
Informacja o działalności
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 i jest na etapie ich ukończenia.

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   magisterskie  w  tym:  2  osoby  posiadają  podwójne  wykształcenie
magisterskie  oraz   2  osoby  są  z  wykształceniem  pomaturalnym  oraz  1  osoba
legitymuje się wykształceniem średnim. 

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 oraz nie
uległ on jakiejkolwiek zmianie na przestrzeni ostatnich lat. 

Dane powyższe wskazują ,  iż poziom przygotowania zawodowego tak członków
Kolegium jak i pracowników administracyjnych jest wysoki oraz gwarantujący w
sposób właściwy realizację zadań przez ten organ tak w znaczeniu postępowania
administracyjnego ,  jak  i  samodzielnego funkcjonowania  SKO jako państwowej
jednostki budżetowej.

3. Lokal i wyposażenie Kolegium.
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            Siedziba  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Kaliszu
znajduje się w Kaliszu, przy ul. Częstochowskiej Nr 12 ,tj. w tym samym budynku co
dotychczas.   Tytułem  prawnym  uprawniającym  Kolegium do  zajmowania na jego
cele  działalności statutowej pomieszczeń biurowych w budynku na nieruchomości jak
wyżej  ,  jest  umowa ich  użyczenia  zawarta  na  3  lata  ,  tj  do  dnia  28.02.2014r.   z
Prezydentem  Miasta  Kalisza  na  prawach  powiatu  ,  co  świadczy  nadal  o
nierozwiązanym  docelowo  problemie  lokalowym  Kolegium,  szczególnie  mając  na
względzie   zapis  art.  14  ustawy  o  sko.  Na  uwagę  zasługuje  w  tej  mierze
zainteresowanie  się  tym problemem przez  b.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji poprzez wystąpienie  Ministra Pana Włodzimierza Karpińskiego w tej
sprawie do Wojewody Wielkopolskiego  pismem z dnia 3 listopada 2011r. sygn.  akt
DAP-WST-754-1-51/2011/AKo.

 Jakkolwiek Wojewoda Wielkopolski w odpowiedzi na to wystąpienie udzielił
wyjaśnień  ,  iż  wspomniana  umowa użyczenia   Kolegium zajmowanych  przez  nie
pomieszczeń  biurowych  na czas określony w Kaliszu przy ul.Częstochowskiej 12,
stanowi  jego  zdaniem  realizację  w  pełni  zapisu  treści  art.14  ustawy  o  sko,  nie
zauważając przy tym mankamentów takiego doraźnego i okresowego rozwiązania. 

Po  wym. wystąpieniu MSWiA i w jego następstwie Wojewoda Wielkopolski
stwierdził ponadto możliwość uzyskania przez to Kolegium  prawa trwałego zarządu
do części dotychczas zajmowanej  w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa przy
ul. Częstochowskiej 12, obecnie  administrowanej przez Prezydenta Miasta Kalisza .

Wniosek  ten jednak wymagać będzie ze strony tut. Kolegium głębszej analizy ,
nie mniej nie będzie oznaczał docelowego rozwiązania w ogóle problemu lokalowego
Kolegium, w każdym jego aspekcie.

Sprawa lokalu biurowego dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu na najbliższą perspektywę pozostaje więc nadal otwartą.  

Stan  wyposażenia  Kolegium  w  sprzęt  biurowy  i  elektroniczny  m.in.  w
komputery ,  ocenić należy jako  do częściowej wymiany na urządzenia o wyższym
standardzie  tj.  o  wyższych parametrach  technicznych pozwalających  na  realizację
zadań przez  to Kolegium w sposób bardziej optymalny.

W roku 2011 sko w ogóle nie realizowało wydatków majątkowych ze środków
inwestycyjnych,  gdyż  jego  budżet  jednostkowy  na  rok  2011  nie  obejmował  tego
rodzaju wydatków.

