
lnformacja o działalności

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Szczecinie

za  okres od  dnla  01  stycznia  do 31  grudnia  2013 roku.

czĘŚĆ  ,

OGÓLNA INFORMACJA 0 DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

1.  Podstawa  i zakres dziatania  Kolegium

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  (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 Ź 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  postępowanla 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 wlaściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa  Rady Mini-

strów z dnia  17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwo-

ławczych  (Dz.  U.  Nr 198,  poz.1925),  powiaty :   choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński,  kamieński,

łobeski,  myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki  wraz z gminami objętymi tym obszarem oraz miasta

na  prawach  powiatu -Szczecin i Świnoujście.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie

przepisami obowiązującego prawa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką
budżetową.

2. Obsada  kadrowa  Kolegium

2.1.  Kolegium składa się z  32 członków :   16 etatowych   i   16 pozaetatowych.

Liczba członków etatowych posiadających wyksztatcenie  :

wyższe prawnicze  :   15

wyższe administracyjne  :   1

Liczba czlonków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze ..  15



wyższe administracyjne :  0

wyższe inne  :   1

Wśród członków Kolegium  jest  11 osób posiadających tytuł radcy prawnego.

2.2. Biuro-kolegium składa się z  9  osób, w tym: 4  osoby z wykształceniem wyższym na itanowisku:

Kierownika  Biura SKO, Gt.  Księgowego SKO, księgowej i referenta.

3. Łokal i. wyposażenje Kolegium                                                                                                                         ,

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie mieściła się w Szczecinie, ,  przy ul.

Wały Chrobrego 4,  w budynku użyczonym Kolegium przez Wojewodę  Zachodniopomorskiego. Od

dnia  18 Iutego 2013r. siedzibą Kolegium jest  budynek Urzędu Morskiego, pl. Stefana  Batdrego 4 w

Szczecinie.                                                                                                                                                                                                '

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny (komputery) ocenić należy jako dobry.

czĘŚĆ  ,I

WPŁYW SPRAW

i. Liczba spraw ujętych w ewidencjl ogółem w roku objętym lnformacją -   9332

w tym spraw :

i.i. pozostatych w ewidencj.i z okresu poprzedniego (łącznie sprawy                2635

administracyjne i sprawy z zakresu optat za użytkowanle wieczyste

nieruchomości gruntowych)

1.2. wpływ spraw w roku objętym informacją -

2. Rodzaje spraw, które wpłynęły w roku obJętym lnformacją [2] :

2.1.  Liczba spraw administracyjnych -ogółem

6697

5724

Lp. Określenle rodza]u sprawy LiczbaSpraw1

1. objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej 11052

2. działalność gospodarcza 141

3. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 14821



4.
pomoc społeczna, świadczenia  rodzinne  i zaliczka alimentacyjna, oświata 2948
stypendia,  pomoc    materialna  itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

5.

gospodarka  nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie) ,
190

przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo

geó-dezyjne i kartograficzne

6.
ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie 205
porządku i czystości w gminach

7. prawo wodne 13

8. rolnictwo, [eśnićtwo,  rybactwo śródlądowe, łowiectwo 14

9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 58

10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy 445

11. prawo górnicze i geologiczne 4

12. egzekucja administracyjna 161

13. inne,  pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpa`trywane w trybie Działu Vlll  Kpa 148

2.2. Sprawy podlegające rozpatrzenlu w tryble ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowa-

niu przed sądaml adminlstracyjnyml (Dz. U. Nr 153, poz.1Z70 z p.zm. -dalej jako Ppsa)/ [ 3 ] -   676

2.3. Liczba spraw z zakresu aktualizacjl opłat za użytkowanie wieczyste -

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych -

297

0



czĘŚĆ  ,,,

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

i. Liczba spraw załatwlonych ogółem w roku objętym lnformacją -                                     5492

Lp. Określenle rodzaju rozstrzygnlęcla Llćzba spraw

1. akty wydane  przez SK0 jako organ  11  instancji i 4 ],

W tym : 1 1             4og211

akty wydane przez SKO w trybie art.127 § 3 Kpa oraz jako organ 11

15instancji zgodnie z art. 2210rdynacj.i podatkowej [ 5 ]

-sposób rozstrzygnięcia patrz ->tabela z pkt 1.1.

