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1.   Podstawa i zakres dzialania Kolegium

Podstawę   prawną   działania   Samorządowego   Kolegium   Odwoławczego   w   Szczecinie
(dalej:  SKO)  stanowi  ustawa  z  dnia  12  października  1994  r,  o  samorządowych  kolegiach
odwoławczych @z.  U.  z 2001  r. Nr 79,  poz.  856 z późn.. 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 r. -Kodeks
postępowania administracyjnego @z. U. z 2000 r. Nr 98,
poz.  1071  z późn.  zm..; dalej jako -Kpa) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja
podatkowa @z. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. 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 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych
kolegiów  odwoławczych  @z.  U.  Nr  198,  poz.  1925),  powiaty:  choszczeński,  goleniowski,

gE::nk:,młgopb;[ęńt;kł,;t;amm:3:::ł,eło:re=kłńł:syaś,ż:opr:łłacpho:3#;ały=zg:śł,ec:;ałrgś#:ŁSĘ:eT
Rozstrzygając  sprawy  indywidualne  w  składach  trzyosobowych,  Kolegium  związane  jest
wyłącznie przepisami obowiązuj ącego prawa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze
j est państwowąjednostką budżetową.

2.   Obsada kadrowa Kolegium

2.1. Kolegium składa się z 35 członków:  16 etatowych i 19 pozaetatowych.

Liczba członków etatowych posiadaj ących wykształcenie :

wyższe prawnicze : wyższe administracyjne :
15 1

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie:
wyższe prawnicze: wyższe administracyj ne : wyższe ime:

17 - 2

Wśród członków Kolegium jest 11 osób posiadających tytuł radcy prawnego.
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1.   Liczba spraw ujętych w ewidencji ogólem w roku objętym informacj
w tym spraw:

1.1. pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego (łącznie sprawy
administracyjne i sprawy z zakresu odat za użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowych

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją

2.   Rodzaje spraw, które wplynęły w roku objętym informacją'2:

2.1. Liczba spraw administracyjnych -ogó]em

- 10 632

- 1 887

_ 8 745

_ 7 S01

Lp. Okreś]enie rodzaju sprawy -patrz zalączhik do lnformacji
LiczbaSpraw

1. objęte proceduralnie przepisami Ordynacj i podatkowej 969

2. dział.a|no ść gospodarcza 28

3. planowańie i zagospodarowanie przestrzenne 526

4. pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oś iata 2410

(stypendia, pomoc materialna itd.), dodatki mieszkaniowe, sprawy sojalne

5. gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie),
274przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rawo

geodezyj ne i kartograficzne

6. ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady 199
i utrzymanie porządku i czystości w gminach

7. prawo wodne 19



Lp. Określenie rodzaju sprawy -patiz zalącznik do lnformacji LiczbaSpraw

8. rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo 19

9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 71

10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy 2255

11. prawo gómicze i geologiczne 5

12. egzekucj a administracyj na 241

13. inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII 485
Kpa

2.2. Sprawy pod]egające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz.1270 z późn. zm. -dalej jako ppsa)"                                                                    -657

2.3. Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste               -587

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych

CZĘSC HI
ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

1.  Liczba spraw załatwionych ogólem w roku objętym informacją - 6 595

Lp. Określenie rodzaj u rozstizygnięcia
LiczbaSpraw

1. akty wydane przez SKO jako organ 11 instancji r,

5264
w tym:

ląnĘtyan#zggdpnrizeezggo22Toryr2,;en3:j.ilp2o7d3tźo#e;,o5razjakoorganll 37

- sposób rozstrzygnięcia patrz -tabela z pkt 1.1.

2. akty wydane przez SKO jako organ 1 instancji r -sposób rozstrzygnięcia 629
patrz -tabela z pkt 1.2.

3. postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na
267bezczynność organu,

w tym:

uznające zażalenia za uzasadnione 34

4. akty wydane przez SK0 po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia
3630 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

a)z.U. Nr 153, poz.1270 z późn. zm.)
5. pozostałe /' 399



1.1.  Szczególowe   omówienie   sposobu   załatwienia   sprawy   przezi'  SKO   jako   organ
H instancji:

Lp. Okreś]enie rodzaju rozstrzygnięcia LiczbaSpraw

1.

g%Zie.U2t;?§mFJfŁełwoE;;yzaskmzonedecyzje(arti38§ipkiiKpa1 2508

2. decyzje uchylające decyzje organu 1 instancji i orzekające co do istoty
561

Sporsęgo%rfzł:ę:Z[ajł%cse§dęc#e2o#3:ngrknas±m2Cj;ł§TgŁzaźgcóp,7,,
3.

;3%zjen:::yr:aźg::rź::iyazt3ftoręg%u§Iźn#an3jriaizp=:źgJ;ą2eosg;7yydo
1327

4.
8%Zż.U2Tgr§ałąfŁ9sSś;77°Wanieodwdawcze(arti38§ipkt3,iKpa1

31

5. p ozo stałe                                                                                                                                  11 837

1.2.   Szczegółowe   omówienie   sposobu   zalatwienia   sprawy
1 instancji:

SKO  jako   organ

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia                |1 LiczbaSPI`aw

1. postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organ
4§2 1właściwego do jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 2

op)/9                                                                                                                                   1

2. decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art.  149 § 3 Kpa braz 1

art. 242 § 3 op) /8
3.

{ae:y:j5e7°§°3dE::}':oerźsz:Zę2C4];§°3st6E;78anławsprawieniewaznq1
ści decyzji 18

4. decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu 1 instancji oraz decyzje
468

{:#łełr;Z:];%cseKTad3:ł2:;:y2Zjł;P.rz:z]oóg;78[jnstancjłznamszenł1
em prawa

5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art.158 § |1 Kpa oraz 98
art. 248 § 3 op) /8

6. decyzje odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania 4
(art.151 Kpa oraz art.  245 0p) /8                                                                 1

7. decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzjó
-

#*:Łdez;];ącwez%*::ł:ud:3gtzj;g;z:zł:tragftmł[5łfskapnacj;łrz&n3:sZ;g[g;,78rawa
8 decyzje umarzające postępowanie prowadzone w 1 instancji przeiz SKO(art.105§1Kpaorazart.2080p)i 15

9. p ozo stałe                                                                                                         ,' 24
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czĘŚĆ IV
zAŁATwmNIE spRAW Z ZAKRESU oPŁAT zA użyTKowANIE wlECzysTE
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

1.   Liczba spraw z zakresu oplat za użytkowanie wieczyste za[atwionych w roku
objętym informacją ogólem

w tym ugody

2.   Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO

3.   Liczba spraw pozostalych do zalatwienia przez SKO P

czĘŚĆ v
SKARGI DO SĄDU ADMmlsTRAcyTNEGO

-439

-26

-51

_774

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

Liczba spraw w roku objętym informacją ogólem
w tym:
1.1.  Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych

do WSA w roku objętym informacją, ogółem
-wskaźnik „zaskarżalności" /ll        -            9,42 %

1.2.  Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku
objętym informacj ą, ogółem

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

-657

-578

_7

-36

1.4.  Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia)
skierowanych przez SKO w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu
Administracyj nego w Warszawie, ogółem

1. 5.  Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym
przepisami Ppsa, skierowanych do WSĄ ogółem /ł2

36



2.   Skargi    na    akty    i    czynności   Kolegium    rozpatrzone    przez
Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym in

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem 494

w tym:

Lp. Rodzaj rozstrzygnięcia LiczbaSpraw

1. Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd
486w tym :

uwzględnienie skargi 116

2. Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd
8tym:

uznające skargi za uzasadnione 0

`  -  dot.  spraw,  które wpłynęły do  SKO  w  latach poprzedzających  okres  objęty

zostały załatwione przez SKO,
patrz pkt 1. ppkt 1.2.,
dot. spraw, które wpłynęły do SKO w roku objęt)m infomacją, a do których
przepisy Ppsa tj. m.in. skargi, skargi kasacyjne, zażalenia i inne, wykonywane

acją,  ale nie

wanie mają
e tej ustawy

dzone  przed
ostępowaniu

rozpatrzenie
a)  kończące

-patrz m.in. przyp.  11;
4  -  decyzje  (postanowienia)  kończące  postępowanie  odwoławcze  (zażaleniowe)

