
UCHWALA NR XIX.203.2021 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 3 I maja 2021 r. 

w sprawie: przekazania do WOjewOdzkiego SOldu Administracyjnego w Warszawie skargi Grzcgorza 
KamiJ\skiego wraz z odpowiedziOl na skarg~. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorZljdzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 

z p6in.zm.) w zwi~zku z art. 54 § I i §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 0 post~powaniu przed s~dami 

administracyjnymi (Oz. U. z 2019 r poz. 2325 z pozn. zm.) uchwala si~ co nast~puje: 

§l. 

Postanawia si~ przekazac do Wojew6dzkiego S~du Administracyjnego w Warszawie skarg~ Grzegorza Kaminskiego 

z dnia 05.05.2021 r. na uchwal~ Rady Gminy Baboszewo w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Dyrektor 

Przedszkola w Baboszewie nr XXVIII. 191.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku. 

§ 2. 

Odpowiedz na skarg~, 0 kt6rej mowa w § I, zawiera zal~cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 3. 

Upowaznia siC; W6jta Gminy Baboszewo: 

I. do przekazania skargi 0 kt6rej mowa w §I wraz z odpowiedzi~ na skargc; do Wojew6dzkiego S~du 

Administracyjnego w Warszawie, 

2. do reprezentowania Rady Gminy Baboszewo przed Wojew6dzkim S~dem Administracyjnym w Warszawie, 

a takZe do udzielania dalszych pelnomocnictw, w tym pelnomocnictwa do SPorzlldzenia i wniesienia skargi 

kasacyjnej oraz reprezentowania Rady Gminy Baboszewo w post~powaniu przed Naczelnym S~dem 

Administracyjnym w Warszawie. 

§ 4. 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 5. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 

Przewodniczllc 
PRZF. 

ntr G~ ~~r .. ~y,ki 
oszcz cki 



Zal~cznik do Uchwaly XIX.203.2021 

Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2021 r. 

Wojew6dzki Sqd Administracyjny w Warszawie 
Ul. Jasna 2/4, 
00-013 Warszawa 

Dot. XXV II I.I 9 1.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

Skariqcy: Grzegorz Kaminski 

Reprezentowani przez 
Wojciecha Pun skiego 
Ul. Korzenna 3 b/9 
81 -587 Gdynia 

Organ: Rada Gminy Baboszewo 
Urz~d Gminy Baboszewo 
Ul. Warszawska 9a 
09-130 Baboszewo 

Odpowiedz na skarge 

z dnia OS maja 2021 r (dor~czonq w dniu 06 maja 2021r.) wniesionq przez Grzegorza 

Kaminskiego na uchwal~ Rady Gminy Baboszewo nr XXVIII.191.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 

roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Dyrektor Przedszkola w Baboszewie. 

Dzialaj!)c w imieniu organu, na podstawie art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r Prawo 

o post~powaniu przed s~dami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r poz. 2325 zwan~ dalej ppsa) przekazuj~ 

skarg~ Pana Grzegorza Kaminskiego z dnia 05 maja 2021r. data wplywu do Urz~du Gminy w 

Baboszewie dnia 06 maja 2021r. wniesion~ na uchwalcr Rady Gminy Baboszewo ill XXVIII. 191.2021 

z dnia 28 kwietnia 202 1 r w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Dyrektor Przedszkola 

w Baboszewie wnoszcr 0: 

I. odrzucenie skargi ewentualnie 0 jej oddalenie, 

2. zasqdzenie na rzecz organu koszt6w postcrpowania wedlug norm prawem post~powania, 

3. rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym bez przeprowadzania rozprawy. 

