
Informacja o działalności
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

CZĘŚĆ I

OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 

1. Podstawa i zakres działania Kolegium

Podstawę  prawną  działania  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w
Kaliszu  (dalej  :  SKO)  stanowi  ustawa  z  dnia  12  października  1994  r.  o
samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z p.zm.)
oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową. 

Zgodnie  z  wyżej  wymienioną  ustawą  samorządowe  kolegia  odwoławcze  są
organami  wyższego  stopnia  w  indywidualnych  sprawach  z  zakresu  administracji
publicznej  należących  do  właściwości  samorządu  terytorialnego,  właściwymi  do
rozpatrywania  odwołań  od  decyzji,  zażaleń  na  postanowienia,  żądań  wznowienia
postępowania  lub  stwierdzania  nieważności  decyzji  w  trybie  uregulowanym przez
przepisy ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  –  Kodeks  postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej jako – Kpa ) oraz
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60 z p.zm.; dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na
zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

Obszar  właściwości  miejscowej  Kolegium  obejmuje,  zgodnie  z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie
obszarów  właściwości  samorządowych  kolegiów  odwoławczych  (Dz.  U.  Nr  198,
poz.1925),  powiaty  :  jarociński,  kaliski,  kępiński,  krotoszyński,  ostrowski,
ostrzeszowski i pleszewski oraz miasto na prawach powiatu Kalisz wraz z gminami
objętymi tym obszarem. 

Rozstrzygając  sprawy  indywidualne  w  składach  trzyosobowych,  Kolegium
związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu jest państwową jednostką budżetową.



2. Obsada kadrowa Kolegium 

2.1. Kolegium składa się z 15 członków : 8 etatowych i  7 pozaetatowych.

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

5

wyższe administracyjne :

3

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 

5

wyższe administracyjne :

1

wyższe inne :

1

Wśród członków Kolegium 10 osób posiada uprawnienia radcowskie oraz 1 osoba
dodatkowo posiada uprawnienia sędziowskie.

Ponadto jedna osoba kontynuuje studia doktoranckie.

2.2. Biuro Kolegium składa się z 9 osób zatrudnionych na 8 etatach kalkulacyjnych
(w tym: Kierownik Biura i Gł. Księgowy) . Z tego 6 osób posiada wykształcenie
wyższe w tym: 5 osób magisterskie , 2 osoby są z wykształceniem pomaturalnym
oraz  1  osoba  legitymuje  się  wykształceniem średnim.  Pracownik  Biura  ,  który
posiada licencjat, kontynuuje studia magisterskie.

Wykazany  w  niniejszej  informacji  stan  etatów  kalkulacyjnych  zarówno
orzeczniczych  jak  i  administracyjnych  jest  stanem  ukształtowanym  zgodnie  z
limitami etatów wynikających corocznie z Ustawy Budżetowej  Państwa.

3. Lokal i wyposażenie Kolegium.
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            Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu nadal
znajduje się w Kaliszu, przy ul. Częstochowskiej Nr 12 ,tj. w tym samym budynku co
dotychczas. Jednak z korzystaniem z lokali biurowych w 2010r. wystąpił problem co
do tytułu prawnego uprawniającego Kolegium do dalszego ich zajmowania na jego
cele statutowej działalności. 

W dniu  30  listopada  2009r.  Zakład  Obsługi  Administracji  Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dokonał bowiem wypowiedzenia SKO w Kaliszu
umowy  użyczenia  wspomnianych  wyżej  pomieszczeń  biurowych  i  nakazał  ich
opuszczenie najpóźniej  do dnia 28 lutego 2010r. bez wskazania jemu innego lokalu
zamiennego, pomimo istnienia wobec Kolegium  ustawowego obowiązku ciążącego na
Wojewodzie  Wielkopolskim  zapewnienia  jemu   możliwości  korzystania  z  lokali
biurowych w zasobach Skarbu Państwa (art.14 ustawy o sko).