SKO jako  organem  11  instancji  (w t}m  art.  134  Kpa)  oraz  inne  wydane  w

5-::ć;ZjT,(e;3=op##ao,wk=ńigz:cTb:#:|:i|:#adTz;n2eo:o§ł=.źo;p§o
sprawy  wydane przez SKO  w trybie  art.  127  §  3  Kpa  oiaz  decyzje  ®ostan
postępowanie  odwoławcze  (zażaleniowe)  prowadzone  przed  SKO  jako
w trybie art. 221 Op,

6  '-  decyzje  ®ostanowienia)  wydane  przez  SKO  jako  organ  1  instancji  np.

[EIHj

11  instancji

owaniu  dot.
ostępowania
rt.  66  §  1  i  3

owania - art.

stwierdzenia nieważności  (art.  156  §  1 Kpa oraz art.  247  §  3  0P)  lub wznowienia
(art.  145  § 1 Kpa oraz art.  240  § 1 Op), postanorienia wydane w trybie art.  65  § 1,
Kpa, art.  169 § 4 0p oraz ime wydane w tych postępowmiach np. zarieszenie postę
97 § 1 i 98 Kpa lub art. 201  § 1 i art. 204 § 1 Op,

7  -  np.  postanowienia  dot.  sporów  kompetencyjnych  (art.  22  §  1  pkt  1  Kpa),  wyznaczenia  organu
wskutek wyłączenia (art.25-27 Kpa oraz art.130 i  132 0p),  dopuszczenia organiza
do udziału w postępowaniu (art.31 § 2 Kpa), odmowy przywrócenia terminu (art. 59
odmowy  udostępnienia  alst  (art.  74  §  2  Kpa  oraz  art.   179  §  2  0p),  wniosku  o
u2upełnienie  oraz  sprostowanie  (art.   113  Kpa  oraz  art.  213i  215  0p),  wniosku  o
wykonania decyzji (art.224 § 3 pkt 2 0p), opłat i kosztów postępowania (dział IX Kp

8 -  dot. i:ównież postanowień zgodnie z art.  144 Kpa oraz art. 239 0p,
9 -  dot. również postanowień zgodnie z art.126 Kpa oraz art. 219 0p,
t° - dot. spraw, które nie zostały załatwione przez SKO w roku objęt)m informacją,
" - liczba skarg skierowanych do sądu w stosunku do ogólnej  hczby podjętych przez kol

objętymiiffomacjąrozstrzygnięćpodlegąjąpychzaskarżeniu;
" - obejmuje inne sprawy prowadzone przez Kolerium w trybie przępisów Ppsa np. wezwani

naruszenia  prawa  (art.  52  §  3),  wniosek  o  sprostowanie  omyłki  pisarskiej  (art.

ji  społecznej
§ 1 i 2 Kpa),
wyjaśnienie,
Wstrzymanie

gium w roku

do usunięcia
56), riosek

o uzupehienie wyroku (art.  157), wystąpienie o rozsdzygnięcie spom kompetencyinego (arŁ. 15  § 1 pkt 4
w  zw.  z  art.  4),  wniosek  o  zawieszenie' postępowania  przed  sądem  i  o  podjęcie
postępowania (art. 123-131) czy wznowienie postępowania (art. 270) ftd.

