
UCHWAŁA NR XLV.403.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 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 2022 r., poz. 2000) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 19 września 2022 r. na Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki, dotyczącą dyskryminacji osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku 
inwalidzkim oraz mających problemy z poruszaniem się po schodach. 

§ 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 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 96993E60-B318-46A3-9AE3-2F73CF1EA603. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie 

W dniu 19 września 2022 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęła skarga  

na Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki dotycząca dyskryminacji osób niepełnosprawnych, 

poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszaniem się  

po schodach. Zarzuty zawarte w skardze bezpośrednio odnosiły się do możliwości 

uczestniczenia w obradach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Budżetu  

i Inwestycji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 12 września 2022 r. 

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

w dniu 20 października 2022 r. zapoznała się z treścią skargi, wysłuchała Skarżącego oraz 

wyjaśnień złożonych w sprawie.  

 

Komisja stwierdziła, że posiedzenia komisji odbywają się w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, która znajduje się na I piętrze. W związku z tym jeśli 

osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim lub mające problemy  

z poruszaniem się po schodach chcą uczestniczyć w komisji to zapewnia się im dostęp 

alternatywny, tak żeby mogły widzieć, słyszeć i czynnie uczestniczyć w obradach.  

Przed Urzędem Gminy jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku 

inwalidzkim lub mających trudności z poruszaniem się. Podjazdem można dostać się do drzwi 

głównych frontowych, przy których znajduje się dzwonek, na który zawsze reaguje ktoś  

z Urzędu. Ponadto w skardze wskazano, że 12 września od godz. 17:15 zamknięte były drzwi 

główne frontowe do Urzędu, do których prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich,  

ale po sprawdzeniu i zabezpieczeniu monitoringu Komisja stwierdziła, że zamknięcie Urzędu 

było o godz. 17:51, więc o podanej w skardze godzinie Urząd był otwarty. Nie stwierdzono 

też obecności osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim lub mającej 

problemy z poruszaniem się po schodach. Gdyby taka osoba pojawiła się jest techniczna 

możliwość zapewnienia uczestnictwa w komisji. Zamknięcie drzwi głównych nie pozbawia 

nikogo możliwości udziału w pracach Komisji,  

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 2022 r., 

poz. 2000) 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.  

 

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

 

Zgodnie z art. 239 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2000) – 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. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 96993E60-B318-46A3-9AE3-2F73CF1EA603. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

