika, że Wójt wydał decyzję w sprawie odmowy umorzenia skarżącemu podatku przed upływem 
terminu wyznaczonego na wypowiedzenie się przez stronę co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań. Nadto skarżący zarzuca, że w ww. decyzji są błędy. Jak wskazała Rada, 
decyzją Nr SKO.4105.605.2020r. z dnia 04 marca 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Częstochowie utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Konopiska. Rada uznała skargę za 
bezzasadną, wskakując, że zarzut niedochowania ustawowych terminów postanowienia 
administracyjnego dotyczy sprawy, w której została wydana ostateczna decyzja administracyjna. 
W związku z powyższym organ Rady Gminy nie jest właściwy do rozpatrywania tego zarzutu, 
albowiem zgodnie z treścią art. 235 KPA „Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną 
uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności 
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decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 zasada 
trwałości decyzji §1 zdanie drugie.”

Organ nadzoru wskazuje, że z analizowanych dokumentów w istocie wynika, że skarżący, 
w zakresie drugiego i trzeciego z ww. zarzutów, kwestionował działania Wójta Gminy Konopiska 
przy okazji rozpatrywania sprawy zakończonej wydaniem decyzji nakazowej o przywrócenie 
poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu dla działki nr ewid. 37/2 obręb Walaszczyki oraz 
sprawy dotyczącej umorzenia skarżącemu podatku. Obie sprawy zakończyły się wydaniem 
ostatecznych decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

W tym miejscu organu nadzoru zauważa, że zgodnie z art. 235 § 1 Kpa, skargę w sprawie, 
w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia 
postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być 
uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 § 1 zdanie drugie. Z kolei z treści art. 236 § 1 Kpa wynika, iż 
„W przypadkach określonych w art. 233 i 234 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ 
uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie, 
a w przypadkach określonych w art. 235 - organ właściwy do wznowienia postępowania, 
stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany”.

Mając na uwadze treść powyżej cytowanych przepisów, stwierdzić należy, iż w przypadku 
drugiego i trzeciego z zawartych w skardze zarzutów nie ma zastosowania art. 229 pkt 3 Kpa, zatem 
nie było podstaw do przekazania skargi do Rady Gminy Konopiska. 

Art. 235 § 1 Kpa wskazuje, iż skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną 
kwalifikuje się w jeden z czterech wymienionych w przepisie sposobów, tj. jako: żądanie 
wznowienia postępowania, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, żądanie uchylenia decyzji lub 
żądanie jej zmiany. Wybór właściwego trybu uzależniony jest od treści żądania wnoszącego. Jak 
wskazał WSA w Lublinie w wyroku z 18 czerwca 2013 r., II SAB/Lu 14/13, „Precyzyjne określenie 
żądania strony jest niezwykle istotne, zakreśla bowiem materialnoprawne podstawy działania organu 
rozpoznającego skargę wniesioną w trybie art. 235 k.p.a. Wiedzę o tym, jaka jest treść żądania 
zawartego w takim podaniu, posiada jedynie strona wnosząca to podanie, a nie organ administracji 
publicznej, do którego zostało ono skierowane. Niedopuszczalne jest więc, by to organ administracji 
samodzielnie rozstrzygał wątpliwości dotyczące treści żądania strony. W razie gdy skarga złożona na 
podstawie art. 235 k.p.a. nie zawiera w swej treści jednoznacznego żądania, obowiązkiem organu 
administracji publicznej, do którego podanie wpłynęło, jest podjęcie z urzędu kroków zmierzających 
do sanowania tejże czynności procesowej strony”.

Wobec brzmienia powołanych wyżej regulacji nie budzi wątpliwości, że Rada Gminy 
Konopiska nie była właściwa do rozpatrzenia skargi w zakresie drugiego i trzeciego zarzutu. 
Podkreślić należy, że z przepisów art. 234 pkt 1 Kpa oraz art. 235 § 1 Kpa wprost wynika zakaz 
prowadzenia odrębnego postępowania, którego przedmiotem byłoby rozpoznanie wniesionej 
przez stronę skargi administracyjnej w toku trwającego postępowania administracyjnego, bądź 
po wydaniu ostatecznej decyzji. Regulacje te są konsekwencją uniwersalnego charakteru skargi 
powszechnej i przyjęcia zasady pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego przed skargowym. Jak 
wskazano w wyroku NSA z dnia 28 kwietnia 2010 r., sygn. akt I OSK 209/10, "Procedura 
rozpoznania skargi powszechnej nie zapewnia stronie gwarancji, które wynikają z prawa do procesu 
oraz prawa do sądu. Z tego względu przepisy art. 233, art. 234, art. 235 i art. 236 Kodeksu 
postępowania administracyjnego nakładają obowiązek nadania czynności procesowej strony, choćby 
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miała postać skargi powszechnej, odpowiedniego charakteru procesowego przyjętego w przepisach 
Kodeksu postępowania administracyjnego".