zawieszonego



CZĘSC VI
"FORMACJE DOI)ATKOWE I WNI0SH

W   roku   objętym   informacją  zanotowano   wzrost   iiczby   wpływających   spraw   o   2155
w stosunku do roku ubiegłego.
Na  wysokość  spraw  administracyjnych  pozostałych  do  załatwienia  ma  przede  wszystkim
wpływ  spraw  związanych  z  dokonywaniem  wypowiedzeń  opłat  rocznych  za  użytkowanie
wieczyste prz,ez organy samorządu terytorialnego w ostatnich miesiącach roku,  a do tego w
końcowych miesiącach roku do Kolegium wpłynęło ponad  1600 spraw dotyczących zajęcia
pasa drogowego.
Wpływ   spraw   dotyczących   podatków,   warunków   zabudowy,   zajęcia   pasa   drogowego
i pomocy społecznej wzrósł w roku sprawozdawczym o 70%.
W roku sprawozdawczym 2 członków Kolegium przebywało na urlopach wychowawczych i
macierzyńskim, spowodowało to, że został w roku 2011 wyłączony 1 etat orzeczniczy.
Mając na uwadze tak duży wpływ spraw koniecznym staje się zwiększenie obsady etatowej
członków Kolegium co najmniej o 2 etaty orzecznicze oraz zwiększenie środków pieniężnych
na wynagrodzenia dla członków pozaetatowych Kolegium.

wyKONANm pLANu wyDATKÓw SAMORZĄDoWEGo KOLEGluM
ODWOŁAWCZEGO W SZCZECINIE W ROKU 2011

Plan wydatków w części  86/81  Samorządowe Kolegium  Odwoławcze w  Szczecinie według
ustawy  budżetowej  na  2011  rok  wynosił  2  594  tys.  złotych,  z  czego .15  tysięcy  złotych
to wydatki majątkowe, a 2 579 tys. zł -wydatki bieżące.

W  roku  budżetowym  2011  miały  miejsce  zmiany  w  planie  wydatków  bieżących  tj.  plan
po zmianach wyniósł na koniec roku budżetowego 2 740,6 tys. zł.
Dodatkowe środki budżetowe w kwocie łącznej wyniosły  146,6 tys. zł i pochodziły z rezerw
celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:

1.     29,2 tys. zł z rezerwy celowej `przeznaczono na wypłatę nagród jubileuszowych.

2.     27,4. tys.  zł  z  rezerwy  celowej  przeznaczone  zostało  na  zwrot  kosztów  postępowania
zasądzonych od Kolegium przez WSA na rzecz stron postępowania.

3.     90,0  tys.  zł  z  rezerwy  celowej  przeznaczone  zostało  na  sfinansowanie  wynagrodzeń
pozaetatowych członków SKO oraz uzupełnienia wydatków bieżących.

W  związku  z  powyższym  w  roku  2011  plan  wydatków  Kolegium  po  zmianach  wzrósł
w stosunku do założeń ustawy budżetowej o 6,0 %.

Największy  udzia.ł  w  wydatkach  roku  2010  miały  tak jak  w  latach  poprzednich  wydatki
przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 ) tj.  2126,9 tys.
złotych, co stanowi 78,0 % ogółu wydatków bieżących Kolegium.

Wydatki  na  wynagrodzenia  ryczałtowe  pozaetatowych  członków  tut.   SKO  tj.   (19  osób)
w 2011  roku to  175,5 tys. zł.

Wynagrodzenia    pracowników    tutejszeg.o    Kolegium    wyniosły    w    roku    2011    (wraz
z przysługującymi  nagrodami jubileuszowymi)  1  705,4 tys.  złotych,  w tym:  wynagrodzenia
członków  etatowych  Kolegium  (16  osób)  to  1  377,3  tys.  zł,  a  pracowników  Biura  SKO
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INFORMACJA 0 DZIAŁALNOSCI

SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEG0 W SZCZECINIE

za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

CZĘSC I
OGOLNA INFORMACJA 0 DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

1.   Podstawa i zakres działania Kolegium

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

Zgodnie   z   wyżej   wymienioną  ustawą  samorządowe   kolegia   odwoławcze   są  orśanami
wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracj i 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 r.  -Kodeks
postępowania administracyjnego @z. U z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z późn.  zm.; dalej jako -
Kpa)  oraz ustawy z dnia 29  sierpnia  1997  r.  -Ordynacja podatkowa (Dz.  U.  z 2012 r.  poz.
749; 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 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych
kolegiów  odwoławczych  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.   1925),  powiaty:  choszczeński,  goleniowski,

Z#nki'mł8#[ęńt;ki';t§amm:%ę::`i'ei°:reaszkłńżams#łił°pr:;*acph°::kj'łatpuy=Zgź:i'ec::ałr8Śa;ł:Łs%::Z
Rozstrzygając  sprawy  indywidualne  w  składach  trzyosobowych,  Kolegium  związane  jest
wyłącznie przepisami obowiązującego prawa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze
j est państwową j ednostką budżetową.

