
UCHWAŁA Nr LXI/400/2023
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o stwierdzenie
nieważności decyzji/zarządzenia

Na podstawie §19 Statutu Powiatu Łowickiego stanowiącego załącznik do Uchwały
NrXI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Łowickiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., póz. 2418 i 4351) Rada
Powiatu Łowickiego

uchwala, co następuje:

§ l. W związku z wnioskiem Pana .o stwierdzenie nieważności
decyzji/zarządzenia. Rada Powiatu Łowickiego zajmuje stanowisko, które wraz
z iizasadniemem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały LXI/400/2023
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

STANOWISKO

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji/zarządzenia

§1
Rada Powiatu Łowickiego nie jest organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji
i zarządzeń, a skoro tak to Rada Powiatu Łowickiego nie j est organem właściwym na podstawie
przepisów ustawy o samorządzie powiatowym do rozpoznawania przedmiotowego wniosku,
w tym podejmowania uchwały, której przedmiotem byłoby rozstrzyganie przez Radę Powiali
Łowickiego o wniosku zawierającym żądanie stwierdzenia nieważności decyzji/ zarządzenia
w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Rada Powiatu Łowickiego
może natomiast zająć stanowisko wobec przedmiotowego wniosku na podstawie §19 Statutu
Powiatu Łowickiego.

§2
Uzasadnienie do niniejszego stanowiska Rady Powiatu Łowickiego stanowi załącznik.
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Załącznik
do Stanowiska Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 25 stycznia 2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 23 gmdnia 2022 r. do Rady Powiatu Łowickiego wpłynął wniosek Pana
, o stwierdzenie nieważności decyzji/zarządzenia na mocy art. 156 § l ust. 2 i 7

wzw. żart. 157 § l 12 oraz art. 17 pkt 3 kpa. Pan: zwrócił się we wniosku do
Rady Powiatu Łowickiego o stwierdzenie nieważności decyzji tzn. wydanego przez tutejszego
Starostę zarządzenia w przedmiocie wprowadzema tzw. „systemu elektronicznej fonny
rezerwacji/systemu kolejkowego" w sposobie obsługi petentów w podległych tutejszemu
Starostwu urzędach państwowych tj. w Wydziale Komunikacji i Powiatowym Urzędzie Pracy.

W uzasadnieniu wniosku Pan ' wskazał, iż wydane w tej sprawie
zarządzenie o wprowadzeniu ww. systemu tak naprawdę „w pełni podważa dotychczasowy od
wielu lat wypracowany i ugruntowany system prawa administracyjnego zarówno krajowego
jak i europejskiego, w tym jego fundamentalną/ nadrzędną nad wszystkimi innymi, zasadę
równego dostępu każdego Obywatela w każdym czasie (tzn. godzin otwarcia) do Urzędu
Publicznego, co nomen omen zostało jasno wyrażone oraz zagwarantowane w art. 32 i 60
Konstytucji RP oraz art. 8 § l Kpa, jak i w art. 5 Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki
Administracyjnej".

W oparciu o przepis § 54 ust. l Statutu Powiatu Łowickiego, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., póz. 2418, póz.
4351), Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego przedłożył wniosek do rozpatrzenia Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej Komisją.

Komisja, po zapoznaniu się z treścią w/w wniosku na posiedzeniu w dniu 24 stycznia
2023 r. stwierdziła, że Rada Powiatu Łowickiego nie jest organem właściwym do stwierdzenia
meważności decyzji i zarządzeń, a skoro tak to Rada Powiatu Łowickiego nie jest organem
właściwym na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym do rozpoznawania
wskazanego powyżej wniosku, w tym podejmowania uchwały, której przedmiotem byłoby
rozstrzyganie przez Radę Powiatu Łowickiego o wniosku zawierającym żądanie stwierdzenia
nieważności decyzji/ zarządzenia w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania
administracyj nego.