Reasumując, stwierdzić należy, że Rada Gminy Konopiska nie była prawnie umocowana do 
rozpatrzenia skargi M.K. na wójta Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2021 r. w zakresie 
dotyczącym:
- zamówienia przez Wójta Gminy Konopiska opinii dotyczącej nieruchomości należącej 
do skarżącego na potrzeby toczącego się postępowania, które zakończyło się wydaniem przez Wójta 
Gminy Konopiska decyzji nakazowej o przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania 
terenu - bowiem na dzień podjęcia uchwały, w obrocie była już ostateczna decyzja Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego Nr SKO.4103.142.2020 z 7 grudnia 2020 r.;
- niedochowania ustawowych terminów dla postanowienia Wójta Gminy nr Fn.3120.110.201 z dnia 
10 czerwca 2020 r. wydanego w toku postępowania ws. umorzenia podatku i błędów w decyzji 
Wójta Gminy Konopiska o odmowie umorzenia skarżącemu podatku - bowiem na dzień podjęcia 
uchwały, w obrocie była już ostateczna decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
Nr SKO.4105.605.2020r. z dnia 04 marca 2021 r.

Mając na uwadze treść art. 235 § 1 Kpa, niedopuszczalnym jest rozpoznanie przez Radę 
Gminy skargi w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, a tym bardziej uznanie przez Radę na 
tej podstawie skargi za bezzasadną, co uczyniono w stosunku do trzeciego z zarzutów przedmiotowej 
skargi. Rada powinna rozpoznać tylko tę część skargi, do której rozpoznania jest właściwa 
na postawie art. 229 Kpa. W pozostałym zakresie, w tym przypadku w zakresie zarzutu drugiego 
i trzeciego skargi, Rada powinna przekazać ją do rozpoznania organowi właściwemu, stosownie 
do treści art. 236 § 1 Kpa. 

W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienia w przedmiotowej uchwale należy 
zaliczyć do kategorii istotnych naruszeń prawa. Za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienie, 
prowadzące do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. 
Istotne naruszenie prawa w uchwale to takie naruszenie, które powoduje, że akt pozostaje w wyraźnej 
sprzeczności z określonym przepisem prawnym, sprzeczność ta jest oczywista i bezpośrednia, 
i wynika wprost z porównania treści przepisu z ocenianą regulacją, co nastąpiło w niniejszej sprawie 
(zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt 
II SA/Wa 2197/16, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 stycznia 2019 
r., sygn. akt II SA/Ol 859/18, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 
stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 693/18; publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych).

 Na koniec organ nadzoru zauważa, że w związku z tym, iż Rada przedmiotową uchwałą 
rozpoznała łącznie wszystkie trzy zarzuty skargi i uznała ją, zgodnie z treścią § 1 uchwały 
za bezzasadną w całości, konieczne stało się stwierdzenie nieważności całej uchwały, a nie tylko 
części dotyczącej zarzutu drugiego i trzeciego. Niemożliwe jest bowiem wyodrębnienie z treści tak 
sformułowanej uchwały tylko zakresu tych zarzutów skargi, do których rozpoznania Rada nie była 
właściwa.

Ponadto organ nadzoru wskazuje, że uchwała o odmownym załatwieniu skargi powinna 
zawierać elementy wymienione w zdaniu drugim art. 238 § 1 kpa, tj. uzasadnienie faktyczne i prawne 
oraz pouczenie o treści art. 239 Kpa. W przedmiotowej uchwale brak jest pouczenia o treści art. 239 
Kpa.
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Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności uchwały Nr 254/XXX/2021 Rady 
Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 
Konopiska – w całości, należy uznać za konieczne i w pełni uzasadnione. 

Pouczenie

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc 
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Z up. Wojewody Śląskiego

Krzysztof Nowak
Wydział Nadzoru Prawnego - Dyrektor Wydziału 

Nadzoru Prawnego
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