CZĘŚĆ II
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WPŁYW SPRAW

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją- 2.909

w tym spraw:

1.1.pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją /1 -            145

1.2.wpływ spraw w roku objętym informacją - 2.764

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

2.1.Liczba spraw administracyjnych - ogółem 2.341

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

1. objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej 459

2. działalność gospodarcza 5

3. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 362

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

1.075

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

115

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

105

7. prawo wodne 6

8. rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo 0

9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 29

10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy 18

11. prawo górnicze i geologiczne 5

12. egzekucja administracyjna 0

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

162
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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 - -  359

 2.3.Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste    -     64

CZĘŚĆ III

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

1. Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją  - 2.741

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

14

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.1.

1.919

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

- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    tabela z pkt 1.2. 

444

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

w tym : 

uznające zażalenia za uzasadnione 7

19

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.)

359

5. pozostałe /6 0

5



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

857

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

48

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

632

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

76

5. pozostałe 306

                                                        

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

1

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

2
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3. decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności 
decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /8

8

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

314

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

17

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

37

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

0

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

4

9. pozostałe 61

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

objętym informacją/9  - 104

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  - 55

w tym ugody - 0

2. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO - 5

3. Liczba spraw pozostałych do załatwienia przez SKO/9 - 12
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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  - 359

w tym :

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych 
do WSA w roku objętym informacją, ogółem - 347

• wskaźnik „zaskarżalności” /10 - 14,57%
1.2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku

 objętym informacją, ogółem - 5

1.3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie 
w trybie art. 54 § 3 Popsa, ogółem - 2

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  - 0

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  - 316

w tym :

Lp. Rodzaj rozstrzygnięcia Liczba
spraw
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1. Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd 

w tym :

uwzględnienie skargi 125

316

2. Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd 

w tym : 

uznające skargi za uzasadnione 2

3

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
%

2010 2011
1. objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej 491 459 93,48
2. działalność gospodarcza 2 5 250,00
3. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 303 362 119,47
4. pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka 

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

1 212 1 075 88,70

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

192 115 59,90

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

82 105 128,05

7. prawo wodne 18 6 33,33
8. rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo 0 0 x
9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 13 29 223,08
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10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport 
drogowy 158 18 11,39

11. prawo górnicze i geologiczne 6 5 83,33
12. egzekucja administracyjna 0 0 x
13. inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w 

trybie Działu VIII Kpa 54 162 300,00

  2.  WYBRANE PROBLEMY ORZECZNICTWA KOLEGIUM  

      - w odniesieniu do spraw podatkowych :