2.   Obsada kadrowa Kolegium

2.1. Kolegium składa się z 33 członków:  16 etatowych i  17 pozaetatowych.

Wśród członków Kolegium jest 11 osób posiadających tytuł radcy prawnego.



2.2. Biuro Kolegium składa się z 9 osób, w tym:  4  osoby z wykształcen
stanowisku: Kierownika Biura SKO, Gł. Księgowego SKO, księgow

Lokal i wyposażenie Kolegium

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie mieściła
przy   ul.   Wały   Chrobrego   Nr   4,   w   budynku   użyczonym   Kolegium
Zachodniopomorskiego.   Od   dnia   18   1utego   2013   roku   siedzibą  Kolegi

em wyższym na
j i referenta.

?s;
Urzędu Morskiego w Sczecinie pl.  St. Batorego 4.
Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny (komputery) o
dobry.

CZĘSC H
WPŁYW SPRAW

1.   Liczba spraw ujętych w ewidencji ogólem w roku objętym informacj
w tym spraw:

1.1. pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego (łącznie sprawy
administracyjne i sprawy z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowych

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją

2.   Rodzaje spraw, które wpłynęb w roku objętym informacją":

2.1. Liczba spraw administracyjnych -ogółem

ię w  Szczecinie,
zez   Wojewodę

m  jest  budynek

enić należy jako

-10 413

- 2 941

_ 7 472

-6117

Lp. Określenie rodzaju sprawy -patiz zalącznik do lnformacji
LiczbaSpraw

1. objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej 1026

2. działalność gospodarcza 3

3. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 459

4. pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata 2351

(stypendia, pomoc materialna itd.), dodatki mieszkaniowe, sprawy socalne

5. gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie),
232przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, pławo

geodezyj ne i kartograficzne

6. ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady 213

i utrzymanie porządku i czystości w gminach

7. prawo wodne 24



Lp. Określenie rodzaju sprawy -i}atm zalącznik do lnformflcji LiczbaSpraw

8. rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo 12

9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 69

10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transpoft drogowy 1221

11. prawo górnicze i geologiczne -

12. egzekucj a administracyj na 474

13. inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII 33
Kpa

2.2. Sprawy podlegające rozpatrzeniu w tiybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz.1270 z późn® zm. -da]ej jako ppsa)'3                                                                        ,  606

2.3. Liczba spraw z zakresu aktualizacji oplat za użytkowanie wieczyste               -749

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych

CZĘSC 111
ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

1.  Liczba spraw załatwionych ogółem w roku objętym informacją - 6 400

Lp. Określenie rodzaj u rozstrzygnięcia
LiczbaSpmw

1' akty wydane przez SKO jako organ 11 instancji r,

4822
w tym:

fnĘtyan#2g3dpnrizeeźggo22TgrEl;en%:j.ilp2o7d#o#e;,o5razjakoorganll 17

- sposób rozstrzygnięcia patrz -tabela z pkt 1.1.

2. akty wydane przez SKO jako organ 1 instancji r -sposób rozstrzygnięcia 593
patrz -tabela z pkt  1 o2.

3. postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na
570bezczynność organu,

w tym:

uznaj ące zażalenia za uzasadnione 21

4. akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia
330 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi(Dz.U.Nr153,poz.1270zpóźn.zm.)

5. pozostałe /' 412



1.1.  ŁZ:::tgaó::]T:e   omówienie   sposobu   zalatwienia   sprawy   przez   SKP   jako   organ

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia                            | 1 LiczbaSpraw

1.