Zgodnie żart. 157 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. póz. 2000 i póz. 2185) właściwy do stwierdzenia
nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 jest organ wyższego stopnia,
a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze - ten
organ. W rozumieniu art. 157 Kodeksu postępowania administracyjnego i w związku z art.
17 pkt l Kodeksu postępowania administracyjnego organem wyższego stopnia w stosimku do



organów jednostek samorządu terytorialnego jest samorządowe kolegium odwoławcze.
Z przepisów zarówno Kodeksu postępowania administracyjnego jak i ustawy o samorządzie
powiatowym nie wynika, żeby po pierwsze Rada Powiatu Łowickiego była organem
administracji, tym bardziej organem wyższego stopnia wobec Starosty w rozumieniu przepisów
procedury administracyjnej jak i to, żeby w zakresie jej kompetencji mieściło się stwierdzenie
nieważności decyzji bądź zarządzeń.

Zarządzenia wydawane przez Starostę z punktu widzenia ich charakteru prawnego są to
przede wszystkim akty wewnętrznie obowiązujące. W grupie tej przeważają zarządzenia jako
akty wewnętrzne nienormatywne. Są to zarządzenia stanowione głównie na podstawie
przepisów ustaw ustrojowych i kierowane do podmiotów podporządkowanych organizacyjnie
podmiotowi wydającemu akt. Można także wyróżnić zarządzenia powszechnie obowiązujące
stanowiące akty prawa miejscowego. Akty te nie są objęte kontrolą rady powiatu, ponieważ
przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nie przyznają radzie powiatu kompetencji
kontrolnych wobec aktów prawnych wydawanych przez starostę. Dodatkowo również przepisy
kodeksu administracyjnego nie przewidują wśród rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu
administracyjnym zarządzeń. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w sprawach
indywidualnych wydawanie przez organy administracji publicznej decyzji bądź postanowień.

Komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające na posiedzeniu w dniu 24 stycznia
2023 roku. Na posiedzenie to został zaproszony przez Komisję Pan , który nie
stawił się na posiedzeniu. Komisja w oparciu o wyjaśnienia dyrektora Wydziahł Komunikacji
nie stwierdziła tego, żeby w sprawie opisanej w w/w wniosku były wydawane indywidualne
rozstrzygnięcia przez Starostę w postaci decyzji bądź zarządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja stoi na stanowisku, że Rada Powiatu Łowickiego
nie mogła przekazać na zasadzie art. 243 kpa wniosku z dnia 23 gmdnia 2022 r. do organu
właściwego z tej przede ws2ystkim przyc2yny, że organu właściwego w tym zakresie nie ma.

Nadto Komisja, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, uznała, że Rada
Powiatu Łowickiego z uwagi na brak kompetencji w zah-esie sprawy wskazanej we wniosku
nie może rozpoznać niniejszego wniosku jako wniosku, o którym mowa w Dziale VIII
Rozdziale 3 Kodeksu postępowania administracyjnego bowiem przepisy te w powiązaniu
z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym nie dają Radzie Powiatu Łowickiego
kompetencji do stwierdzenia nieważności decyzji/ zarządzeń i takie stanowisko przedłożyła
Radzie Powiatu Łowickiego.

Nie mniej jednak Komisja stoi na stanowisku, że Rada Powiatu Łowickiego na zasadzie
§ 19 Statutu Powiatu Łowickiego, żeby nie pozostawiać bez odpowiedzi wniosku z dnia
23 grudnia 2022 r. z uwagi na możliwy zarzut pozostawania w bezczynności, może zająć jako
Rada Powiatu Łowickiego w uchwale stanowisko w sprawie wniosku z dnia 23 grudnia 2022 r.,
co nimejs2ym Rada Powiatu Łowickiego czyni stosownie do stanowiska Komisji wskazując,
że wyraża następujące stanowisko w sprawie.



