
UCHWAŁA NR XLIII.382.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 15 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia ponaglenia w zakresie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 37 § 3 pkt 2 i art. 237 § 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadne ponaglenie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w zakresie rozpatrzenia skargi 
z dnia 6 sierpnia 2022 r. na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie z zakresu zadań 
własnych Gminy Mińsk Mazowiecki, dotyczącej budowy progów zwalniających w miejscach 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami i odmową realizacji wniosku z dnia 21 czerwca 2022 r. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE 

W dniu 25 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem ePUAP wpłynęło w trybie art. 37 kpa 
ponaglenie na bezczynność w zakresie rozpatrzenia przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki skargi 
złożonej w dniu 6 sierpnia 2022 r. na Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki. 

W następstwie złożonej skargi Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
poinformował pismem z dnia 25 sierpnia 2022 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi  
do dnia 22 września 2022 r. w związku z planem pracy Rady Gminy. Jednocześnie skarga została 
przedłożona Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która podjęła czynności rozpoznawcze w 
przedmiotowej sprawie na posiedzeniu w dniu 12 września 2022 r. 

Rada Gminy zauważa, że skarga została złożona w dniu 6 sierpnia 2022 r., a ponaglenie w 
trybie art. 37 kpa Skarżący złożył w dniu 25 sierpnia 2022 r., a zatem przed upływem minimalnego 
terminu przewidzianego do załatwienia sprawy określonego w art. 35 § 3 i 36 § 1 kpa, które 
wskazują, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, a o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w 
terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny 
zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia 
ponaglenia. 

Biorąc pod uwagę tylko sekwencję czasową powołaną w w/w przepisie w zestawieniu z 
datą złożenia ponaglenia uznać je należy za bezzasadne. Należy zauważyć, że termin załatwienia 
skargi, o którym mowa w art. 237 § 1 kpa ma charakter instrukcyjny. Jednakże z powodów 
formalnych tj. wyznaczenia terminu sesji Rady Gminy, oraz konieczności rozpatrzenia zarzutów 
zawartych w skardze jej rozpatrzenie w terminie 1 miesiąca od daty jej wpływu do rady okazało się 
niemożliwe, o czym Skarżący został poinformowany ww. pismem z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

Czynności merytoryczne w zakresie rozpatrzenia skargi zostały zaplanowane i wykonane 
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 września 2022r., na którym to 
wypracowano merytoryczne stanowisko w sprawie. 

Przytoczone powyżej okoliczności nie wskazują na bezczynność Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki, a wręcz odwrotnie, podjęte zostały niezwłocznie z uwzględnieniem co istotne 
specyfiki trybu pracy organu kolegialnego jakim jest Rada Gminy. 

Biorąc to pod uwagę uznać należy, że ponaglenie złożone przez Skarżącego  
z oczywistych względów jest bezzasadne i złożone zostało przed upływem terminu wyznaczonego 
zgodnie z art. 35 i 36 § 1 kpa, w sytuacji gdy rada jednocześnie nie pozostawała w bezczynności 
nadając bieg przedmiotowej skardze. 
Rozpoznając ponaglenie Rada Gminy kierowała się pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 
sierpnia 2022 r., w którym wskazał on, że w jego ocenie właściwym organem do rozpatrzenia 
ponaglenia na skargę złożoną na Wójta Gminy, jako organ wykonawczy, powinna być Rada 
Gminy. 
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