8::ZZ;j;U2t;3y#JgŁe]Womp;;yzaskarżonedecyzje(an.138§ipkiKph1 2366

2. decyzje uchylające decyzje organu 1 instancji i orzekające co do istoty  1
610

%rsęgo%rfzł:ę:Zł.aJi%Cse§dęcg#e2°#5:n8r:łnas#n2Cj; ł§Ur;Lzaźgcóp/7         i
3.

;3:yozjen:::yr`.aźg3:rż;:iyazt3fto.rę3iu§IźnKtpaan%j,iaizparf:ź%głJ;ą2eosg;7yydo|
1196

4.
8::gzaj:U2?3m§a!ąpcłgssś;770Wanieodwoławcze(aft.138§ipkt3Kpai

91

5. pozostałe                                                                                                                                           |1 559

1.2.   :::::#Te   omówienie   sposobu   zalatwienia   sprawy   przez   SKP  jako   organ

Lp.
1Określenierodzajurozstrzygnięcia

LiczbaSpraw

1. postanowienia o wznowieniu postępowania i wyznaczeniu organu
1

głpa)s;ciwegodojegoprzeprowadzenia(aftl50§2Kpaorazaft.244§2

2. decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art.149 § 3 Kpa oraz     ' 1

art. 242 § 3 op) /8

3. decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności dedyzji 7

(art.157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 0p) /8

4.

::eźye:rJ!ezi:|Ę:8:ri:y:E:;;:nie:Yyż;:-śri:dz|e::jJ;17,Ir::ftua:clj:Sźannac:sozre=,edicg:|:a1
431

5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art.158 §  1 Kpa braz 52
art. 248 § 3 op) /8

6.

{ae:y:j5e]°#aa:rł:żą::.U2C4h5y]ó:ż)a/8decyzjipowznowieniupostępowania
4

7.

:te;rezrj:z:]9ąhcye]atąycdeaŁ::Zdset:7z;iaJ;::ęz°j::::łę:::taa:j]P:=ad:Sź=J;:empr]wa -

wydane po wznowieniu postępowania(art.  151 Kpa oraz art. 245 0p)/8

8 decyzje umarzające postępowanie prowadzone w 1 instancj i przez SKO 39

(art.105 §  1 Kpa oraz art. 208 0p)
9. pozostałe 58



2.:ż::ł:Sopbrjaę|;}id:i:isiraaccjyąj7]Echp0ZostabchdozalatwieniaprzezsKo
I    1884

czĘŚĆ IV
ZAŁATWIANIE sPRAw z zAKESU oPŁAT ZA UżyTKOWANm wlECzysTE
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

1.   Liczba spraw z zakresu oplat za użytkowanie wieczyste zalatwionych w roku
objętym informacją ogólem

w tym ugody

2.   Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń SKO

3.   Liczba spraw pozostalych do zalatwienia przez SKO /

czĘŚĆ v
SKARGI D0 SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

-772

_152

-202

_751

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

Liczba spraw w roku objętym informacją ogólem
w tym:
1.1.  Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych

do WSA w roku objętym informacją, ogółem
-wskaźnik „zaskarżalności" /11        -             8,41  %

1.2.  Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do WSA w roku
objętym informacją, ogółem

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

_606

_538

_5

-1

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

1.5.  Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegiup w trybie określonym
przepisami Ppsa, skierowanych do WSĄ ogółem /]2

62



2.   Skargi    na    akty    i    czynności    Ko]egium    rozpatrzone    przez   Wojewódzki    Sąd
Administracyjny prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacjĄ:

Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogó]em

w tym:

-1580

Lp. Rodzaj rozstrzygnięcia
1  Liczbalspraw

1. Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd

1576
w tym :

uwzględnienie skargi 91

2. Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd 1                     41

tym:

uznające skargi za uzasadnione 1

`  -  dot.  spraw,  które  wpłynęły  do

zostały załatwione przez SKO,
SKO  w  latach poprzedzających  okres  objęty  informafją  ale  nie

patrz pkt  1. ppkt  1.2.,
dot. spraw, które wpłynęły do SKO w roku objętym informacją, a do których zastoso*anie mają
przepisy Ppsa tj . m.in. skargi, skargi kasacyjne, zażalenia i inne, wykonywane w trybiel tej ustawy
1 patrz m.in. przyp.  11;