               
 Tut. Kolegium utrzymało w mocy decyzję  Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie
określenia  dla  podatnika  –  Telekomunikacja  Polska  S.A.  wysokości  zobowiązania
podatkowego  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości .  Meritum zasadzało  się  na  uznaniu za
prawidłowe rozstrzygnięcie w świetle obowiązujących przepisów prawnych, że wartość linii
kablowych  położonych w kanalizacjach kablowych winna podlegać w myśl art.2  ust.1 pkt 3 i
art.1a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r.
Nr 121, poz.844 ze zm.), opodatkowaniu jako „budowle”.
Orzeczenie  merytoryczne  tut.  Kolegium zostało  zaskarżone  przez  podatnika  do  WSA w
Poznaniu w trybie skargi administracyjnej. Pełnomocnik skarżącego w międzyczasie wniósł o
zawieszenie postępowania  w trybie art.125 $1 pkt  1 ustawy Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi , z uwagi na skierowanie w omawianej kwestii (opodatkowania linii
kablowych)  ,  zapytania  przez  WSA  w  Gliwicach  do  Trybunału  Konstytucyjnego.
Postanowieniem WSA  w Poznaniu zawiesił postępowanie w przedmiocie skargi na decyzję
tut. Kolegium. Jednocześnie z innym wnioskiem pełnomocnik podatnika wystąpił do Kolegium
o stwierdzenie nieważności  w/w decyzji .  Jako podstawę unieważnienia decyzji Kolegium
pełnomocnik podatnika wskazał na okoliczność wydania wspomnianej decyzji z naruszeniem
przepisu art.6 ust.9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
W ocenie wnioskodawcy decyzja tut.  Kolegium oraz  poprzedzająca ją decyzja Burmistrza
Miasta i Gminy nie objęły wymiarem podatku od nieruchomości wszystkich nieruchomości i
obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy, a stanowiących własność podatnika
,  a  mianowicie decyzja  wymiarowa  nie  objęła  budek  telefonicznych.  W ocenie  podatnika
decyzja Burmistrza  Miasta  i Gminy była decyzją „częściową”  tj.  odnoszącą  się tylko  od
niektórych obiektów i nie zawierała zobowiązania podatkowego ustalonego w prawidłowej
wysokości.
Mając na uwadze przepis art.21 $3 ustawy Ordynacja podatkowa , wysokość zobowiązania w
podatku od nieruchomości  organ podatkowy winien ustalić od wszystkich nieruchomości oraz
obiektów budowlanych , położonych w jego właściwości rzeczowej.
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Pominięcie w decyzji wymiarowej , niektórych obiektów położonych na terenie Gminy
według podatnika przesądzało o fakcie ,  iż decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem
prawa .  W trakcie  przeprowadzonego  przez  tut.  Kolegium postępowania wyjaśniając ego
ustalono,  iż  deklaracje  w  zakresie  podatku  od  nieruchomości  składała,  zarówno
Telekomunikacja Polska S.A. oraz Telekomunikacja Polska S.A. – Pion Techniczny Obsługi
Klienta  Departament Usługi Automat Telefoniczny tp.(okoliczność powyższa nie była znana
tut.  Kolegium  na  etapie  wydawania  decyzji  rozstrzygającej  sprawę.  Decyzją  Kolegium
odmówiło stwierdzenia nieważności własnej decyzji.
W ocenie  tut.  Kolegium podatnik  –  Departament  Usługi Automat  Telefoniczny tp.  ,  był
całkowicie odrębnym podatnikiem niż adresat decyzji Burmistrza Miasta i Gminy.
Podatnik Departament  Usługi Automat  Telefoniczny tp.  – złożył deklarację na podatek  od
nieruchomości (wskazując do opodatkowania budowle budek telefonicznych ) i w tym zakresie
uiścił należny podatek.  W powyższym zakresie  zarzut  nie  opodatkowania  budowli budek
telefonicznych usytuowanych na terenie Gminy był w ocenie tut.  Kolegium niezasadny. Na
powyższą decyzję podatnik wniósł skargę do WSA w Poznaniu, który uchylił przedmiotową
decyzję Kolegium, dokonując dalszej  analizy kwestii możliwości wydania decyzji, z rażącym
naruszeniem prawa, a w szczególności przyjmując orzecznictwo judykatury (wyrok WSA we
Wrocławiu  z dnia 07.01.2010r.  w sprawie sygn.akt I SA/Wr 1390/09 ), sentencje  „Organ
podatkowy winien  w decyzji deklaratoryjnej ując całe zobowiązanie podatkowe,  nawet  w
sytuacji, gdy  podatnik wadliwie złożył dwie deklaracje zamiast jednej , przy czym dokonały