NIU CY RI\DY 

ijJJk 



UZASADNIENIE 

Rada Gminy Baboszewo Uchwala Nr XXVIII.191.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r w sprawie 

rozpatrzenia skargi na dzialalnose Oyrektor Przedszkola w Baboszewie (zwan~ dalej uchwala) na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt IS ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. 

poz. 713 t. j.) zwi~zku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postypowania 

Administracyjnego (Oz. U. z 2021r. poz. 735 zwan~ dalej kpa) uznala za bezzasadn~ skargy Grzegorza 

Kaminskiego na dzialanie Oyrektora Przedszkola w Baboszewie. Postypowanie bylo prowadzone 

w ramach ustawy 0 samorz~dzie gminnym art. 18d jako skarga na dzialania jednostki organizacyjnej 

gminy tj. jego Oyrektora. Rada na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 0 samorz~dzie gminnym (do 

wyl~cznej wlasciwosci rady gminy nalezy stanowienie w innych sprawach zastrzezonych ustawami do 

kompetencji rady gminy) oraz na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postypowania 

administracyjnego Uezeli przepisy szczegolne me okreSlaj~ innych organow wlasciwych do 

rozpatrywania skarg, jest organem wlasciwym do rozpatrzenia skargi dotycz~cej zadan lub dzialalnosci). 

Skarga przewidziana wart. 227 kpa. stanowi jedynie uzupelnia srodki ochrony wolnosci i praw 

konstytucyjnych, ale ich nie zastypuje. Stanowisko zajyte przez organ rozpatruj~cy skargy nie zast'lpi 

oceny pracy dyrektora przedszkola przewidzianej w Karcie Nauczyciela, jak rowniez postypowania 

dyscyplinarnego. WyraZaj~c stanowisko, co do bezzasadnosci skargi na dzialalnose dyrektora, rada 

gminy nie weszla w kompetencje zastrzezone dla organow wskazanych w tych przepisach, gdyzjej ocena 

nie wywola skutkow przypisanych tym instytucjom prawnym. 

Znamienny w niniejszej sprawie jest Fakt, ze w wyniku tozsamej skargi prowadzone bylo 

postypowanie przez Wojta Gminy Baboszewo, ktore zakonczylo siy 02 kwietnia 2021 r. 

Nalezalo zatem rozdzielie postypowanie w sprawie rozpatrzenia skargi od postypowania 

wynikaj~cego z nadzoru sprawowanego przez organ wykonawczy gminy. Skarga, 0 kt6rej mowa wart. 

227 k.p.a. rna bowiem bardzo szeroki zakres, a wymienione kategorie spraw maj'l charakter 

przykladowy. Przedmiotem skargi moze bye zatem kazda negatywna ocena dzialalnosci podmiotu 

powo!anego do wykonywania zadan panstwa lub innego podmiotu, ktoremu zlecono zadania z zakresu 

administracji publicznej oraz ich pracownikow i funkcjonariuszy. Osoba wnosz~ca skargy powinna 

wskaza6 jedynie powod swojego niezadowolenia i podmiot, ktorego jej zdaniem, blydne lub 

nieprawidlowe dzialania lez~ u podstaw zlozenia skargi. Katalog naruszen okreslony w art. 227 k.p.a. 

nie jest zamkniyty, bowiem okreSlenie "w szczeg6lnosci" oznacza, ze katalog ten rna charakter otwarty. 

Przedmiotem skargi mog~ bye wiyc rowniez inne okolicznosci, z ktorych wynika niezadowolenie 

z dzialania lub zaniechania organu. 

Na przedmiotow~ Uchwaly Pan Grzegorz Kaminski zlozyl skargy (odwolanie) do Samorz~dowego 



Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie. Odwolanie zostalo nastypnie uzupelnione pismem z dnia 

12.05.2021 roku (wplyw do urzydu dnia 13.05.2021 r.). Rada Gminy Baboszewo traktuje przedmiotowe 

podanie jako skargy na uchwaly Rady. Podkreslic nalezy, ze 0 tresci podania nie decyduje jego nazwa, 

leczjego zawartosc i okolicznosci faktyczne . W orzecznictwie s~d6w administracyjnych i doktrynie utrwa lony 

jest poglqd, ze :zqdanie strony w PostliPowaniu administracyjnym nale:zy oceniac na podstawie tresci pisma. 