2. akty wydane  przez SK0 jako organ  1  instancji [ 6]

-sposób rozstrzygnięcia patrz -> tabela z pkt 1.2. 18og

3. postanowienia wydane przez SK0 w wyniku rozpatrzenia zażaleń na beZczyn-

14211ność organu,

w tym :  uznające zażalenia za  uzasadnione                                                                    11

4. akty wydane przez SKO po rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia

112002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,

poz.1270 z p.zm.)

5. POZostałe  [ 7 ]
15481

1.1. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienia sprawy przez SKO jako organ  11  instancji i:

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięc!a                                                                  ' Liczba

Spraw

1. decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art.138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.     , 2005
233§   1pktlop)[8]                                                                                                                                    ,

2. decyzje uchylające decyzje organu 1 instancji  i orzekające co do istoty sprawy oraz| 565
uchylające decyzje organu 1 instancji i umarzające postępowanie (art,138 § 1 pkt 2,

Kpa   oraz art. 233  § 1 pkt 2a Op) [ 7 ]

3. decyzje uchylające decyzje organu 1 instancji i przekazujące sprawy do ponownego ' 1121
rozpatrzenia   (art.138 § 2  Kpa orazart. 233 §20p)/7                                                                1

4. decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art.138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 23] 93
§  1  pkt 3 0p) /7

5. pOzostałe                                                                                                                                                                                                   1 1 308



1.2. Szczegółowe omówienie sposobu załatwienla sprawy przez SKO jako organ 1 instancji :

Lp. Określenle rodzaju rozstrzygnięcia LiczbaSpraw

1. postanowienia o wznowieniu 'postępowania i wyznaczeniu organu właściwego do 2

jego przeprowadzenia (art.150 § 2 Kpa oraz art. 244 § 2 0p) [9i

2. decyzje o odmowie wznowienia postępowania  (art.149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 0p) 4
(8)

3. decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzj.i      (art.157 100
§  3  Kpa  oraz art.  249 § 3 0p) {8]

4. decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu 1 instancj.i oraz decyzje stwierdzające 489
wydanie decyzji przez organ 1 instancji z naruszeniem prawa (art.156 § 158 Kpa oraz

art. 247 § 2510p) (8]

5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art.158 § 1 Kpa oraz art. 248 § 3 48
Op   (8)

6. decyzj.e odmawiające uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (art.151  Kpa 1
oraz art. 245 0p) [8i

7. decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wyda- 0
nie decyzji przez organ 1 instancji z naruszeniem prawa wydane po wznowieniu   postę-

powania(art.151 Kpa oraz art. 245 0p) [8i

8. decyzje  umarzające postępowanie prowadzone w 1 instancji przez SKO (art,105 § 1 41
Kpa oraz art. 208 0p)

9. pozostałe 124

2. Liczba spraw adminlstracyJnych pozostałych do załatwienia przez SKO w roku objętym informacją

[1o] -                                                                                                                                                                                                2116

czĘŚĆ ,v

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTO-

WYCH

1, liczba spraw z zakresu opłat za użytkowanle wieczyste załatwionych w roku objętym informacją

ogótem -                                                                                                                                                      714

w tym u8Ody - 137



2. Liczba wnieslonych sprzeciwów od orzeczeń SKO -

3. Liczba spraw pozostałyc..h do załatwienia przez SKO (9] -

czĘśĆ v

SKARGI  D0 SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

1. Sprawy prowadzone przez Kolegium w trybie ustawy z dnia 30 slerpnia 2002r.  Prawo,o postępo-

waniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,poz.1270 z p.zm. -dalej Jako Ppsa) :