Nieuregulowana sytuacja lokalowa Kolegium trwała przez cały kolejny rok i
niepotrzebnie wywoływała wiele  zbędnych  perturbacji i problemów z tym faktem
związanych. Ostatecznie we finale  istnienia tego problemu Prezydent Miasta Kalisza ,
będący  następcą  prawnym  tej  części  nieruchomości  w  której   znajdują  się
pomieszczenia biurowe sko , zawarł w dniu 28 lutego 2011r. z tut. Kolegium umowę
użyczenia  na   zajmowane przez nie  pomieszczenia  na  czas oznaczony od dnia  28
lutego 2011r.  do  dnia  28  lutego 2014r.  ,  tj.  tylko na  okres  3-ch  lat.  Nieznane  są
powody zawarcia umowy użyczenia na tak krótki okres.

Stwierdza się, że jest to co najmniej połowiczne załatwienie  problemu
lokalowego Kolegium i niewypełnienie do końca w sposób  prawidłowy obowiązku
ciążącego na Wojewodzie Wielkopolskim w tym zakresie,  niezależnie od intencji z
Jego strony  w tej  sprawie.  Oznacza to też,  że problem lokalowy Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu będzie istniał  w najbliższej przyszłości,   
co najmniej  po upływie czasu na jaki została zawarta z nim umowa użyczenia na
zajmowane pomieszczenia biurowe.

Powyższe  załatwienie  sprawy  użyczenia  Kolegium  lokali  biurowych  przez
Prezydenta  Miasta Kalisza jako organu – podmiotu nie zobowiązanego  w tej sprawie
na czas określony , nie wydaje się być również stabilizującym czynnikiem w pracy
tego organu odwoławczego, nawet na najbliższy jego okres czasu.

Sprawa lokalu biurowego dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w  Kaliszu  na  najbliższą  perspektywę  jest  więc  otwartą  oraz  winna  być
urzeczywistniona, nawet w drodze nakładów inwestycyjnych na ten cel.

Stan  wyposażenia  Kolegium  w  sprzęt  biurowy  i  elektroniczny  m.in.  w
komputery , ocenić należy jako wystarczający i pozwalający na realizację zadań przez
tut. Kolegium .

W roku 2010 sko w ogóle nie realizowało wydatków majątkowych ze środków
inwestycyjnych.
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CZĘŚĆ II

WPŁYW SPRAW

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją- 3.083

w tym spraw:

1.1.pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją /1 -            101

1.2.wpływ spraw w roku objętym informacją - 2.982

2.  Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :

2.1.Liczba spraw administracyjnych - ogółem 2.531

Lp. Określenie rodzaju sprawy   →   patrz załącznik do Informacji Liczba
spraw

1. objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej 491

2. działalność gospodarcza 2

3. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 303

4. pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata 
(stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

1.212

5. gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) , 
przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo 
geodezyjne i kartograficzne

192

6. ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i 
utrzymanie porządku i czystości w gminach

82

7. prawo wodne 18

8. rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo 0

9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 13

10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy 158
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11. prawo górnicze i geologiczne 6

12. egzekucja administracyjna 0

13. inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII 
Kpa

54

2.2.Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,  poz.
1270 z p.zm. – dalej jako Popsa)/2 - patrz część V pkt 1 - -  388

 2.3.Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste    -     63

CZĘŚĆ III

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją  - 2.855

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia Ilość
spraw

1. akty wydane przez SKO jako organ II instancji /3,

w tym :

akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3 Kpa oraz 
jako organ II instancji zgodnie z art. 221 Ordynacji 
podatkowej /4

43

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.1.

1.724

2. akty wydane przez SKO jako organ I instancji /5

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.2. 

708
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3. postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na
bezczynność organu, 

w tym : 

uznające zażalenia za uzasadnione 6

35

4. akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z p.zm.)