tego różne piony działające w ramach struktur  tego samego podatnika”  , „Organ podatkowy
winien  w  decyzji   określić  wysokość  zobowiązania  od  wszystkich  przedmiotów
opodatkowania – posiadanych na obszarze działania organu”.
Tut.  Kolegium decyzją swoją uchyliło własną decyzję oraz  stwierdziło nieważność własnej
decyzji  i  decyzji Burmistrza  Miasta  i  Gminy .  Kolegium w  omawianej  decyzji  przyjęło
koncepcję  ,  iż  decyzja Burmistrza  Miasta  i  Gminy w  zakresie  opodatkowania  ,  pomijała
niektóre  przedmioty  podlegające  opodatkowaniu  (budki  telefoniczne).  Ponadto  Kolegium
wykazało,  iż  podatnik  –  Telekomunikacja  Polska  S.A.  –Pion  Techniczny Obsługi Klienta
Departament Usługi Automat Telefoniczny tp. Jako jednostka organizacyjna nie jest odrębnym
od podatnika – Telekomunikacja Polska S.A. – podmiotem i nie posiada osobowości prawnej,
a o tym, że czynności dokonywane przez tę jednostkę są czynnościami podatnika świadczy
choćby nr identyfikacji podatkowej (NIP), który  w obu deklaracjach był identyczny. Powyższe
przesądza o tym,że zarówno decyzja tut. Kolegium pierwsza, jak i następna  błędnie przyjęły
,iż deklaracja na podatek od nieruchomości dotycząca wyłącznie budek telefonicznych, została
złożona przez innego podatnika, niż Telekomunikacja Polska S.A.. Wnioskiem pełnomocnik
podatnika wystąpił do  WSA w Poznaniu o  umorzenie postępowania i zasądzenie kosztów
postępowania w zakresie postępowania sądowego w sprawie. W uzasadnieniu ww. wniosku
wykazano, iż wydanie przez tut.  Kolegium decyzji z dnia 01.08.2011r.  (uchylenie decyzji z
dnia  09.10.2009r.  oraz  stwierdzenie  nieważności  decyzji   z  dnia  20.08.2009r.  i  decyzji
Burmistrza  Miasta  i  Gminy  z  dnia  10.06.2009r.  zaskutkowało  bezprzedmiotowością
postępowania w zakresie skargi  na decyzję tut.  Kolegium  z dnia 20.08.2009r.  i jako takie
winno  zostać  umorzone.  Na  poparcie  powyższe  stanowiska  podatnika  przedstawił tezę  z
orzeczenia WSA w Krakowie z dnia 27.10.2010r. w sprawie I SA/Kr 414/10 zgodnie z którym
„…  wydanie  decyzji  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  decyzji   objętej  skargą  jest
równoznaczne  z  uwzględnieniem skargi,  o  którym  mowa  w  art.54  $3  ustawy Prawo  o
postępowaniu przed sądami  administracyjnymi”. 
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Wezwaniem  z  dnia  25.10.2011r.  WSA  w   Poznaniu   zobowiązał  tut.  Kolegium  do
ustosunkowania  się  w  zakresie  żądania  podatnika  objętego  wnioskiem z  13.10.2011r.  W
odpowiedzi na powyższe tut.  Kolegium pismem z  dnia 28.10.2011r.  wskazało  na fakt,  iż
orzeczenie  z  dnia  01.08.2011r.  zapadło  z  uwzględnieniem  wytycznych  zawartych  w
orzecznictwie judykatury,  odnoszącym się do  powyższej kwestii, a tożsamych z omawianą
sprawą. Kolegium zaznaczyło , iż przyczyną błędów powstałych w zakresie sposobu naliczania
zobowiązań podatkowych  było  składanie odrębnych deklaracji podatkowych  przez   „tego
samego”  podatnika.  Problem związany z  naliczeniem podatków  miał miejsce nie tylko  w
omawianej Gminie,  ale  dotyczył  również  wielu gmin z  terenu  całego  kraju.  Z  uwagi  na
konieczność naprawy błędów wywołanych składaniem niewłaściwych deklaracji przez stronę
zainteresowaną,  tut.  Kolegium  stwierdziło  nieważność  swoich  decyzji  opartych  na  ww.
deklaracjach i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
W ocenie tut. Kolegium powstały stan faktyczny umożliwiał , również podatnikowi podjęcie w
trybie art.60  ustawy o  postępowaniu  przed  sądami administracyjnymi, decyzji o  cofnięciu
złożonej  skargi,  bez  konieczności  orzekania  merytorycznego,  co  również  pozwoliłoby na
zwrot  części uiszczonej  opłaty od skargi. W odniesieniu do kwestii żądania przez skarżącą
zwrotu   poniesionych kosztów procesu,  w tym kosztów zastępstwa procesowego  w trybie
art.201 $1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, żądanie powyższe
było w ocenie tut. Kolegium bezzasadne.