Liczba spraw w roku objętym informacją ogółem - 682

wtym;                                                                                                                                                                    ,

1.1. Liczba skarg na decyzje i postanowienia Kolegium skierowanych do WSA w roku objętym  informa-

cją, ogółem -                                                                                                                                                         587

*  wskaźnik "zaskarżalności"  [ ii] -                10,998%

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

15

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

łem-                                                                                                                                                                            8

1.4. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowbnych  przez

SKO w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogól'em -  72

1.5. Liczba innych spraw prowadzonych przez Kolegium w trybie określonym przepisami   Ppsa, skiero-

wanychdowsA,ogółem[i2]-                                                                                                                             i       2

2. Skargi na akty 1 czynnoścl l(oleglum rozpatrzone przez Wojewódzkl Sąd AdmfnistracyJnyl prawo-

mocnymi orzeczenlami w roku ob|ętym lnformacją :                                                                            i

•   Liczba orzeczeń WSA w roku objętym informacją ogółem - 492



W tym :

Ł--

Lp. Rodzaj rozstrzygnięcia Liczba spraw
~

1. Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd

490w tym :  uwzględnienie skargi 95

2. Skargi na  bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd

2
w tym  :  uznające skargi za uzasadnione 1

czĘŚĆ   vl

lNFORMACJE   DODATKOWE   I  WNIOsl(l

W  roku objętym  informacją  ilość spraw do  rozpatrzenia  była  nieco  niższa  niż w 2012  roku.  Zwiększony

wptyw  nastąpił w  sprawach  dotyczących  podatków  i  pomocy społecznej.  llość  spraw  przypadająca  do

rozpatrzenia  na  jeden  etat  orzeczniczy  wyniosła  w  2013  roku  584.  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   ODWOŁAWCZEGO   W

SZCZECINIE W ROKU 2013

Plan wydatków w części 86/81 Samorządowego  Kolegium  Odwotawczego w Szczecinie wedtug  ustawy

budżetowej na 2013 roku wynosił  2.623 tys. złotych. W planie na rok 2013  nie przewidziano wydatków

majątkowych.

W  roku  budżetowym  2013  miały  miejsce  zmiany  w  planie  wydatków  bieżących  tj.  plan  po  zmianach

wyniósł na  koniec roku  budżetowego 2 892 002 złote.  Dodatkowe środki  budżetowe  wyniosły 269 002

złote i pochodziły z rezerw celowych budżetu państwa:

1.     99 508  złotych  z  rezerwy celowej  nr 21  przeznaczono  na  wypłatę  nagród jubileuszowych  i  od-

prawy emerytalnej
2.     59 494 złotych z rezerwy celowej nr 16 przeznaczone zostało na sfinansowanie  kosztów postę-

powania zasądzonych od  Kolegium przez sądy administracyjne na  rzecz stron postępowania
3.     110 000 złotych  z  rezerwy celowej  nr 42  (rezerwa  dla SKO)  przeznaczono  na  uzupełnienie  wy-

datków bieżących, w tym: 45 000 złotych na §4170 (dla pozaetatowych członków SKO)

W  związku  z  powyższym  w  roku  2013  plan  wy.datków  Kolegium  po  zmianach  wzrósł  w  stosunku  do

zatożeń ustawy budżetowej o 10,25 %®



.1

Największy udział w wydatkach roku 2013 mlały tak jak w latach poprzednich wydatki przęznaczone  na

wynagrodzenia  i  jch  pochodne  (§  4010,4040,4110,4120)  tj.  2 216,6  tys..  Złotych  co  stanpwiło  76,7  %

ogółu wydatków bleżących Kolegium.