388

5. pozostałe /6 0

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako 
organ II instancji :

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia Liczba
spraw

1. decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art.  138 § 1 pkt 1
Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op) /7

915

2. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty
sprawy  oraz  uchylające  decyzje  organu  I  instancji  i  umarzające
postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op) /7

128

3. decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do
ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op) /7

606

4. decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art. 138 § 1 pkt 3 Kpa
oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op) /7

54

5. pozostałe 21
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1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako 
organ I instancji :

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia Liczba
spraw

1. postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu 
właściwego do jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 
Op) /8

0

2. decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz 
art. 242 § 3 Op) /8

4

3. decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności 
decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /8

11

4. decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz 
decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z 
naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op) /8

381

5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 Kpa
oraz art. 248 § 3 Op ) /8

40

6. decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania
(art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8

13

7. decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje 
stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem 
prawa wydane po wznowieniu postępowania(art. 151 Kpa oraz art. 245 
Op) /8

1

8 decyzje umarzające postępowanie prowadzone w I instancji przez SKO 
(art. 105 § 1 Kpa oraz art. 208 Op)

1

9. pozostałe 257
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2. Liczba spraw administracyjnych pozostałych do załatwienia przez SKO w roku

objętym informacją/9  - 145

CZĘŚĆ IV

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE 

WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

1. Liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste załatwionych w roku 

objętym informacją ogółem  - 80

w tym ugody - 0

2. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO - 15

3. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO/9 - 3

CZĘŚĆ V

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

1.  Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, 
poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Popsa) :

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem  - 388

w tym :

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych 
do WSA w roku objętym informacją, ogółem - 379

• wskaźnik „zaskarżalności” /10 - 15,36%
1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku

 objętym informacją, ogółem - 6

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie 
w trybie art. 54 § 3 Popsa, ogółem - 2
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1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na 
postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem  - 1

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym
 przepisami Popsa, skierowanych do WSA, ogółem/11 - 0

2.  Skargi na akty i czynności Kolegium rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją :

Liczba orzeczeń w roku objętym informacją ogółem  - 405

w tym :

Lp. Rodzaj rozstrzygnięcia Liczba
spraw

1. Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd 

w tym :

uwzględnienie skargi 87

405

2. Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd 

w tym : 

uznające skargi za uzasadnione 0

3

        W roku 2010 zaskarżono do Wojewódzkiego Sadu Wojewódzkiego w Poznaniu 

o 54 orzeczenia Kolegium więcej niż w roku  poprzednim tj. o 16,16%.
Wskaźnik zaskarżalności decyzji sko wzrósł więc z 14,60% w roku 2009 do 15,36% w
roku objętym informacją, tj. 0,76 punktu więcej. Oznacza to, że strony postępowania 
administracyjnego korzystają w większym stopniu z prawa do zaskarżania decyzji 
Kolegium do sądu administracyjnego , a z drugiej strony jest rezultatem chęci 
wykorzystania przez nie wszelkich  możliwości wynikających z powszechnie 
obowiązującego prawa. Zauważa się też przy niniejszym, że wzrost liczby zaskarżeń 
decyzji Kolegium o 16,16% w porównaniu do roku poprzedniego do sądu 
administracyjnego jest zbliżony do wskaźnika poziomu wzrostu liczby spraw 
wpływających  do tego organu odwoławczego w roku 2010 w zestawieniu z 
analogicznym okresem tj. 2009r.(wzrost o 17,61%).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyniku zaskarżenia decyzji 
SKO rozpatrzył w 2010r. 405 spraw, tj. o 137 spraw więcej niż w 2009r. Uwzględnił 
87 spraw , tj. 21,5% ogólnej ich liczby, podczas gdy w roku poprzednim wskaźnik ten 
stanowił 30,97%. Oznacza to poprawę o ca 10 punktów (9,47 punkta) orzecznictwa 
tut. Kolegium w stosunku do kształtowanej przez Sąd linii orzecznictwa sądowego.
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CZĘŚĆ VI

INFORMACJE DODATKOWE I WNIOSKI

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA WPŁYWU  SPRAW ADMINISTRACYJNYCH   do   
SKO w Kaliszu w okresie objętym  informacją w stosunku do okresu poprzedniego w 
ujęciu liczbowym:

Lp. Określenie rodzaju sprawy  Liczba spraw
%

2009 2010
1. objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej 494 491 99,39
2. działalność gospodarcza 8 2 25,00
3. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 362 303 83,70
4. pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka 

alimentacyjna, oświata (stypendia, pomoc materialna 
itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

955 1212 126,91

5. gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste 
użytkowanie) , przekształcanie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i 
kartograficzne