4  -  decyzje  (postanowienia)  kończące  postępowanie  odwoławcze  (zażaleniowe)  prowadłone  przed
SKO jako  organem  11  instancji  (w t)m  art.   134  Kpa)  oraz  inne  wydane  w  tym  postępowaniu

5.§::a;;:]Ś::Ł|oP#S:t;:a°)swkao:ń]::i:a#es7t:§Pri:*)?2#:3:*bapd:°onż°z;:§e#z*Sh:°:4s:§ino8#'::L:?zpatrzenie
kończące

postępowanie  odwoławcze  (zażaleniowe)  prowadzone  przed  SKO  jako  organem   lil   instancji
w trybie art. 221  Op,

6  -  decyzje  (postanowienia)  wydane  przez  SKO  jako  organ  1  instancji  np.  w  postępowaniu  dot.

stwierdzenia nieważności  (art.  156  §  1 Kpa oraz art.  247  §  3  0p)  lub  wznowienia p
(art.  145  §  1 Kpa oraz art.  240  §  1 Op), postanowienia wydane w trybie art.  65  §  1, a:it:P6°§WfTL;
Kpa,aft.169§40porazinnewydanewtychpostępowaniachnp.zawieszeniepostępo\rania-art.
97  § 1 i 98 Kpa lub art. 201  § 1 i art. 204  § 1 Op,

7  -  np.  postanowienia  dot.  sporów  kompetencyjnych  (art.  22  §  1  pkt  1  Kpa),  wyznaczehia  organu

wskutek wyłączenia (art.25-27  Kpa oraz art.130  i  132  0p),  dopuszczenia organizacji  społecznej
do udziału w postępowaniu (art.31§ 2 Kpa), odmowy przywrócenia terminu (art.  59  § | i 2 Kpa),
odmowy  udostępnienia  akt  (art.   74  §  2  Kpa  oraz  art.   179  §  2  0p),  wniosku  o  wyjaśnienie,
uzupełnienie  oraz  sprostowanie  (art.113  Kpa  oraz  art.  213i  215  0p),  wniosku  o  wstrzymanie

8.d:r.kr°ónw=::zdpeg#:j:j#;i2z4g§d3n?emz2a:.Pł)a:Pkapta;:r°żstaóftT2P3°;tspp?Wmja(dzłał[XKpa)>i

;o-. 83{. :::n;:Zkpó::#e°Zj:tńałzy82:łna'i:oan:.płr2zęzKsP±8r#r#ku2ołbgjęęŁ infomacją              1
"  -  liczba skarg  skierowanych  do  sądu w stosunku  do ogólnej  liczby podjętych przez  kolegium w roku

objęt)minfomacjąrozstrzygnięćpodlegąjących2askarżeniu;
'2 -obejmuje inne sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie przępisów Ppsa np. wezwanie dol usunięcia

naruszenia  prawa  (art.  52  §  3),  wniosek  o  sprostowanie  omyłki  pisarskiej  (art.   156),  wniosek
o u2upehienie wyroku (art.  157), wystąpienie o rozstrzygnięcie sponi kompetencyjnego (art.  lS  § 1 pkt 4
w  zw.  z  art.  4),  wniosek  o  zawieszenie.postępowania  przed  sądem  i  o  podjęcie  zarieszonego
postępowaria (art.  123-131) czy wznorienie postępowania (art. 270) itd.



czĘŚĆ w
INFORMACJE DODATKOWE I WNIOSKI

W  roku  objętym  inforhacją  ilość  spraw  do  rozpatrzenia  była  podobna jak  w  2011  roku.
Zwiększony   wpływ   nastąpił   w   sprawach   dotyczących   podatków,   ochrony   środowiska,
ochrony  przyrody,   a  także  spraw  związanych  z  egzekucją  administracyjną.   Ilość  spraw
przypadająca do rozpatrzenia na jeden etat orzeczniczy wynosiła w 2012 roku 651.
Mając  na  uwadze  tak  dużą  ilość  spraw  przypadających  do  rozpatrzenia  przez  członków
Kolegium,   koniecznym  jest  zwiększenie  obsady  etatowej,   a  także  zwiększenie  środków
pieniężnych na wynagrodzenia dla członków pozaetatowych Kolegium.