WydatkinawynagrodzeniaryczałtowepozaetatowychczłonkówsKO(15osób)w2013lokutol39,8

tys.  złotych,  z tego  przyznanej  rezerwy nr 42  na § 4170 (45 tys. złotych) wykorzystane zostaty środki w

kwocie 44. 953 zł.                                                                                                                                                                     i

Wynagrodzenia  pracowników Kolegium  (§ 4010) wyniosły w roku 2013  (wraz z przysługuj|ącymi  nagro-

dami jubjleuszowymi i odprawą emerytalną)  1748,1 tys. ztoty`ch, w tym: wynagrodzenia członków eta-

#:::::8|e3g;:amn(zła6tr°usdóni:nł,a46w7'K7oi::.,uZL°tzy:hn',eajspzryałcs:ęY:]:%ub|::adsoK:o{:ę;ółĘ),2;;L4b:ł;;cZ::;:C2h;
osoby(16etatowychczłonkówwtym:prezes1wiceprezesSKOorazsosóbzatrudnionych,wBiuraSKO,

w tym: Główna  Księgowa  i Kierownik Blura).

Dodatkowe  wynagrodzenie  roczne  dla  pracowników SK0  w  szczecinie  za  rok 2012  wyptai,cone  w  roku

2013 wyniosło 139,2 tys. złotych.

Znaczący udział w wydatkach  stałych  kolegium  mlały opłaty za wynajem  pomieszczeń  biułowych  Kole-

gium od  Urzędu Morskiego w Szczecinie i koszty mediów -ok.155 tys. złotych oraz wydatki związane z

wysyłką  korespondencji  do  stron -ponad  80 tys.  złotych.  Wydatków majątkowych  Koleqium  nie  pla-

nowało na rok 2013.

ogółem  wydatki  Kolegium  w 2013  roku  wyniosły 2 889 708 złotych.  Rok  budżetowy SKO  r  Szczecinie

zakończyło bez zobowiązań wymagalnych.

Dochody  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Szczecinie  w  roku  2013  nle  były' planowane.

Wyniosły  łącznie   22,6  tys.   złotych  tyt.   Realizacji  wyroków  sądów  administracyjnych   zasądzających

zwrot kosztów od stron na rzecz SK0 i przekazane zostały w całości do budżetu państwa.     i



Informacja o dzialalności

Samorządowego Kolegium Odwolawczego w  Szczecinie

za  okres od  dnia  01  stycznia  do 31  grudnia  2014 roku.

czĘŚĆ I

OGÓLNA INFORMACJA 0 DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM

1, Podstawa i zakres dzialania Ko]egium

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  (dalej  :  SKO) stanowi ustawa
z dnia  12 października  1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 200lr. 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 admiiiistracyjnego (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  ]98,  poz.1925),  powiaty  :    choszczeński,  goleniowski,  gryficki,  gryfińskj,
kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki   wraz z gminami objętymi tym obszarem

oraz miasta na prawach powiatu -Szczecin i Świnoujście.

Rozstrzygając  sprawy  indywidualne  w  składach  trzyosobowych,  Kolegium  związane jest  wyłącznie

przepisami  obowiązującego  prawa.  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze jest  państwową jednostką
budżetową.

2. Obsada kadrowa Kolegium

2.1. Kolegium składa się z  32 członków :   16 etatowych   i   16 pozaetatowych.

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :   14

wyższe administracyjne :  2

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wższe prawnicze :   15

wyższe administracyjne :   0

Wższe inne :   1

Wśród  członków  Kolegium   jest    9  osób  posiadającycli  tytuł  radcy  prawnego,  1  osoba  posiada  tytuł
doktora nauk prawnych oraz  1  osoba może ubiegać się o stanowisko  sędziego w wojewódzkim sądzie
administracyjnym.



2.2BiuroKolegiumskładasięzsosób,wtyriosobyzwyksriałcememwyzszyL
Kierownika Biura SKO, Gł. Księgowego SKO, księgowej  i inspektora.