o charakterze pisma decyduje wylqczne strona, zas organ administracji w razie wqtpliwosci rna 

obowiqzek wyjasnic rzeczywistq woly strony. Taki tok postypowania nakazuje zasada prawdy 

obiektywnej , wyrazona wart. 7 kpa., a takZe wynikaj,!cy z art. 9 kpa. obowi,!zek nalezytego i 

wyczerpujqcego informowania strony 0 okolicznosciach faktycznych i prawnych, ktore mogq miec 

wplyw na ich prawa i obowiqzki bydqce przedmiotem postypowania (zob. B. Adamiak (w): B. Adamiak, 

J. Borkowski, Kodeks postypowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006, s. 363, A. Wrobel 

(w): M. Jaskowska, A. Wrobel, Kodeks postypowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze 2005, 

s. 434 - 435 oraz tam orzecznictwo). 

Wobec powyzszego mylne zatytulowanie pisma (brak oznaczenia) lub inne oczywiste niedokladnosci 

nie mogq stanowic przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go we wlasciwym trybie. 

Od uchwal Rady Gminy nie przysluguje odwolanie w trybie kpa. Uchwaly zaskarzalne Sq jedynie 

w trybie skargi do S,!du administracyjnego. 

Podstaw,! wniesienia skargi na uchwal~ rady gminy (akt prawa miejscowego) jest art. 101 ustawy 

samorzqdzie gminnym, ktory stanowi: 

Kazdy. czyj interes prawny lub uprawnienie zos!aly naruszone uchwalq lub zarzqdzeniem. podjl{tymi 

przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, moze zaskarzyc uchwallf lub 

zarzqdzenie do sqdu administracyjnego. 

2. Przepisu ust. I nie stosuje sil{. jezeli w sprawie orzekal juz sqd administracyjny i skarglf oddalil. 

2a. Skarglf na uchwallf tub zarzqdzenie. 0 k!orych mowa w US!. I, mozna wniesc do sqdu 

administracyjnego w imieniu wlasnym tub reprezenlujqc gruplf mieszkancow gminy. ktorzy na 10 wyrazq 

pisemnq zgodlf. 

3. (uchy/ony). 

4. W sprawach, 0 ktorych mowa w US!. I . stosuje sil{ odpowiednio art. 94. 

Przedmiotowy przepis stanowi, ze kazdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostaly naruszone 

uchwalq lub zarzqdzeniem, podjytymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej , 

moze zaskarzyc ty uchwaly lub zarz,!dzenie do s,!du administracyjnego. Skargy mozna wnieSc w imieniu 

wlasnym lub reprezentuj,!c grupy mieszkancow gminy, ktorzy wyrazq na to pisemn,! zgody. Podkresla 



siy jednak, ze prawo do wniesienia skargi musi wiqzac siy z ustaleniem, ze istnieje realny zwiqzek miydzy 

zaskarzonq uchwalq, a indywidualnq sytuacjq prawnq skarzqcych. Osoba wnoszqca skargy musi 

wykazac, ze na skutek podjycia danej uchwaly doszlo do naruszenia konkretnego i aktualnego, 

chronionego prawem interesu lub uprawnienia tej osoby oraz wskazac naruszenie przez organ gminy 

konkretnego przepisu prawa materialnego, wplywajqcego negatywnie na sytuacjy prawnq skarzqcego 

(por. m.in. wyrok Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Gdailsku z 24 kwietnia 2019 r., sygn. II 

SAlGd 784118, LEX nr 2655923). Zaskarzenia uchwaly rady gminy moze dokonac prokurator bqdz 

Rzecznik Praw Obywatelskich, jezeli - wedlug ich oceny - wymaga tego ochrona praworzqdnosci lub 

praw czlowieka i obywatela (por. art. 8 ustawy - Prawo 0 postypowaniu przed sqdami 

administracyjnymi). Legalnosc uchwaly kontroluje takze organ nadzoru (wojewoda bqdz regionalna izba 

obrachunkowa) w ramach rozstrzygniycia nadzorczego (por. art. 90-94 usg.). 

