
UCHWAŁA NR XXIII.213.2020 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 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 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 18 listopada 2020 r. na działalność Wójta Gminy 
Mińsk Mazowiecki w sprawie z zakresu zadań własnych Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy 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

Dnia 18.11.2020 r. złożony został dokument elektroniczny zatytułowany „Skarga na Wójta
Gminy Mińsk Mazowiecki”, w którym zarzucono nierozpatrzenie wniosku z dnia 15 października
2020 r. o zmianę organizacji ruchu na drogach gminnych w związku z ich szerokością, która
według Skarżącego stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią skargi i wysłuchaniu
wyjaśnień ze strony Zastępcy Wójta oraz Skarżącego stwierdziła o niezasadności skargi.

Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami ustalono, że wnioskodawcy została przesłana
odpowiedź informująca, że ewentualne zmiany w organizacji ruchu zostaną rozpatrzone w
przyszłości, po zebraniach wiejskich z mieszkańcami Chmielewa i Marianki, na których
skonsultowane zostaną propozycje ewentualnych zmian. W związku z tą odpowiedzią Wójt daje do
zrozumienia, że w tej chwili nie jest aprobowana zmiana organizacji ruchu. Odpowiedź na wniosek
została udzielona i wnioskodawca może być nieusatysfakcjonowany jej treścią, ale za bezzasadne
należy uznać zarzuty dotyczące niezajęcia się sprawą i nierozpatrzenie wniosku w terminie.

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