101 192 190,10

6. ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona 
zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w 
gminach

83 82 98,80

7. prawo wodne 5 18 360,00
8. rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo 3 0 x
9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 17 13 76,47
10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport 

drogowy 88 158 179,55

11. prawo górnicze i geologiczne 3 6 200,00
12. egzekucja administracyjna 0 0 x
13. inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w 

trybie Działu VIII Kpa 33 54 163,64

14. R a z e m
2.152 2.531 117,61
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  2.  WYBRANE PROBLEMY ORZECZNICTWA KOLEGIUM  

      - w odniesieniu do spraw podatkowych :

                  Kolegium rozstrzygało sprawy w zakresie problematyki związanej ze zwrotem
opłaty  skarbowej  pobieranej  z  tytułu  wystawiania  zaświadczeń  VAT-25.  W  związku  z
powyższym problemem (czy opłata za wydanie zaświadczenia VAT-25 ma cechy należności
podatkowej, powstał problem interpretacji art.105 ustawy z dnia  11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług oraz art.72 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym.
Kolegium  przy wydawaniu decyzji uwzględniało wnioski zainteresowanych i z tego  tytułu
stwierdzało  nadpłatę  w  opłacie  skarbowej.  Decyzje  w  przedmiotowym  zakresie  zostały
zaskarżone   przez  organ   prokuratorski  do  WSA  w  Poznaniu.  Sąd  administracyjny po
uwzględnieniu stanowiska strony skarżącej uchylał decyzję tut.  Kolegium .  Jak wynika ze
stanowiska  WSA  w  Poznaniu  opłata  za  wydanie  zaświadczenia  VAT  25  nie  ma  cech
podatkowych , a stanowi jedynie opłatę za czynność administracyjną. 
Stanowisko  WSA  w  Poznaniu  stoi  w  sprzeczności  ze  stanowiskiem  innych  sądów
administracyjnych (wyrok  WSA w  Łodzi  z  dnia  23  kwietnia  2008r.  w  sprawie  I  SA/Łd
164/08).

       - w odniesieniu do spraw z zakresu świadczeń rodzinnych :

         Kolegium  napotkało na odmienną interpretację WSA w Poznaniu  do następujących 
przepisów prawnych :

- art.10 ustawy o świadczeniach rodzinnych – dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w sytuacji urodzenia więcej
niż jednego dziecka w trakcie jednego porodu. W ocenie WSA w Poznaniu związanie tego
dodatku z zasiłkiem rodzinnym , przyznawanym na każde dziecko , uprawnia do stanowiska ,
że  na  gruncie  omawianej  ustawy  –  przy  uwzględnieniu  rezultatów  wykładni  językowej,
systemowej i celowościowej, dodatek ten przysługuje do każdego zasiłku i na każde dziecko
urodzone w trakcie jednego porodu,

- art.17 ust.5 pkt 2 lit. „a” cyt. ustawy – w zakresie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
w związku z  opieką  nad mężem (żoną).  W ocenie sądów administracyjnych, po  wydaniu
wyroku TK z dnia 18 lipca 2008r. , stwierdzającego niezgodność z konstytucją art.17 ust.1
omawianej ustawy, nieuprawniona jest taka wykładnia art.17 ust.5 pkt 2 lit.”a” tej ustawy w
związku z art.17 ust.1 (także  po nowelizacji), w myśl której osoba sprawująca opiekę, na
której  ciąży obowiązek alimentacyjny (art.128  Kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego),  traci
prawo  do  świadczenia  pielęgnacyjnego  z  uwagi  na  fakt  pozostawania  osoby  nad  którą
sprawuje opiekę w związku małżeńskim,
-  zasady  uwzględniania  dochodów  po  zakończeniu  roku,  z  którego  dochody  stanowią
podstawę  do  ustalania  prawa  do  świadczeń  rodzinnych.  Sądy  administracyjne  prezentują
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pogląd,  że  działania organów  gminy polegające  na  dodaniu kwoty  miesięcznego  dochodu
uzyskanego  przez  członka rodziny, do  kwoty przeciętnego  miesięcznego dochodu  członka
rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłku – pomimo faktu, że
odpowiada literalnemu brzmieniu przepisu §18 rozporządzenia z dnia 02.06.2005r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz.881 ze
zm.)  –  wskazuje  jednak  na  nieprawidłowe  stosowanie  cyt.  przepisu  przez  w/w  organy.
Miesięczny dochód  członka  rodziny uzyskany po  zakończeniu  roku,  z  którego  dochody
stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych winien być traktowany jako
element  składowy dochodu   rodziny,  w  oparciu  o  który  ustala  się  przeciętny miesięczny
dochód (wyrok WSA w Łodzi z dnia 29.10.2008r. sygn.akt II SA/Łd 366/08).