W przedmiotowej sprawie jednak skargy nalezy odrzucic. W zakresie wlasciwosci sqdow 

administracyjnych nie miesci siy rozpatrywanie skarg na informacje dotyczqce tzw. skarg powszechnych 

wnoszonych w trybie Dzialu VIII kpa. Zakres wlasciwosci sqdow administracyjnych zostal okreslony 

w art. 3 § 2 ustawy ppsa. Katalog ten rna charakter zamkniyty. Nie wymieniono w nim uchwal 

podejmowanych w postypowaniu skargowo-wnioskowym. Postypowanie skargowo - wnioskowe 

uregulowane w calosci w Dziale VIII k.p.a. rna cechy uproszczonego postypowania administracyjnego. 

Na jego administracyjny charakter wskazuje umieszczenie w kpa. regulacji odnoszqcych siy do tego 

postypowania, charakter organow przed ktorymi jest prowadzone oraz przedmiot skargi. Uproszczenie 

postypowania wynika w istocie z braku stron oraz mniej sformalizowanego toku postypowania, a takZe 

z zastqpienia rozstrzygniyc zawiadomieniami, wreszcie z wylqczenia mozliwosci kontroli instancyjnej. ". 

Powszechne jest stanowisko, wedle ktorego sqd administracyjny nie jest wlasciwy do rozpoznawania 

skarg, ktorych przedmiotem jest zawiadomienie 0 sposobie zalatwienia skargi wniesionej w trybie Dzialu 

VIII k.p.a. Postypowanie skargowo - wnioskowe uregulowane w Dziale VIII k.p.a. rna bowiem charakter 

odrybny od postypowania administracyjnego, a do czynnosci podejmowanych w tym postypowaniu nie 

stosuje siy przepisow Dzialu II k.p.a., poniewaz - w odroznieniu od postypowania administracyjnego, 

postypowanie skargowo - wnioskowe nie konczy siy wydaniem decyzji administracyjnej. Tryb ten (art. 

221 i nastypne kpa.) jest jednoinstancyjnym postypowaniem 0 charakterze uproszczonym, ktorego 

zakonczenie, czyli zawiadomienie 0 sposobie zalatwienia skargi lub wniosku, nie daje podstaw do 

uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, a wiyc nie tylko postypowania odwolawczego, ale takZe 

postypowania sqdowo-administracyjnego". Organy jednostek samorzqdu terytorialnego podejmujq 

uchwaly we wszystkich sprawach nalezqcych do ich wlasciwosci (co sugerowaloby mozliwosc 

zaskarzenia ich do sqdu administracyjnego), jednak uchwaly podjyte w wyniku skargi wniesionej na 

podstawie art. 227 k.p.a. , mimo specyficznej formy, wykazujq cechy czynnosci informujqcej 0 sposobie 



zalatwienia skargi, takiej samej jak czynnosci innych organ6w wymienionych wart. 229 k.p.a., kt6rym 

nie przypisano uchwaly jako prawnej formy dzialania." 

Odnoszltc sit( natomiast do merytorycznych przeslanek zawartych w skardze Rada Gminy 

Baboszewo podtrzymuje w calej rozciltglosci argumenty zawarte w uzasadnieniu skarzonej uchwaly. 

Uwzglydniajltc powyzsze wnoszy jak na wstypie. 

f'IU/-:I 'Of) '1(7.1\(,' HilDY 

Zahlczniki: 

1. Skarga 

2. Akta sprawy 

3. Odpis odpowiedzi na skargy 


