RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13,05-400 Otwock
tcl. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

UCHWAŁA NR 140/XVII/20
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie nieprzystąpienia do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w zw. z art. 115 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu w Otwocku postanawia o nieprzystąpieniu do przeprowadzenia
postępowania mediacyjnego którego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności
faktycznych i prawnych sprawy dot. skargi
na uchwałę Nr 98/XIII/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie
likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku.
§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PrzewfcaiiiczKc

Uzasadnienie

W dniu 27.01.2020 r. do Rady Powiatu w Otwocku wpłynęła informacja z dnia
23.01.2020 r. z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygn. akt
II SA/Wa 1/20, o możliwości przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, którego celem
jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy dot. skargi Pana
na uchwałę Nr 128/XV/19 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2019 r.
w przedmiocie likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka"
w Otwocku.
Posiłkując się przepisami prawa należy zwrócić uwagę, iż przeprowadzenie
postępowania mediacyjnego ma charakter fakultatywny, natomiast zgodnie z przepisem
art. 117 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi:
„§ 1. Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub
zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do
okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji.
§ 2. Jeżeli strony nie dokonają ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy, podlega ona
rozpoznaniu przez sąd.”
Zarzuty formalne przedstawione w skardze Pana
_ , są bezzasadne i nie
zasługują na uwzględnienie, co zostało już wyrażone w odpowiedzi na skargę.
W dotychczasowej praktyce sądowej wnioski o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
występują rzadko. W 2017 r. wszczęto jedynie 1 nowe postępowanie mediacyjne, nie
załatwiono zaś w tym trybie żadnej sprawy.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały o takiej treści jest uzasadnione.