- w odniesieniu do spraw z zakresu planowania przestrzennego :

            dot. problemów  interpretacyjnych wynikłych na gruncie wykładni przepisów ustawy z
dnia 27 marca 2003r.  o  planowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  poz.717 ze zm.) W tym
zakresie przyczynami uwzględnienia skarg na decyzję tut. Kolegium były następujące kwestie:

-  odmienna  interpretacja   przepisu  §3  ust.2  (obszar  analizowany )  oraz  §4  ust.1  (linia
zabudowy), rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 26.08.2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  164,
poz.1588 ze zm.) – wyrok WSA w Poznaniu sygn.akt II SA/po 224/09,

- zgodnie z orzecznictwem WSA w Poznaniu nie stosuje się przepisu art.53 ust.4 pkt 9 cyt.
ustawy,  w  odniesieniu do  dróg  gminnych zarządzanych przez  wyspecjalizowane jednostki
(zarządy  dróg  miejskich).  W  myśl  stanowiska  sądu  administracyjnego  uzgodnienie  z
zarządcom drogi w odniesieniu do lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje w decyzji
o warunkach zabudowy. W poprzedniej linii orzeczniczej WSA  w Poznaniu (do roku 2008),
prezentował  stanowisko,  iż  ww.  uzgodnienie  następuje  w  formie  postanowienia,
poprzedzającego wydanie decyzji o  warunkach zabudowy (wyrok WSA w Poznaniu z dnia
06.05.2009r. sygn. akt II SA/po 1008/08),

-  rozbieżność  stanowisk  wojewódzkich  sądów  administracyjnych,  w  kwestii  co  do
zakwalifikowania elektrowni wiatrowej jako inwestycji celu publicznego (wyrok NSA z dnia
02.02.2010r. II OSK 225/09, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 06.05.2009r. I SA/po 1003/08,
wyrok WSA we Wrocławiu II SA/wr 191/06),

- konieczność wyłączenia organu gminy od załatwienia sprawy dot. lokalizacji inwestycji, gdy
stroną (inwestorem) jest gmina – art.27a Kpa (uchylony),

-  zróżnicowane orzecznictwo  sądów  administracyjnych w  kwestii oceny przedłożonych w
sprawach o  opłaty planistyczne (art.36  i art.37  ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) operatów dotyczących wzrostu wartości nieruchomości w skutek uchwalenia
(zmiany)  planu  miejscowego:  operat,  jak  każdy inny dowód  podlega  ocenie  przez  organ
prowadzący postępowanie ;  dla  oceny operatu  wymagane są  wiadomości  specjalne.  Sądy
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wskazują na konieczność powoływania w każdej sprawie biegłego rzeczoznawcy z zakresu
wyceny nieruchomości.

3.  INFORMACJA DOT. SKARG KASACYJNYCH WNIESIONYCH PRZEZ SKO:

    W 2010r. Kolegium  w Kaliszu wniosło do Naczelnego Sądu Administracyjnego jedną    
    skargę  kasacyjną  od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w 
przedmiocie uchylenia decyzji Kolegium, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Bralin 
odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni
wiatrowej o max. mocy 1,2 MW. Kasacja oczekuje na rozstrzygnięcie przez NSA.

4. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH  
    W SKO:

    W miesiącach wrzesień- październik 2010r. Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie 
     przeprowadziła kontrolę w zakresie dot. działalności Samorządowego Kolegium  
    Odwoławczego w Kaliszu za okres od 01 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2010r.
Ustalenia z kontroli zawarto w protokóle kontroli. Ocenę działalności SKO oraz zalecenia 
pokontrolne przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym NIK .
Ogólnie działalność Kolegium została oceniona pozytywnie. Pozytywną ocenę uzasadniał m.in.
wzrost  sprawności rozpatrywania spraw przez  Kolegium. W szczególności zwiększyła się
średnia  liczba  spraw  rozpoznawanych  przez  jednego  członka  kolegium  (wydajność),
zwiększyło  się  tez  opanowanie wpływu spraw  wpływających do  Kolegium oraz  nastąpiło
skrócenie  średniego  czasu  rozpatrywania  spraw,  liczonego  jako  iloraz  liczby  spraw
pozostających do  załatwienia na koniec danego  okresu  i liczby przeciętnego  miesięcznego
wpływu,  co  w  rezultacie  przyczyniło  się  do  zmniejszenia liczby spraw  pozostających  do
załatwienia na koniec roku.  
Zwiększenie wydajności w rozpoznawaniu spraw spowodowało też zmniejszenie przeciętnego
kosztu rozpoznania przez Kolegium jednej sprawy.

Niemniej w działaniach Kolegium Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również
pewne nieprawidłowości. Głównie dot.  one przypadków przekroczenia w załatwianiu spraw
miesięcznego terminu określonego w art.35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego i nie zawiadamiania stron o nie załatwieniu sprawy w terminie
, co było niezgodne z art.36 Kpa, także dotyczyły sporządzania uzasadnień do orzeczeń  SKO
w okresie przekraczającym 7 dni od daty wydania (ogłoszenia) orzeczenia przez  ten organ .

Wykazane  nieprawidłowości   w  swym  rozmiarze  dotyczyły  nielicznych
przypadków  załatwiania  przez  Kolegium  spraw  i  wynikały  zdecydowanie  z  przyczyn
obiektywnych  oraz nie rzutowały w sposób znaczący na ogólną ocenę NIK z całokształtu
działalności  SKO  w  Kaliszu.  Jednakże  wymagały one   zdyscyplinowanych  działań  by w
przyszłości je całkowicie wyeliminować z praktyki działania tego organu odwoławczego.
Zalecenia pokontrolne NIK tut. Kolegium wykonało w całości. 

W 2010 roku inne kontrole zewnętrzne przez instytucje do tego uprawnione 
 w tut. Kolegium nie były  przeprowadzone.
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5. INFORMACJA O POSTANOWIENIACH  SYGNALIZACYJNYCH PREZESA 
    KOLEGIUM :

    W analizowanym okresie prezes Kolegium nie wydawał postanowień sygnalizacyjnych, 
     o których mowa  jest w art.20 ust.1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, 
gdyż w toku postępowania przed tym organem odwoławczym  w sprawach nie stwierdzano 
rażących uchybień w pracy organów jednostek samorządu terytorialnego . Stąd też nie było 
takiej potrzeby a także brak było wniosków w powyższym zakresie ze strony składów 
orzekających tut. Kolegium.

6.  DZIAŁALNOŚĆ  POZAORZECZNICZA  KOLEGIUM :

     Podobnie , jak w latach poprzednich  w 2010 roku tut. SKO było reprezentowane przez
swoich przedstawicieli w większości  organizowanych narad /szkoleń .  .
Dotyczy to  zarówno uczestnictwa w  Zgromadzeniach Ogólnych KR SKO, jak i w innych
naradach  /szkoleniach  ,  w  tym także  regionalnych,  na  które  tut.  Kolegium otrzymywało
zaproszenie.  Sporadycznie oraz  w  zależności  od  potrzeb,  tut.  SKO wyrażało  też   swoje
stanowisko lub opinię również  w innych sprawach dot. zamierzeń, bądź rozwiązań 
prawnych .

7.  NOWE  ZADANIA :

     Nowe zadania przed SKO , które w jego działalności można by uwzględnić: 
    
     -   sprawy z  zakresu administracji publicznej w szerokim ujęciu (poza resortami spraw  
        wewnętrznych   i obronności kraju),
        bądź ,
     - w węższym ujęciu sprawy załatwiane przez organy samorządowe gminne miejskie i 
       powiatowe w ramach zadań im zleconych do realizacji przez administrację rządową. 