Zgodnie bowiem z dyspozycją wynikającą z cyt. art.201 $1 ppsa, zwrot  kosztów przysługuje
skarżącemu od  organu ,  także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w
art.54 $3 cyt.  ustawy ,  (w myśl art.54 $3 ppsa, organ którego działanie ,  bezczynność lub
przewlekłe  prowadzenie  postępowania  zaskarżono,  może  w  zakresie  swojej  właściwości
uwzględnić  skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy). Uwzględniając skargę, organ
stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
miały miejsce  bez  podstawy prawnej  albo  z  rażącym naruszeniem prawa.  W ocenie  tut.
Kolegium w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z zaskarżeniem działania, bezczynności
lub przewlekłego postępowania organu.

Zaskarżeniu podlegała  wydana przez  tut.  Kolegium decyzja utrzymująca  w  mocy decyzję
organu I instancji, a zatem rozstrzygnięcie o charakterze merytorycznym.

 Jak wskazuje się w orzecznictwie sądowym, w przypadku umorzenia postępowania
zwrot  kosztów  przysługuje  skarżącemu  od  organu,  jedynie w  sytuacji  gdy umorzenie  to
nastąpiło z przyczyny określonej w art.54 $3ppsa, tj. organ, którego działanie lub bezczynność
zaskarżono, uwzględnił skargę w całości do dnia rozpoczęcia  rozprawy (tak: postanowienie
NSA w Warszawie z dnia 06.04.2011r. w sprawie sygn. akt IIFZ 84/11).
A zatem skoro  umorzenie nie nastąpiło  z  przyczyny określonej w  art.54  $3  ppsa,  zwrot
kosztów skarżącej nie powinien przysługiwać. Kolegium nie podzieliło stanowiska skarżącej,
że wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności  jest równoznaczne z uwzględnieniem
skargi  ,  o  którym  mowa  w  art.54  $  3  ppsa.  Inny  jest  bowiem  tryb  wydania  decyzji
stwierdzającej nieważność, inny zaś uwzględnienia skargi złożonej do sądu administracyjnego,
co  w  niniejszej sprawie nie miało miejsca.  Powyższe  w ocenie Kolegium nie uzasadniało
prawidłowości stanowiska skarżącej  w zakresie możliwości  obciążenia Kolegium kosztami
procesu, w tym  kosztami zastępstwa procesowego.

12



Postanowieniem z dnia 16.11.2011r. w sprawie sygn. akt III SA/po 885/11 WSA w Poznaniu
umorzył postępowanie  sądowe oraz  zasądził od  tut.  Kolegium na rzecz  skarżącej zwrot
kosztów postępowania.
W  odniesieniu do prawidłowości linii orzeczniczej tut.  Kolegium na tle wym. wyroku oraz
faktu konieczności poniesienia obowiązku zwrotu  znacznych kosztów sądowych wywołanych
niniejszym postępowaniem, ustalono co następuje:

- decydujące znaczenie w omawianej sprawie miały przede wszystkim :
   1) okoliczność nie poinformowania tut.  Kolegium , zarówno przez organ I instancji jak i
podatnika na etapie  wydawania orzeczenia merytorycznego w zakresie  wymiaru podatku od
nieruchomości, o fakcie składania dwóch deklaracji przez  jednostki organizacyjne działające u
jednego  podatnika,
   2)  linia  orzecznicza  sądów  administracyjnych –  wyrok   WSA we  Wrocławiu  z  dnia
07.01.2010r. w sprawie sygn. akt ISA/Wr 68/09 oraz z dnia 29.01.2010r. w sprawie sygn.akt
ISA/Wr 1390/09),  sentencje –„Organ podatkowy winien w decyzji deklaratoryjnej ująć całe
zobowiązanie podatkowe,  nawet w sytuacji ,  gdy podatnik wadliwie złożył dwie deklaracje
zamiast  jednej, przy czym dokonały  tego  różne piony działające w ramach struktur  tego
samego podatnika”, „Organ podatkowy  winien w decyzji określić wysokość zobowiązania od
wszystkich przedmiotów opodatkowania – posiadanych na obszarze działania organu”,
   3) stanowisko WSA w Poznaniu przedstawione w postanowieniu z dnia 16.11.2011r.  w
sprawie sygn.akt IIISA/Po 885/11/.

Konkludując orzeczenia merytoryczne wydawane w omawianej sprawie przez tut.  Kolegium
zostały wydane po dokonaniu wnikliwej analizy, zarówno stanu faktycznego  zaistniałego w
omawianej sprawie jak i przepisów prawnych obowiązujących w niniejszej kwestii oraz linii
orzeczniczej   sądów administracyjnych tyczącej się spornej sprawy. Pomimo faktu powstania
po  stronie tut.  Kolegium znacznego  obciążenia finansowego   z  tyt.  zasądzonych kosztów
sądowych  brak   było  przesłanek w  zakresie  negatywnej oceny orzeczeń merytorycznych
wydawanych przez tut. Kolegium , przez jego  składy orzekające w tej sprawie.

       - w odniesieniu do spraw z zakresu świadczeń rodzinnych :
     
          a  szczególnie  dot. różnorodności interpretacyjnej  przepisu art.106 ust.5 ustawy o
pomocy  społecznej  (Dz.U.  z  2009r.  Nr  175,  poz.1362  z  późn.zm.)   przyjmując   linię
orzeczniczą w powyższym zakresie określoną w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 05 lipca
2011r. sygn. akt IISA/Po 135/2011 i w wyroku WSA w Lublinie  z dnia 26 maja 2011r. sygn.
akt  IISA/Lu 265/11,  to  „decyzja wydawana w oparciu o  art.106  ust.5  ustawy o  pomocy
społecznej  ,  którą  zmieniono  lub   uchylono  pierwotną  decyzję  przyznającą  prawo  do
określonych świadczeń z pomocy społecznej ma charakter konstytutywny.
Uchylenie lub zmiana decyzji przyznającej świadczenie  nie może nastąpić  z mocą wsteczną.
Pozbawienie strony przyznanego jej decyzją prawa  z mocą wsteczną może nastąpić  jedynie
wyjątkowo i tylko wówczas , gdy wyraźnie  przepis prawa to przewiduje. Przepis art.106 ust.5
ustawy takiej  jednak regulacji nie zawiera „

Uwzględniając   powyższe  należałoby więc  uznać  ,iż  prawidłowym jest   przyjęcie
stanowiska, zgodnie z którym zastosowanie przez organ administracji trybu przewidzianego w
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art.106 ust.5 cyt. ustawy, służy wyłącznie zmianie lub uchyleniu decyzji administracyjnej, na
mocy której strona nabyła prawo do określonych świadczeń z pomocy społecznej w związku
ze  stwierdzonymi  przesłankami  i  ma  na  celu  zapobieżenie  dalszemu  korzystaniu  z  tych
świadczeń  w  sposób  niewłaściwy przez   osoby ,które  takiej  pomocy  nie  potrzebują  lub
uzyskały ją,  nie  ujawniając  swoich  prawdziwych  dochodów  lub stanu  majątkowego  albo
wskutek zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej. We wskazanych powyżej okolicznościach
tj. wobec upływu okresu objętego decyzją przyznającą  świadczenie nie ma czego uchylać ani
tym najbardziej zmieniać , co jak wskazano wyżej i tak zasada ta działa na przyszłość.