3. Lokal i wyposażenie Kolegium

Siedziba   Samorządowego   Kolegium   Odwoławczego   w   Szczecinie   mieści   się   w
Morskiego, pl.  Stefana Batorego 4 w Szczecinie.

Stan   wyposażenia   Kolegium   w   sprzęt   elektroniczno-   techniczny   ocenić   należy
zadowalający.  W roku  sprawozdawczym  2014  wymieniono  część  komputerów  oraz

na  stanowisku:

udynku   Urzędu

ji;fu nie   w   pełni

piono  serwer
do archiwizowania danych.  W latach następnych nastąpi sukcesywna wymiana najstarszego sprzętu.  W

:jez;#i
odniesieniu   do   mebli,   ich   stan  jak   i   ilość   należy  ocenić  jako   nie   w  pełni

sprawozdawczym   2014   pozyskano   z   Zachodnjopomorskiego   Urzędu    W
lający.   W  roku
ego   w   drodze

nieodpłatnego  przekazania  4  szafy,  które  spełniają  funkcję  archiwum  podręcznego.  Istnieje  potrzeba
zakupu   mebli   w  celu   doposażenia   pomieszczeń   biurowych   oraz  wymiany   mebli
standardów   współczesnej   ergonomii   pracy   oraz   aktualnych   warunków   lokalowy
ograniczenia w budżecie SKO, zakup mebli dokonywany będzie etapami, w kolejnych

czĘŚĆ 11

WPŁYW SPMW

1. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogólem w roku objętym informacją -   9028

w tym spraw :

1.1. pozostałych w ewidencji z okresu poprzedniego (łącznie sprawy                2450
administracyjne i sprawy z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowych)

1.2. wpływ spraw w roku objętym infomacją -

2. Rodzaje spraw, które wplynęly w roku objętym informacją [i] :

2.1. Liczba spraw administracyjnych -ogółem

6578

niespełniających
h.   Z   uwagi   na
atach.

Lp.

1Określenierodzajusprawy' 1
LiczbaSpraw

1. objęte proceduralnie przepisami ordynacj i podatkowej                                                  | 1296

2. działalność gospodarcza 7

3. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne                                                                     1 491

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata 2440
stypendia, pomoc    materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

5. 1gospodarkanieruchomościami(bezopłatzawieczysteużytkowanie),

175

:::edkesź]ą::ałni:::ag?aaf]::#ek°Wania wleczystego w prawo własności, prawo           | 11



6.
ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie 237
porządku i czystości w gminach

7. prawo wodne 22

8. rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo 18

9. handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 65

10. prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy 515

11. prawo gómicze i geologiczne 2

12. egzekucj a admin istracyj na 136

13. inne, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa 247

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.  -  da]ej  jako
Ppsa)/ [ 2 ] -   499

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

2.4. Liczba postanowień sygnalizacyjnych -

czĘŚĆ 111

ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

1. Liczba spraw za]atwionych ogó]em w roku objętym informacją - 5404

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia Liczba spraw

1. akty wydane przez SKO jako organ 11 instancji [ 3 ], 4152
w tym :
akty wydane przez SKO w trybie art.127 § 3 Kpa orazjako organ 11

9 4152instancji zgodnie z art. 2210rdynacji podatkowej  [ 4]

- sposób rozstrzygnięcia patrz ->tabela z pkt 1.1.

2. akty wydane przez SKO jako orgaii 1 instancji [ 5 ]

628-sposób rozstrzygnięcia patrz -> tabela z pkt  1.2.

3. postanowienia wydane przez SKO w wyniku rozpatrzenia zażaleń na 79
bezczyniiość organu,

w tym : uznające zażalenia za uzasadnione 6



4.