Warunek   :  

-  zmiana  ustawy  o  sko  oraz  innych   przepisów  z  tymi  zagadnieniami związanych  oraz
odpowiednie zwiększenie Kolegium  budżetu jednostkowego zarówno na wydatki płacowe,
jak i wydatki pozapłacowe/bieżące
i
- zwiększenie sko na te cele odpowiednio etatów przeznaczonych dla tak członków kolegium, 
jak i pracowników administracyjnych Biura Kolegium.

Kalisz ,dnia 25.03.2011r.
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1  -   dot.  spraw,  które wpłynęły do SKO w roku poprzedzającym okres objęty informacją,  ale nie były
załatwione przez SKO w roku wpłynięcia, tylko w roku objętym informacją; 
2   - dot. spraw, do których zastosowanie mają przepisy Popsa tj. odpowiedzi na skargi (art. 54 § 2 Popsa),
decyzje wydawane w trybie art. 54 § 3 Popsa, skargi kasacyjne (art.173 § 2 Popsa), zażalenia (art. 194 § 1
Popsa) i inne, wykonywane w trybie tej ustawy – patrz przyp.11;
3 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przed SKO jako
organem II  instancji  (w  tym  art.  134  Kpa)  oraz  inne  wydane  w  tym  postępowaniu  np.  zawieszenie
postępowania – art. 97 § 1 i 98 Kpa lub art. 201 § 1 i art. 204 § 1 Op ;
4 - decyzje (postanowienia) kończące postępowanie prowadzone po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
wydane  przez  SKO  w  trybie  art.  127  §  3  Kpa  oraz  decyzje  (postanowienia)  kończące  postępowanie
odwoławcze (zażaleniowe) prowadzone przed SKO jako organem II instancji w trybie art. 221 Op ;
5 - decyzje (postanowienia) wydane przez SKO jako organ I instancji np. w postępowaniu dot. stwierdzenia
nieważności (art. 156 § 1 Kpa oraz art. 247 § 3 Op) lub wznowienia postępowania (art. 145 § 1 Kpa oraz art.
240 § 1 Op), postanowienia wydane w trybie art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa, art.  169 § 4 Op  oraz inne
wydane w tych postępowaniach np. zawieszenie postępowania – art. 97 § 1 i 98 Kpa lub art. 201 § 1 i art.
204 § 1 Op ;
6  - np. postanowienia dot. sporów kompetencyjnych (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa), wyznaczenia organu wskutek
wyłączenia  (art.25-27  Kpa  oraz  art.130  i  132  Op),  dopuszczenia  organizacji  społecznej  do  udziału  w
postępowaniu (art.31§ 2 Kpa), odmowy przywrócenia terminu (art. 59 § 1 i 2 Kpa), odmowy udostępnienia
akt ( art. 74 § 2 Kpa oraz art. 179 § 2 Op), wniosku o wyjaśnienie, uzupełnienie oraz sprostowanie (art.113
Kpa oraz art.213 i 215 Op),  wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji (art.224 § 3 pkt 2 Op),  opłat  i
kosztów postępowania (dział IX Kpa);
7  -  dot. również postanowień zgodnie z art. 144 Kpa oraz art. 239 Op
8  -  dot. również postanowień zgodnie z art. 126 Kpa oraz art. 219 Op
9 -  dot. spraw, które nie zostały załatwione przez SKO w roku objętym informacją, a wpłynęły do SKO w
roku objętym informacją;
10  - liczba skarg skierowanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby podjętych przez kolegium rozstrzygnięć
podlegających zaskarżeniu
11  - obejmuje inne sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie przepisów Popsa np. wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa (art. 52 § 3), wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej (art. 156), wniosek o uzupełnienie
wyroku (art. 157), wystąpienie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (art. 15 § 1 pkt 4 w zw. z art. 4),
wniosek o zawieszenie postępowania przed sądem i o podjęcie zawieszonego postępowania (art. 123-131) czy
wznowienie postępowania (art. 270) itd. ;
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