Z wyjaśnień z dnia 24 stycznia 2023 r. przedstawionych Komisji wynika, że Starostwo
Powiatowe w Łowiczu mając na względzie dobro mieszkańców i wychodząc naprzeciw ich
potrzebom wprowadziło możliwość umówienia wizyty za pomocą elektronicznej formy
rezerwacji, czyli tzw. „systemu kolejkowego". System ten został wprowadzony w związku
z długimi kolejkami i oczekiwaniem na wizytę w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Łowiczu. Jego celem było podniesienie jakości i efektywności ushig
świadczonych przez Wydział Komunikacji, a przy tym stworzenie bardziej komfortowych
warunków dla interesantów. Dodatkowo system elektronicznej fonny rezerwacji umożliwił
wprowadzenie tzw. usługi sms, przypominającej z jednodniowym wyprzedzeniem
o umówionej w Wydziale Komunikacji wi2ycie.

System kolejkowy zapewnia sprawną obsługę interesantów bez konieczności długiego
oczekiwania w kolejce. Ponadto rezerwacji można dokonać w dogodnej dla siebie formie,
a mianowicie poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. Kolejną formą zapisu jest także
osobista wizyta w Wydziale Komunikacji. W przypadku osobistej rezerwacji interesanci
zostają wówczas zapisani przez pracownika obsługującego punkt infonnacyjny, a w nagłych
przypadkach bądź gdy w systemie elektronicznym są jeszcze niezajęte wizyty, interesant jest
bezpośrednio kierowany do sali obsługi celem załatwienia swojej sprawy.

Jest to popularne rozwiązanie funkcjonując od lat w wielu urzędach adminisfaracji
publicznej, które posiadają bardziej rozszerzony katalog spraw, w celu których załatwienia,
ustalenia tenninu wizyty w urzędzie można dokonać za pomocą elektronicznej formy
rezerwacji.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu ukierunkowane jest na zaspokajanie potrzeb
mieszkańców, co wyraża się w jakości i sprawności ich obsługi, jak i załatwianych spraw.
Interesanci dokonują rezerwacji wizyty w wybrany przez siebie i dogodny dla siebie sposób.

Elektroniczna forma rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Łowiczu jest to rozwiązanie techniczne, narzędzie pracy, mające na celu
uprządkowanie obsługi mieszkańców powiatu łowickiego i nie stanowi rozwiązania, do
zastosowania którego przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidywałyby wydanie
decyzji administracyjnej czy zarządzenia. Rada Powiatu Łowickiego w odpowiedzi na Pana
wniosek z dnia 23 grudnia 2022 r. wskazuje, że przyjmuje takie wyjaśnieme jak wskazane
powyżej, co do przyjętej przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu formy obshigi mieszkańców
w zakresie spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji podnosząc, że przyjęta forma obshigi
powoduje, że nie ma ryzyka nie załatwienia swojej sprawy w ustawowym terminie,
a interesanci, któr2y nie inają możliwości dokonania zapisu drogą elektironiczną, mogą tego
dokonać w innej dogodnej dla siebie formie.

Rada Powiatu Łowickiego nadmienia, że Wydział Komunikacji jest wewnętrzną
komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Łowiczu natomiast przywołany w petitum
wniosku z dnia 23 gmdnia 2022r. Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu jest odrębną od
Starostwa Powiatowego w Łowiczu jednostką organizacyjną, którą kieruje dyrektor i nie są to



urzędy państwowe. Starosta nie wydaje żadnych zarządzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Łowiczu, tym bardziej w przedmiocie wprowadzenia tzw. „systemu elektronicznej formy
rezerwacji/ systemu kolejkowego" w sposobie obsługi interesantów.

Nie mniej jednak w związku z odwołaniem się w przedmiotowym wniosku również do
Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu w kontekście wprowadzenia systemu elektronicznej
rezerwacji/ systemu kolejkowego nadmienić należy, że taki sposób obsługi interesantów
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu funkcjonuje od lat, ale obok rejestracji
elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, możliwa jest również rejestracja
pr2ystanowiskowa odbywająca się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu,
po wcześniejszym telefonicznym bądź osobistym umówieniu wizyty.

Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu Łowickiego zajmuje stanowisko
jak w niniejszej uchwale.
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