1aktywydaneprzezsKOporozpatrzeniuwtrybieustawyzdnia30sierpnia'2002r.Prawoopostępowaniuprzedsądamiadministracyjnymi(Dz.U.Nr153, |

5

poz.1270 z p.zm.)                                                                                                                                            i

5. pozostałe  [ 6 ]                                                                                                                                                                          | 11 540

l.1. Szczególowe omówienie sposobu zalatwienia sprawy przez sK0 jako organ l| instancji : 4152

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia                                                | Liczba
Spraw

1. decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art.138 §  1  pkt 1  Kpa oraz ąrt. 1796
233§    1pktlop)[7]                                                                                                                             ,

2.

udcehcyy]Zł:cuec:::ayJ2]Ceeodr%Ca:Z::::gtaannucj[L]Ln;ia:fł;g;c°erzpeoks:Jęąpcoewca°n:e°(łasł°?3Sspr§a|k°tr;ZKpaorazart.233§1pkt2aOp)[7]1
629

3. decyzje uchylające decyzje organu 1 instancj i i przekazujące sprawy do ponowhego 1180
rozpatrzenia  (art.138  § 2 Kpaoraz art. 233  § 2 0p)/7                                                  |

4. decyzje umarzające postępowanie odwoławcze (art.138  §  1  pkt 3 Kpa oraz art.1233 129

§  l  pkt30p)/7                                                                                                                                              1

5. pozostałe                                                                                                                                                              | 1 418

1.2. Szczególowe omówienie sposobu zalatwienia sprawy przez SK0 jako organ 1

Lp.
1Określenierodzajurozstrzygnięcia',

LiczbaSpraw

1.

postanowieniaowznowieniupostępowaniaiwyznaczeniuorganuwłaściwegodoiegoprzeprowadzenia(art.150§2Kpaorazart.244§20p)[9] ,
2

2. decyzje o odmowie wznowienia postępowania (art.149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Pp) [8]1 1

3. decyzje o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji      (aT.157§3Kpaorazarto249§30p)[8]1 2

4.

#azi:esd::;rz:::jrązceeznofreg::ż]n:nśsćtadnec:YZzjłn::::::nłłe]=Stparnac;fa°(raa=.dłe5C#ł;#łepr:Z|ajaązce
432

art. 247  §  25l  op)[8]                                                                                                                                      i

5. decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art.  158  §  1  Kpa oraz art. 248  §  3Op(8)1 136

6. decyzjeodmawiająceuchyleniadecyzjipowznowieniupostępowania(aft.151KTaorazart.2450p)[8]1 0

7. decyzje uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające     ' 0
wydanie decyzji przez organ 1 instancji z namszeniem prawa wydane po wznowie+iu



postępowania(art.  151  Kpa oraz art. 245 0p) [8]

8. decyzje umarzające postępowanie prowadzone w 1 instancji przez SKO (art.  105  §  1 1
Kpa oraz art. 208 0p)

9. pozostałe 54

2.  Liczba  spraw  administracyjnych  pozostalych  do  zalatwienia  przez  SK0  w  roku  objętym

informacją [g] -                                                                                                                                                 2862

czĘŚĆ IV

ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU OPŁAT ZA UżYTKOWANIE WIECZYSTE
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 pozostałych do zalatwienia przez SKO [9] -

czĘŚĆ v

SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNHGO

505

112

78

257

1.  Sprawy  prowadzone  przez  Kolegium  w  tiybie  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002r.    Prawo  o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,poz. 1270 z p.zm. -dalej jako Ppsa)

Liczba spraw w roku objętym informacją ogólem - 505

w tym :

1.1.   Liczba  skarg  na  decyzje  i  postanowienia  Kolegium   skierowanych  do  WSA  w  roku  objętym

infomacją, ogółem -                                                                                                                                 490

*  wskaźnik "zaskarżalności"  [ io] -            9,34%

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

3

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

ogółem -                                                                                                                                                                           5