WYKONANIE PLANU WYDATKOW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM
0DWOŁAWCZEGO W SZCZECINIE W ROKU 2012

Plan wydatków w części  86/81  Samorządowe Kolegium  Odwoławcze w  Szczecinie według
ustawy  budżeto   ej  na  2012  rok  wynosił  2  600  tys.  złotych,  z  czego   10  tysięcy  złotych
to wydatki majątkowe, a 2 5909 tys, zł -wydatki bieżące.

W  roku  budżetowym  2012  miały  miejsce  zmiany  w  planie  wydatków  bieżących  tj.  plan
po zmianach wyniósł na koniec roku budżetowego 2 817 628 złotych.
Dodatkowe  środki  budżetowe  w  kwocie  łącznej  wyniosły  217  628  złotych  i  pochodziły  z
rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:

1.     5 078 złotych z rezerwy celowej przeznaczono na wypłatę nagrody jubileuszowej.

2.     39 550 złotych z rezerwy celowej  przeznaczone zostało na zwrot kosztów postępowania
zasądzonych od Kolegium przez WSA na rzecz stron postępowania.

3.     173 000 złotych z rezerwy celowej przeznaczono na uzupełnienie wydatków bieżących w
tym 33 tyś. złotych na uzupełnienie 2% wzrostu składki rentowej.

W  związku  z  powyższym  w  roku  2012  plan  wydatków  Kolegium  po  zmianach  wzrósł
w stosunku do założeń ustawy budżetowej o 8,3 %.

Największy  udział  w  wydatkach  roku  2012  miały  tak  jak  w  latach  poprzednich  wydatki
przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne (§§  4010,  4040,  4110,  4120) tj.  2146,6 tys.
złotych, co stanowi 76,7 % ogółu wydatków bieżących Kolegium.

Wydatki   na   wynagrodzenia   ryczałtowe   pozaetatowych   członków   SKO   tj.    (17   osób)
w 2012 roku to  158,2 tys.  złotych.

Wynagrpdzenia    pracowników    tutejszego    Kolegium    wyniosły    w    roku    2012    (wraz
z  przysługującymi  nagrodami  jubileuszowymi)  1  678  tys.  złotych,  w  tym:  wynagrodzenia
członków  etatowych  Kolegium  (16  osób)  to  1  375,7  tys.   zł,   a  pracowników  Biura  SKO
(9 osób) to 302,3 tys. zł.
Dodatkowe   wynagrodzenie   roczne   dla   pracowników   SKO   w   Szczecinie   za   rok   2011
wypłacone w roku 2012 wyniosło  140,6 tys. złotych.

Znaczący udział w wydatkach stałych Kolegium miały wydatki z tytułu opłat za wynajem
pomieszczeń biurowych Kolegium od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie i kosztów mediów -ok.  107 tys. złotych oraz wydatki związane z wysyłką



korespondencji do stron                                                                                                                        |
-ok.  77 tys.  złotych.                                                                                                                                         1

Wydatki  majątkowe  K-olegium  zaplanowane  na  2012  rok tj.   10  tys.  złotych  przezhaczone
zostały na zakup serwera do wewnętrznej sieci komputerowej                                              i

3g#::d%g#k{sKoóe3łus:cgc:ł:SłźaToZ%ł;ł:. bTznł%3ł:w2ł:zoa7ń3;9mz:gałnych.           ,,

Dochody  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Szczecinie  w  roku  2009  +niosły
6,3 tysiąca złotych i przekazane zostały do budżetu państwa.                                                 ,

___                                                          1                                   _---


