
Uchwała Nr XL/300/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 26  kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r, poz. 559 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Rada Miejska                                

w Mordach, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala,                                 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę mieszkanki miejscowości Doliwo z dnia 15 marca 2022 r. na 

działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mordach do przesłania Skarżącemu odpisu 

niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej  

                    /-/ Katarzyna Kotowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XL/300/2022 

Rady Miejskiej w Mordach  

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

 

 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 23 marca 2022 r. Ministerstwo Infrastruktury Departament Kontroli 

przekazało zgodnie z właściwością korespondencję Pani Teresy Stoń z dnia 15 marca 2022 r. 

na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w związku z drogą gminną w miejscowości 

Doliwo. Pismo wpłynęło do Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2022 r. 

Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

735 ze zm.) 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.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 r.                         

z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy rozpatrywała zasadność wniesionej skargi.                     

Po wysłuchaniu złożonych przez Burmistrza wyjaśnień uznała, że skarga jest w całości 

bezzasadna. 

Rada Miejska po zapoznaniu się z zarzutami skargi, wyjaśnieniami Burmistrza Miasta 

i Gminy Mordy oraz stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za 

niezasadną z następujących względów: 

1. Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                     

(Dz. U. z 2022 r., poz. 83 ze zm.) należy wskazać, że Wójt Gminy jako organ wykonawczy 

gminy, a jednocześnie zarządca drogi publicznej ma z jednej strony obowiązek wykonywać 

zadania wynikające z przyjętego corocznie przez Radę gminy budżetu, a z drugiej strony 

posiada zakaz realizowania jakichkolwiek wydatków, na które brak jest zabezpieczenia 

finansowego. Skoro więc w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 r. nie ma przewidzianych 

środków przeznaczonych na wykonanie przedmiotowej drogi, to jednoznacznie stwierdzić 

należy, że Burmistrz nie mógł wykonać z przyczyn obiektywnych remontu drogi                                        

w miejscowości Doliwo. Co więcej, zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadania przy 

równoczesnym braku środków w stosownych uchwałach Rady Miejskiej w Mordach 

stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W kompetencjach Rady gminy leży 

zabezpieczenie środków finansowych na realizację niezbędnych zadań.  

2. Podkreślenia wymaga również fakt, że przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) nie stanowią podstawy (nie dają prawa 

podmiotowego) do złożenia przez jakikolwiek podmiot, w tym osobę fizyczną, żądania 

budowy/remontu/przebudowy konkretnej drogi. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia                                      

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zaspakajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych należy do zadań własnych gminy,              

to nie wynika z tego, że organy administracji rządowej, po wpłynięciu wniosku o wykonanie 

drogi, uregulowanie jej stanu prawnego, jej utwardzenie, usprawnienie itp., są obowiązane do 

wydania któregoś z aktów lub czynności. Z obowiązku budowy dróg gminnych, nałożonego na 



gminy, nie wynika uprawnienie do żądania wykonania określonej drogi. Pogląd ten jest w pełni 

akceptowalny zarówno w doktrynie oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

3. Należy również zaznaczyć, że informacja w przedmiotowej sprawie została udzielona 

skarżącej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w piśmie z dnia 26 lutego 2020 r. 

4. Zarzuty skarżącej w zakresie niewykonania przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

remontu rzeczonej drogi jest całkowicie bezzasadna, bowiem jak wynika z ustalonego stanu 

faktycznego, była ona remontowana w ciągu ostatnich 2 lat. Przedmiotowa droga nie jest w tak 

złym stanie, jak to wynika z w/w pisma.  

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Mordach w oparciu o stanowisko Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną. 

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu 

art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a. 

Stosownie do art. 239 k.p.a. Rada Miejska w Mordach informuje, że: „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 zawiadomienia skarżącego”. 

 

   

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej  

        /-/ Katarzyna Kotowska 


