
UCHWAŁA NR XLIII.383.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 15 września 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 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 skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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Uzasadnienie 

W dniu 6 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęła skarga 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. o 

likwidację progów zwalniających niespełniających wymogów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu  

w dniu 12 września 2022 r. zapoznała się z treścią skargi, wysłuchała Skarżącego oraz 

wyjaśnień Wójta. Wniosek, do którego odnosi się skarga dotyczył natychmiastowej likwidacji 

progów zwalniających wyspowych położonych na ul. Wspólnej w miejscowości Marianka. 

Skarżący argumentował swój wniosek niespełnianiem wymogów załącznika nr 4 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. przejawiającym się według 

Skarżącego tym, że „urządzenia odwadniania jezdni nie zapewniają powstawania kałuż wody 

lub tafli lodu przed i za progiem zwalniającym. Tym samym stanowią zagrożenie w ruchu 

drogowym.”  

Na podstawie udzielonych wyjaśnień Komisja ustaliła, że Starosta Miński zatwierdził 

organizację ruchu, na podstawie której we właściwy sposób wybudowano urządzenie, 

zgodnie z organizacją ruchu. Na podstawie wyjaśnień Zastępcy Wójta powzięto informację, 

że w tym miejscu zbiera się niewielka ilość wody w czasie deszczu, a po deszczu zastoisko 

pozostaje nie dłużej niż kilka godzin i nie jest to wystarczający powód do likwidacji progów. 

Progi zwalniające poprawiają bezpieczeństwo i w większości przypadków są budowane z 

inicjatywy mieszkańców i na ich wniosek.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała wyjaśnienia za wystarczające i zajęła 

stanowisko rekomendujące Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki uznanie skargi za bezzasadną.  

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 735 ze zm.) jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub 

działalności: wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy. Organ właściwy do 

załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 

ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się 

przepisy art. 36–38 (art. 237 § 1 i 4 kpa). 

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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