
UCHWAŁA NR XLVI.419.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 17 listopada 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 15 października 2022 r. na Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki dotyczącą niewypełniania obowiązków zarządcy dróg należących do Gminy Mińsk 
Mazowiecki w zakresie nieusunięcia gałęzi z pasa drogowego oraz niezapewnienia widoczności 
znaków drogowych na odcinku ul. Kresowej w Budach Barcząckich. 

§ 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 15 października 2022 r. złożona została skarga na Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki dotycząca niewypełniania obowiązków zarządcy dróg należących do Gminy 

Mińsk Mazowiecki w zakresie nieusunięcia gałęzi z pasa drogowego oraz niezapewnienia 

widoczności znaków drogowych na ul. Kresowej w Budach Barcząckich na odcinku 190 m 

od ul. Długiej. 

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

w dniu 14 listopada 2022 r. zapoznała się z treścią skargi oraz z wyjaśnieniami złożonymi  

w sprawie.  

Na tej podstawie stwierdzono, że Skarżący wielokrotnie zwracał się do Urzędu Gminy  

w sprawie usuwania gałęzi lub odrostów z poboczy dróg, po których się porusza. Zlecenie 

oczyszczenia ul. Kresowej w Budach Barcząckich wpłynęło do Gminnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej (GZGK) z Urzędu Gminy w dniu 9 lipca 2022 r. Kierownik GZGK 

przekazał zlecenie do swoich pracowników drogowych 11 lipca 2022 r. Prace zostały 

wykonane 29 lipca 2022 r., co potwierdza raport brygadzisty i zapis monitoringu gps.  

Skarga odnosi się do okresu od 13 września 2022 r. do 15 października 2022 r. W opinii 

sołtysa i jednocześnie radnego Bud Barcząckich, wypowiedzianej tuż przed posiedzeniem 

Komisji, prace zostały wykonane wystarczająco dobrze. Rozpatrując skargę należy wziąć pod 

uwagę dużą ilość zleceń w stosunku do zasobów sił i środków będących w dyspozycji Gminy,  

a co za tym idzie ograniczoną częstotliwość wykonywania robót. Ponadto stwierdzono, że 

stan ul. Kresowej jest uwarunkowany niewielką szerokością pasa drogowego i tym, że jest to 

droga gruntowa dojazdowa do pól i może być ewentualnie alternatywną drogą do osiedla. 

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. 
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