
UCHWAŁA NR XLVII.439.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 15 grudnia 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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 11 listopada 2022 r. na Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki dotyczącą niewypełniania obowiązków zarządcy dróg należących do Gminy Mińsk 
Mazowiecki poprzez brak dbałości o właściwą infrastrukturę drogową oraz stwarzanie zagrożenia 
w ruchu drogowym na drodze położonej na działce 141211_2.0004.26/1 w miejscowości Borek 
Miński w dniach 10-11 listopada 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 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4AD995BC-6B7F-4A15-AE47-2891FF3EFB86. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie 

W dniu 11 listopada 2022 r. złożona została skarga na Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki dotycząca niewypełniania obowiązków zarządcy dróg należących do Gminy 

Mińsk Mazowiecki poprzez brak dbałości o właściwą infrastrukturę drogową oraz stwarzanie 

zagrożenia w ruchu drogowym na drodze położonej na działce 141211_2.0004.26/1 w 

miejscowości Borek Miński w dniach 10-11 listopada 2022 r. 

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

w dniu 8 grudnia 2022 r. zapoznała się z treścią skargi, wysłuchała Skarżącego oraz 

wyjaśnień złożonych w sprawie.  

Skarga odnosi się do dwóch znaków drogowych w miejscowości Borek Miński na 

drodze położonej na działce 141211_2.0004.26/1 i ich niezgodności z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Niezgodność dotyczyła pochylenia 

znaków i kolorystyki znaku A-7 Ustąp pierwszeństwa, który był wypłowiały i pozbawiony 

elementów odblaskowych. Komisja ustaliła, że znaki zostały poprawione. Ponadto 

stwierdzono, że znak A-7 poprzez swój kształt jest znakiem charakterystycznym i nawet jeśli 

był wypłowiały to nadal informował kierowców o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała wyjaśnienia i podjęte działania 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 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.  

 

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 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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