
UCHWAŁA NR XXV.236.2021 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim 

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 21 stycznia 2021 r. (data wpływu: 22 stycznia 2021 r.) 
na działalność Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim 
w sprawie z zakresu zadań własnych. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia Skarżącej 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 22 stycznia 2021 r. wpłynęła skarga na działalność Kierownika Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim (GZGK) w sprawie z zakresu zadań własnych.

W skardze zarzucono Kierownikowi zaniedbanie obowiązków i upokorzenie skarżącej, do
którego miało dojść podczas rozmowy telefonicznej. Zaniedbanie obowiązków miało przejawiać
się brakiem bieżącej wody w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mińsk
Mazowiecki. Zdaniem skarżącej brak wody spowodowany był niezabezpieczeniem jednego z
opróżnionych lokali, co przy minusowych temperaturach spowodowało zamarznięcie wody w
rurach. Ponadto skarżąca informuje, że nie mogła skorzystać z hydrantu, bo też był zamarznięty.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu
w dniu 8 lutego 2021 r. zapoznała się z treścią skargi i wysłuchała wyjaśnień Kierownika GZGK.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień Komisja ustaliła, że odcinki rur w lokalach
niezamieszkałych były zabezpieczone izolacją. Zgodnie z umową zaopatrzenia w wodę
w sytuacji braku wody mieszkańcy korzystać mogą z punktu zastępczego, którym jest zdrój,
znajdujący się na osiedlu mieszkaniowym, w bliskiej odległości lokalu skarżącej i hydrantu.
Natomiast z hydrantu korzystać może jedynie straż pożarna i GZGK. Zdrój nie był zamarznięty.

W związku z brakiem możliwości weryfikacji przebiegu rozmowy telefonicznej Komisja
nie może jednoznacznie stwierdzić, czy ze strony Kierownika GZGK padły sformułowania, które
mogą być uznane za upokarzające.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowisko rekomendujące Radzie Gminy Mińsk
Mazowiecki uznanie skargi za bezzasadną.

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

Zgodnie z art. 239 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.
256 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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