- 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   $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),

-  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
wskazują na konieczność powoływania w każdej sprawie biegłego rzeczoznawcy z zakresu
wyceny nieruchomości,
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-  brak  w  Kolegium urbanisty uniemożliwia  rozstrzygnięcie  sprawy w  sytuacji,  gdy Sąd
Administracyjny  uchyla  rozstrzygnięcie  Kolegium  wskazując  na  błędy  w  analizie
urbanistycznej,  w  sytuacji  gdy  organ  I  instancji  wydał  decyzję  odmawiającą  ustalenie
warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu.
Samorządowe  Kolegium Odwoławcze  we własnym zakresie nie może rozpoznać  w takim
przypadku zasadności wniosku strony postępowania administracyjnego /odwołującej się, gdyż
przepis  art.60  ust.4  ustawy  z  dnia  27.03.2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.  z  2003r.  Nr  80,  poz.717  ze  zm.)  wymagają aby projekt  decyzji o
ustaleniu  warunków  zabudowy  sporządziła  osoba  wpisana   na  listę  izby  samorządu
zawodowego urbanistów albo  architektów.
Rodzi to  po  stronie Kolegium znaczny wydatek  finansowy, który nie znajduje pokrycia w
planie wydatków budżetowych jednostki, bowiem w założeniach swych nie przewiduje on tego
rodzaju zleceń. Zaś szczupłość środków finansowych w dyspozycji Kolegium zdecydowanie
ograniczają możliwości tego organu oraz wywołują określone perturbacje.

3.  INFORMACJA DOT. SKARG KASACYJNYCH WNIESIONYCH PRZEZ SKO:

    W 2011r. Kolegium  w Kaliszu nie wnosiło  do Naczelnego Sądu Administracyjnego   
    skarg  kasacyjnych  od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w
przedmiocie uchylenia decyzji Kolegium.
Natomiast siedem orzeczeń sądowych zostało w powyższym okresie zaskarżonych w drodze 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez pełnomocników stron 
postępowania.
Kasacje od wymienionych wyroków WSA w Poznaniu nie zostały dotąd rozstrzygnięte.

4. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH  
    W SKO:

     Najwyższa Izba Kontroli w roku 2011 nie prowadziła kontroli działalności Samorządowego
Kolegium  Odwoławczego w Kaliszu.
Natomiast   kontrolę  z  wykonania  budżetu  za  2011r.   NIK-Delegatura  w  Poznaniu
przeprowadziła w I kwartale 2012r. Ustalenia z tej kontroli zawarto w protokóle kontroli.
Aktualnie NIK nie przesłał SKO jeszcze zaleceń pokontrolnych.

Także w 2011 roku nie były  przeprowadzone w SKO inne zewnętrzne kontrole.

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
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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 2011 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, to ew. szerszy
wachlarz spraw  z  zakresu administracji publicznej  należących do zadań własnych gmin , a
nawet dot. zakresu spraw im zleconych do załatwienia przez administrację państwową , pod
warunkiem zmiany ustawy o sko oraz innych  przepisów z tymi zagadnieniami związanych
ponadto odpowiedniego zwiększenia Kolegium  budżetu jednostkowego zarówno na wydatki
płacowe, w tym liczby etatów kalkulacyjnych  jak i wydatki pozapłacowe/bieżące.

8.   WYKONANIE  BUDŻETU :

 Realizację Budżetu sko w Kaliszu za rok 2011 przedstawia poniższa tabela 

W tyś.zł.

Lp. Wyszczególnienie 
Plan wg
ustawy
budżet.

Plan
po

zmian.

