Uchwała Nr XXIV/26/2013
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 09 sierpnia 2013 r.

w sprawie przekazania skargi Pani Barbary Piaseckiej do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi ( Dz. U z 2012 r. poz. 270) Rada Gminy Jedlińsk
uchwala co następuje :
§ 1.
Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu skargę Pani Barbary Piaseckiej na
Uchwałę
Nr XXII/17/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi.
§ 2.
Odpowiedź na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/26/2013
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 09 sierpnia 2013 r

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
VIII wydział Zamiejscowy w Radomiu
ul. Słowackiego 7

Strona skarżąca: Barbara Piasecka
zam. ul. Mariacka 10/12 m 13
26-600 Radom
Strona przeciwna: Rada Gminy Jedlińsk
ul Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Odpowiedź na skargę
Pani Barbary Piaseckiej z dnia 24 lipca 2013 r na Uchwałę Nr XXII/17/2013
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
dyrektora PSP w Ludwikowie
Skarga wpłynęła w dniu 25 lipca 2013 r.
Wnoszę o odrzucenie skargi ewentualnie o jej oddalenie w całości
Uzasadnienie
Skarżąca powołuje się w swej skardze na art.101 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym jednak zgodnie z obowiązującym orzecznictwem
uchwała podjęta przez radę gminy w trybie postępowania skargowego
regulowanego przepisami k.p.a. nie może być w żadnym wypadku
kwalifikowana jako akt podlegający zaskarżeniu na podstawie art.101.
Skarga, która została w tym trybie wniesiona, uruchamia jednoinstancyjne
postępowanie administracyjne uproszczone, które kończy się nie decyzją
administracyjną w sposób władczy kształtującą sytuację prawną adresata lecz

czynnością materialno -techniczną tj zawiadomieniem o sposobie załatwienia
sprawy [ vide postanowienie WSA w Łodzi z dnia 27 04 2010 r. IIISA/Łd 176/10]
Postępowanie w sprawach skarg i wniosków objętych działem VIII k.p.a. nie
podlega kontroli sądów administracyjnych [vide postanowienie NSA w
Warszawie z dnia 19.01.2012 r. II OSK 2692/11]
Zaskarżona uchwała podjęta została na podstawie art.229 k.p.a wobec czego
skarga powinna zostać odrzucona.
Z ostrożności procesowej, gdyby Sąd nie podzielił wyżej przedstawionego
poglądu , wnoszę o oddalenie skargi , ponieważ zaskarżona uchwała w żaden
sposób nie narusza prawa.
Podjęta została przez właściwy organ w sprawie podlegającej jego
kompetencjom i we właściwym trybie.
Uchwała została przedłożona organowi nadzoru w przepisowym terminie i
organ nie dopatrzył się żadnych uchybień.
Wskazując na powyższe okoliczności wnoszę jak na wstępie nin odpowiedzi.

