
UCHWAŁA NR LI.480.2023 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 9 marca 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2023 r. 

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 29 stycznia 2023 r. na Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki dotyczącą bezczynności, niewykonywania zadań zarządcy drogi i ruchu oraz 
marnotrawienia środków publicznych. 

§ 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 29 stycznia 2023 r. złożona została skarga na Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki dotycząca bezczynności, niewykonywania zadań zarządcy drogi i ruchu oraz 

marnotrawienia środków publicznych. 

 

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

w dniu 2 marca 2023 r. zapoznała się z treścią skargi, wysłuchała Skarżącego oraz wyjaśnień 

złożonych w sprawie.  

Komisja ustaliła, że skarga dotyczy słupków prowadzących U-1a na ul. Głównej  

w Karolinie. Słupki zabezpieczają dość wąskie pobocze i rów. Oznakowanie zostało 

wykonane na wniosek mieszkańców ze środków funduszu sołeckiego i spełnia swoją funkcję. 

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 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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