Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Krakowie
ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków

Kraków, dnia 3 września 2019 r.

SKO.SW/4101/146/2019

Przekazanie skargi do organu właściwego
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie w składzie:
1. Ewa Racut (spr.)
2. Magdalena Simlat-Rzepecka
3. Anna Sabuda
działając na podstawie art. 231 w zw. z art. 229 pkt 1 ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej jako: k.p.a.),
przekazuje

podanie

Stowarzyszenia

Kraków

Miastem

Rowerów

według

właściwości do Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, Kraków) celem nadania mu
biegu stosownie do stanu sprawy.
Jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie wyjaśnia, co
następuje:
Pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r. Skarżący - Stowarzyszenie Kraków Miastem
Rowerów, w imieniu którego występuje Pan Łukasz Chruścicki, zwróciło się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z ponagleniem dotyczącym
przewlekłego prowadzenia postępowania przez Radę Miasta Krakowa w sprawie skargi
Stowarzyszenia dot. złamania prawa przez Prezydenta Miasta Krakowa przy załatwieniu
wniosku nr KMR/53/2019 dotyczącego Awarii detekcji rowerzystów na ul. Dietla w ciągu ulic
Św. Stanisława – Smoczej, złożonego przez w/w Stowarzyszenie dnia 9 kwietnia 2019 r.
Jak wynika z treści pisma oraz akt przedmiotowej sprawy, stanowi ono skargę na
przewlekłość Rady Miasta Krakowa w rozpoznaniu skargi dot. sposobu załatwienia wniosku
organizacji społecznej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Wniosek dotyczył awarii sygnalizacji
na ul. Dietla (nr KMR/53/2019).
Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie
lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,

naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw.
Przedmiotowa skarga wskazująca właśnie na naruszenie interesów Skarżącego
poprzez zwłaszcza przewlekłe załatwianie sprawy o charakterze skargowym jest zatem objęta
zakresem przedmiotowym postępowania skargowego określonego w przepisach działu VIII
Kodeksu

postępowania

administracyjnego.

Co

istotne,

tryb

ogólnoskargowy

jest

samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, który kończy
się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi).
Wobec powyższego skarga złożona na nieterminowość czy też przewlekłość działania organu
jednostki samorządu terytorialnego w rozpatrzeniu skargi nie ma charakteru indywidulanej
sprawy z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 1 k.p.a. oraz art. 1 i 2 ustawy z
dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz.
U. 2018 r. poz. 570), czyli nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, co wyłącza
właściwość Kolegium w takiej sprawie.
Kolegium nie jest organem wyższego stopnia w stosunku do rady gminy w kwestiach
skargowych. Zgodnie bowiem z art. 229 pkt 1 k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają
innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw
finansowych - regionalna izba obrachunkowa.
A zatem, zgodnie z przywołaną regulacją tutejsze Kolegium nie jest na aktualnym
etapie postępowania skargowego organem właściwym do rozpoznania przedmiotowej skargi.
Jeżeli natomiast organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia,
obowiązany jest przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym
skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ (art. 231 k.p.a.).
Mając powyższe na uwadze Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
stwierdza swoją niewłaściwość w niniejszej sprawie i w konsekwencji brak koniecznej
przesłanki do podjęcia i prowadzenia postępowania. Działając, zatem na podstawie art. 231
k.p.a. przekazuje w załączeniu pismo Skarżącego według właściwości celem jego
rozpoznania, powiadamiając jednocześnie o tym fakcie Skarżącego.

Podpisano:
mgr Ewa Racut – członek SKO w Krakowie
mgr Magdalena Simlat-Rzepecka – członek SKO w Krakowie
mgr Anna Sabuda – członek SKO w Krakowie
/-podpisano

bezpiecznym

kwalifikowanego certyfikatu/

podpisem

elektronicznym

weryfikowanym

przy

pomocy ważnego

Otrzymują:
1. Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, Kraków + akta,
2. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków – za pośrednictwem
platformy e-PUAP,
3. Rada Miasta Krakowa – Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,
4. a/a x 2.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z RODO
Dane administratora danych i inspektora ochrony danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krakowie, ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: email: iod@kom-pro.pl
Cel i podstawa przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązków ciążących na
administratorze wynikających m. in. z ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych
kolegiach odwoławczych oraz wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym, to
jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
Informacje o odbiorcach danych
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa (inne organy administracji publicznej oraz właściwe organy do celów
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i
ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar lub zawartych umów – w tym umów
powierzenia (operatorzy pocztowi, usługi IT).
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Wobec danych nie będą stosowane profilowanie ani zautomatyzowane podejmowanie
decyzji.
Czas przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas konieczny do realizacji celu
przetwarzania, a następnie przez czas określony przepisami prawa, w tym ustawą o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217) oraz zgodnie z instrukcją
kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w przypadkach prawnie przewidzianych.
Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku
do których sprawowana jest prawna opieka.
Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) w przypadku uznania, iż dane są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami
prawa.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

