
UCHWAŁA NR XLIV.390.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XLIII.379.2022 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. 35 § 1, art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 137 ze zm.) oraz 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.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę 
na uchwałę Nr XLIII.379.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 września 2022 r. w sprawie 
rozpatrzenia ponaglenia w zakresie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do przekazania skargi, 
o której mowa w § 1 wraz z odpowiedzią na skargę i wnioskiem o jej oddalenie Wojewódzkiemu 
Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. 

§ 3. Upoważnia się radcę prawnego Pana Marcina Ciszkowskiego do sporządzenia odpowiedzi na 
skargę oraz reprezentowania Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w postępowaniu przed Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym w Warszawie, a także do ewentualnego wniesienia skargi kasacyjnej 
i reprezentowania Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w postępowaniu przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym w Warszawie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE 

W dniu 28 czerwca 2022 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęła skarga  
na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie z zakresu zadań własnych.  
W dniu 22 lipca 2022 r. w związku z planem pracy Rady Gminy termin rozpatrzenia skargi został 
przedłużony do dnia 22 września 2022 r.  

W dniu 6 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęło ponaglenie  
w zakresie rozpatrzenia skargi, w związku z którym na sesji w dniu 15 września 2022 r.  
Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę Nr XLIII.379.2022 w sprawie rozpatrzenia 
ponaglenia w zakresie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, uznając 
ponaglenie za bezzasadne. W dniu 22 września 2022 r. wpłynęła skarga na ww. uchwałę.  

Zgodnie z  art. 54. § 1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem 
organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 
przedmiotem skargi. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6A7BC1BF-9CED-460B-B82E-CF90E90C10EF. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



