
UCHWAŁA NR 291/XXXV/2021 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie  rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta Gminy Konopiska 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art 229 pkt 3, art 234 pkt 1, art. 240 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się co następuje: 

§ 1. W związku z ponowioną w części skargą M.K.1) na działalność Wójta Gminy Konopiska dotyczącą 
zarzutu zamówienia przez Wójta Gminy Konopiska opinii na potrzeby toczącego się postępowania 
administracyjnego, Rada Gminy Konopiska uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia zarzutu skarżącego 
i przekazuje skargę Wójtowi Gminy Konopiska celem dalszego prowadzenia sprawy.  

§ 2. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
rozpatrzenia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy  
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 

 

 
1) Dane skarżącego zanonimizowano z uwagi na ochronę danych osobowych. 
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Załącznik do uchwały Nr 291/XXXV/2021 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

W związku z ponowioną w części skargą złożoną w dniu 13 lipca 2021 r. przez M.K. 1) na działalność Wójta 
Gminy Konopiska w zakresie zamówienia przez Wójta opinii dotyczącej nieruchomości należącej do 
skarżącego, proponuje się stwierdzić niewłaściwość Rady Gminy Konopiska do jej rozpatrzenia i przekazać 
skargę do rozpatrzenia Wójtowi. 

Uzasadnienie  

Wójt Gminy Konopiska w latach 2019-2020 prowadził postępowanie w sprawie przywrócenia 
poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na 
działce nr ewid. 37/2 obręb Walaszczyki. W ramach tego postępowania Wójt zlecił opracowanie opinii dot. 
zgodności aktualnego użytkowania nieruchomości z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Opinie zostały sporządzone przez urbanistę i były załącznikiem do postępowania, w którym 
Wójt wydał w 2020r. decyzję nakazującą  przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu. 
W grudniu 2020r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (po odwołaniu skarżącego) wydało ostateczną 
decyzję utrzymującą w całości decyzję Wójta Gminy Konopiska w sprawie przywrócenia poprzedniego 
sposobu zagospodarowania terenu. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny i prawny Rada Gminy 
Konopiska (uchwałą Nr 269/XXXII/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.) rozpatrując skargę M.K.1)  z dnia 
27 marca 2021r. uznała się za niewłaściwą do jej rozpatrzenia powołując się na art 235 KPA.  
W tzw. międzyczasie M.K.1)  wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Częstochowie w wyniku czego zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
(sygn. akt II SA/GI 314/212 z dnia 2 sierpnia 2021 r.) uchylający zaskarżoną decyzję Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego  z dnia 7 grudnia 2020 r. nr SKO.4103.142.2020 oraz poprzedzającą ją decyzję 
Wójta Gminy Konopiska z dnia 10 września 2020 r. nr Gr.6731.1.2019. Wskazując na ten wyrok WSA jako 
nową okoliczność M.K.1)  na sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2021 r., której przedmiotem obrad była 
ponowna skarga z dnia 13 lipca 2021r. zażądał ponownego rozpatrzenia zarzutu podniesionego w tej 
skardze. 
W tej sytuacji Rada Gminy zdecydowała o potrzebie dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie i odesłała 
projekt uchwały Rady Gminy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W wyniku rozważenia nowej sytuacji 
prawnej jaka powstała po wyroku WSA w Gliwicach należy przyjąć na podstawie art 234 KPA, że Rada 
Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi albowiem "W sprawie, w której toczy się postępowanie 
administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie 
z przepisami kodeksu." 

 
1) Dane skarżącego zanonimizowano z uwagi na ochronę danych osobowych. 
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