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



6

1.5.  Liczba  innych  spraw  prowadzonych  przez  Kolegium  w  trybie  określonym

skierowanych do WSA, ogółem [i i] -

Jrzepisami     Ppsa,
1

2.  Skargi  na  akty  i  czynności  Kolegium  rozpatrzone  przez  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny

prawomocnymi orzeczeniami w roku objętym informacją :

Liczba orzeczeń WSA w roku objętyin infomiacją ogółem -

w tym :

499

Lp. Rodzaj rozstrzygnięcia LicTbaspraw

1. Skargi na decyzje i postanowienia rozpoznane przez Sąd

4961

w tym :  uwzględnienie skargi 129

2. Skargi na bezczynność Kolegium rozpoznane przez Sąd

131

w tym : uznające skargi za uzasadnione 0

czĘŚĆ  vl

INFORMACJE  DODATKOWE  I  WNI0SKl                                                  i

W  dniu  25   listopada  2014  r.     Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  Szczecinie  zorganizowało
seminarium   naukowe   nt.    „Oczekiwane   kierunki   zmian   Ordynacji   podatkowej". i  W   seminarium
::Lź]eJ;[tanJłLcU;JLŻJ;arż:::t:w;:L;e]:'Uu';:ęhd:ańłcjasi;']sUźLchzJecfiL,"?żłbyu;UkyaJrJ;:J;ej+UzabL;U::łn:j,
Doradców Podatkowych oraz członkowie SKO ze Szczecina i z Koszalina.

1)

Krajowej  lzby

W  roku  objętym  infomacją  ilość  spraw  do  rozpatrzenia  ustabilizowała  się  na  pozi mie  2013   roku.

Znacznie  zwiększyła 'się   ilość   spraw  objętych   proceduralnie  przepisami   Ordynacji  podatkowej   i   z
zakresu  aktualizacji  opłat  za  użytkowanie  wieczyste.  Zwiększony  wpływ  odnotowano  w  sprawach  z

L
zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt, z zakresu prawa o rchu drogowym,
drogach  publicznych,  transporcie  drogowym,   planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego  oraz
handlu,   sprzedaży   i   podawaniu   napojów   alkoholowych.   Pomimo,   iż   w   roku   2014   nieznacznie

::#ełsa7łs:;ę:ap#r:::aw;szoakkłr:supsozze,:omkłoe,poł:;ej;pzę;o:y:::::::ne*st;ł:fj::Toddza:usopwmscp,:ag:



WYKONANIE   PLANU WYDATKÓW   SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W

SZCZECINIE  W ROKU 2014

Plan  wydatków  w  części  86/81  -Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  Szczecinie  -według

ustawy  budżetowej  na  2014  rok  wynosił  2 593  tys.  złotych.  W  roku  budżetowym  2014  dokonywane

były  zmiany  w  planie  wydatków  ;  p!an  po  zmianach  wyniósł  na  koniec  roku  budżetowego  2 879  849

złotych.  Dodatkowe środki budżetowe   pochodziły z rezerw celowych budżetu państwa.

Ogółem wydatki  Kolegium w 2014 roku wyniosły 2 879 684 złote , co stanowi wykonanie 99,9%

planu  po  zmianach.  Zobowiązania  wymagalne  SKO  w  Szczecinie  na  koniec  roku  wyniosły  662  złote  i

dotyczą   w   całości   zwrotu   kosztów   postępowania   sądowego   stronom,   uczestnikom   postępowania

administracyjnego.

Dochody   Samorządowego   Kolegium   Odwoławczego   w   Szczecinie   w   roku   2014   nie   były

planowane;   wyniosły   łącznie   451,45   złotych   (tyt.   realizacj.i   wyroków   sądów   administracyj.nych)   i

przekazane zostały w całości  do  budżetu  państwa. Według stanu  na dzień  31 grudnia  2014 roku SKO w

Szczecinie  nie  posiadało  należności  pozostałych do zapłaty.




