
UCHWAŁA NR XLIX.463.2023 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 26 stycznia 2023 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 2023 r., poz. 40) 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 16 grudnia 2022 r. na Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki. 

§ 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 16 grudnia 2022 r. złożona została skarga na Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

dotycząca:  

1) wydatkowania środków publicznych w sposób budzący wątpliwości co do prawidłowości ich 

wydatkowania;  

2) niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy RO.032.437.2022.RU zawartej w dniu 5 

września 2022 roku. Zgodnie z par. 3 umowy Wykonawca przekaże protokołem zdawczo-

odbiorczym dokumentację stanowiącą przedmiot umowy wraz z ważnym oświadczeniem 

wykonawcy. Zgodnie z informacją udzieloną 15 grudnia 2022 roku Wójt Gminy Mińsk 

Mazowiecki nie posiada takiej dokumentacji;  

3) niedopełnienia obowiązków służbowych polegających na udokumentowaniu terminów 

przekazania projektu Zamawiającemu oraz terminów przekazania projektów do zatwierdzenia. 

Terminy te są istotne ze względu na termin płatności za wykonane dokumenty oraz ewentualne 

kary za niedotrzymania terminów, a co za tym idzie wydatkowanie środków publicznych. Ponadto 

terminy przekazania dokumentów do zatwierdzenia mają istotny wpływ na termin realizacji prac 

zgodnych z organizacjami;  

4) odebranie bez zastrzeżeń oraz opłacenie projektu organizacji ruchu dla miejscowości 

Cielechowizna, który zawiera nieuzasadnione i niepotwierdzone w żaden sposób informacje 

stanowiące podstawę do wskazanych w projekcie rozwiązań - progów zwalniających. 

 

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

w dniu 16 stycznia 2023 r. zapoznała się z treścią skargi, wysłuchała Skarżącego oraz wyjaśnień 

złożonych w sprawie i zajęła stanowisko rekomendujące Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki 

uznanie skargi za zasadną w części dotyczącej pkt 1, 2 i 3 oraz bezzasadną w części dotyczącej pkt 

4, ze względu na niepotwierdzenie zarzutów dotyczących wadliwości projektu organizacji ruchu. 

W trakcie sesji Rady Gminy przedstawione zostało stanowisko prawne, w ocenie którego 

skarga w całości jest bezzasadna. Skarżący zarzuca, że nie sporządzono protokołu odbioru prac 

jednakże z dokumentacji w postaci faktury wynika, że przedmiot umowy został przyjęty jako 

zrealizowany prawidłowo. Kodeks cywilny nie stawia takiego wymogu i ma to znaczenie dla celów 

dowodowych. Sam protokół odbioru nie jest nawet oświadczeniem woli, a tylko oświadczeniem 

wiedzy o wykonaniu przedmiotu umowy. Zarzut dotyczący braku kar umownych nie zasługuje na 

uwzględnienie, ponieważ kary umowne nie są obowiązkowe. W obecnych realiach tzw. rynku 

wykonawców przygotowanie mało skomplikowanych umów powoduje przyciąganie małych i 
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niedrogich wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego. Poza tym nadal można stosować 

regulacje Kodeksu cywilnego w postaci np. rękojmi za wady, odstąpienia od umowy, czy 

odpowiedzialności odszkodowawczej. W przedmiotowym przypadku umowa została wykonana, 

projekt przyjęto bez uwag i opłacono, co potwierdza adnotacja na fakturze. Gmina nie poniosła 

żadnej szkody z powodu opóźnienia wykonawcy, a interes publiczny w żaden sposób nie ucierpiał. 

Po przedstawionej argumentacji Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uznała skargę  

w całości 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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