
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/256/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 30 lipca 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi znak: S.1510.2.2020 z dnia 06 lutego 2020 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 229 pkt 3 oraz art. 238 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256, poz.695) – Rada Gminy 

Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej w dniu 06 lutego 2020 roku – znak:S.1510.2.2020, 

na zaniechanie działań i zaniedbanie przez Wójta Gminy Masłów właściwego załatwienia 

zgłoszonej sprawy, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu 

drogowego i ochrony przyległych posesji do głównej drogi publicznej przebiegającej przez 

Masłów – uznaje się skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały dotyczące powiadomienia o sposobie rozpatrzenia skargi 

powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

 

W dniu 06 lutego  2020 r. do Urzędu Gminy Masłów wpłynęła skarga na zaniechanie działań i 

zaniedbanie przez urząd gminy Masłów właściwego załatwienia zgłoszonej sprawy, dotyczącej 

poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego i ochrony przyległych 

posesji do głównej drogi publicznej przebiegającej przez Masłów, złożona przez K.S. działającą 

w imieniu własnym i mieszkańców ulicy Jana Pawła II w Masłowie.  

Skarga została zaadresowana do Przewodniczącego Rady Gminy Masłów. 

Z uwagi na treść postawionych zarzutów, skarga została zakwalifikowana jako skarga na Wójta 

Gminy.  

W świetle art. 18b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz.713), Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję 

skarg, wniosków i petycji. Do czasu wprowadzania zmian w statucie Gminy Masłów 

i wskazania w nim komisji ds. skarg wniosków i petycji, skargi adresowane do Rady Gminy 

rozpatruje komisja ds. petycji. 

W związku z tym, skargę z dnia 06 lutego 2020 r. przekazano komisji  ds. petycji, która 

rozpatrzyła sprawę na posiedzeniach: w dniu 04 maja 2020 r. (posiedzenie zdalne) i 02 lipca 

br. (posiedzenie zwykłe).  

Przepisy regulujące zasady i tryb rozpatrywania skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 227 KPA „przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub 

nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, 

naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 

załatwianie spraw”. 

Na podstawie art. 229 ust. 3 KPA, do rady gminy należy rozpatrywanie skarg złożonych na 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2.  

Z przedłożonych dokumentów wynika, że w dniu 30 maja 2019 roku Skarżąca, w imieniu grupy 

osób, złożyła pismo z prośbą o podjęcie działań zmierzających do prawidłowego oznakowania 

odcinka ulicy Jana Pawła II od kościoła do sklepu „Masłowianka”. Wniosek ten został 

skierowany do referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Masłów.  

Ponieważ sprawa dotyczy drogi powiatowej nr 0311T, pismo z dnia 30 maja 2019 r.  zostało 

przekazane do zarządu drogi – Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, z informacją iż urząd 

gminy przychyla się do wniosku mieszkańców i prośbą o wprowadzenie nowej organizacji 

ruchu dla wskazanego odcinka drogi. Egzemplarz tego pisma znak: BGP.7230.129.2019.Z.P.D. 

z dnia 17.06.2019 r. został skierowany do Skarżącej jako odpowiedź na wniosek z dnia 30 maja 

2019 roku. Powiatowy Zarząd Dróg, w odpowiedzi datowanej na dzień 15.07.2019r. (wpływ 

dnia 22.07.2019 r.) poinformował urząd gminy, że kwestia dotycząca wprowadzenia zmian 

w stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0311T w miejscowości Masłów Pierwszy 

ul. Jana Pawła II zostanie rozpatrzona na najbliższym spotkaniu komisji bezpieczeństwa. 

Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, że urząd gminy kierował wnioski dotyczące 

poprawy bezpieczeństwa na wskazanym odcinku drogi (zgłoszenie miejsca niebezpiecznego 

do „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach lokalnych w Województwie 



Świętokrzyskim: BEZPIECZNI NA 5+” z dnia 25.01.2019r., pismo skierowane do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach , znak: BiGP.7230.61.2020Z.P.D. z dnia 28.02.2020r.).  

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia, Komisja ds. petycji uznała, że urząd nie pozostawał 

bezczynny w sprawie, zwracał się do organu właściwego ze względu na status drogi, 

przekazując treść wniosku i powielając zgłoszenia w sprawie poprawy bezpieczeństwa na 

wskazanej drodze. Wójt gminy nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku.  

W świetle przedstawionych argumentów, skargę należy uznać za bezzasadną.  

 

Z uwagi na szczególne warunki dotyczące wprowadzenia stanu epidemii i wynikające z tego 

ograniczenia, skarżąca został poinformowany o niemożności załatwienia skargi w ustawowym 

terminie 30 dni. 

 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi 

w rozumieniu art. 238 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.  

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 

bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę 

bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 

skarżącego. 

 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   


