
UCHWAŁA NR XXXIX.345.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 2 marca 2022 r. na działalność Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki w sprawie z zakresu zadań własnych Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do zawiadomienia 
Skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE 

W dniu 2 marca 2022 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęła skarga na działalność 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie z zakresu zadań własnych Gminy Mińsk Mazowiecki.  

W skardze zarzucono Wójtowi, że w ramach odpowiedzi na wniosek o udostępnienie 
informacji publicznych nie przesłał wniosku o sporządzenie ekspertyzy oraz umowy na jej 
sporządzenie, przy jednoczesnym niepoinformowaniu o nieistnieniu takich dokumentów lub o 
odmowie ich udostępnienia.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu  
w dniu 19 kwietnia 2022 r. zapoznała się z treścią skargi, wysłuchała skarżącego oraz wyjaśnień 
Wójta i pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Na podstawie udzielonych wyjaśnień Komisja ustaliła, że w dniu 11 lutego 2022 r. do 
Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznych. 
Zakres wniosku, do którego odnosi się skarga dotyczył: 
- udostepnienia ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wójta Gminy dotyczącej legalności progów 
zwalniających, które planowane są do ponownego montażu na ul. Wojska Polskiego w Kolonii 
Janów (dz. nr 141211_2.0024.66) wraz z wnioskiem o sporządzenie tej ekspertyzy i umowy na jej 
sporządzenie i tymczasowej organizacji ruchu oraz informacji o planowanym terminie montażu 
ww. progów zwalniających, 

W dniu 24 lutego 2022 r. w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
w zaskarżonym zakresie przesłano: 
- opinię o zasadności zastosowania progów zwalniających na ul. Wojska Polskiego w Kolonii 
Janów i wyjaśnienie, że dokument został sporządzony, aby sformułować ostateczne wnioski oraz 
podjąć ostateczne działania wobec przedmiotowego progu zwalniającego,  
bez wcześniejszego wnioskowania i na ustne żądanie właściciela drogi. Ze względu  
na opracowaną i zatwierdzoną stałą organizację ruchu na ul. Wojska Polskiego  
w miejscowości Kolonia Janów nie zachodziła konieczność wykonywania takiego dokumentu o 
charakterze tymczasowym – stała organizacja ruchu na ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów 
została udostępniona. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie dokumentów i ustnych wyjaśnień uznała 
wyjaśnienia za wystarczające i zajęła stanowisko rekomendujące Radzie Gminy Mińsk 
Mazowiecki uznanie skargi za bezzasadną. Ponadto osoba składająca skargę uznała, że 
przedstawione wyjaśnienia są wystarczające.   
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
 

Zgodnie z art. 239 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze 

zm.) – Rada Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że wskutek uznania skargi za bezzasadną, jeżeli 

skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności – wówczas Rada Gminy Mińsk 

Mazowiecki może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej), nanosząc 

odpowiednią adnotację w aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym skarżącego. 
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