Wykona-
nie

%  wykonania 

do ustawy
budż.
5:3

do planu po
zm.   5:4

1 2 3 4 5 6 7

1
Ogółem 1531 1635 1635 106,79 100,00
w tym:     

2 Wynagrodzenia  osobowe 1010 1046 1046 103,56 100,00

3
§ 4040 - dod. 
wynagrodzenie roczne 85 82 82 96,47 100,00

4 pochodne wynagrodzeń 166 174 174 104,82 100,00
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5 bezosobowy fundusz płac 35 46 46 131,43 100,00
6 odpis na ZFŚS 18 19 19 105,56 100,00

7
koszty postępowania 
sądowego i 
prokuratorskiego

13 68 68 523,08 100,00

8 pozostałe wydatki 204 200 200 98,04 100,00

Z  powyższej  tabeli wynika,  że  wydatki  budżetowe  przewidziane na  rok  2011  w
budżecie jednostkowym  Kolegium zostały wykonane w 100 procentach we wszystkich jego
składnikach. 
Zmianę  wymagały  w  trakcie  roku  budżetowego  koszty  postępowania  sądowego  i
prokuratorskiego,  których  poziom w założeniach budżetowych ewidentnie nie odpowiadał
faktycznemu poziomowi ich poniesienia, w związku z orzeczeniami sądowymi.

Corocznie występuje konieczność ich dofinansowywania z rezerwy celowej Budżetu Państwa.

9. ZATRUDNIENIE  W  KOLEGIUM :  

Stan zatrudnienia w etatach kalkulacyjnych 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 

1 Ogółem 16,00 16,00 100,00
2 z tego:    

3

osoby objęte mnożnikowym 
systemem wynagrodzeń

8,00 8,00 100,00

4

osoby nie objęte mnożnikowym 
systemem wynagrodzeń

8,00 8,00 100,00

                 

10. Kwalifikacje osób zatrudnionych w sko w Kaliszu :

• członkowie kolegium -   wyższe magisterskie, wszyscy   zgodnie z wymogami ustawy z
dnia  12.10.1994r.  o samorządowych kolegiach     odwoławczych w art.7 ,  a
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ponadto  niektórzy  z  nich  posiadają  ukończone  aplikacje  radcowskie  i
sędziowskie,  a  także  studia  podyplomowe.  Nadto  1  osoba  jest  w  trakcie
odbywania  studiów doktoranckich,  na etapie ich ukończenia.

•  pracownicy Biura Kolegium :

1.  kierownik Biura Kolegium –(zatrudniony na 1/1    etatu), wykształcenie
wyższe , mgr ekonomii oraz  mgr administracji,

2.  gł. księgowa – (zatrudniona na  1/1 etatu), wykształcenie wyższe ,mgr
finansów i bankowości  oraz mgr administracji,

3.  inspektorzy w Biurze Kolegium:
• - 1 osoba zatrudniona na 1/1 etatu –wykształcenie wyższe , mgr  
        inż. technologii  żywności,

• -  3  osoby  zatrudnione  na  cały  etat  posiadają  wykształcenie
wyższe magisterskie 
z tego :

• – 2 osoby mgr  administracji w zakresie  administracji publicznej,
1 osoba  magister zarządzania  publicznego ,

• 3 osoby posiadają wykształcenie średnie : - 1 osoba zatrudniona
na  1/1  etacie  m.in.  insp.  ds  kadr  wykształcenie  ogólne  i
policealne na kierunku ekonomiki i  organizacji przedsiębiorstw,
- 1 osoba zatrudniona na ¾ etatu – legitymuje się wykształceniem
średnim ogólnym,  średnim medycznym , a także 4 lata studiów
na wydziale prawa UAM w Poznaniu, 1 osoba zatrudniona na ¼
etatu  kasjer ma wykształcenie  średnie ogólne.

Ogólnie więc pracownicy tut. sko, zarówno członkowie kolegium , jak i pracownicy
Biura Kolegium posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe wymagane do pracy
na  zajmowanych  przez  nich  stanowiskach,  jak  również  legitymują  się  dużym
doświadczeniem zawodowym.
Oznacza to dalej , iż kadra pracownicza tut. Kolegium jest zdolna do wykonania w
pełni zadań ciążących na tym organie odwoławczym.

Kalisz ,dnia 25.03.2012r.
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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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