
UCHWAŁA NR XLIII/353/14
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXX na działania Burmistrza Mszczonowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594 z późn zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. z 2013r. poz. 267), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za nieuzasanioną skargę złożoną przez Pana XXX z dnia 9.01.2014r. na działania Burmistrza. 

2.  Skarga jest nieuzasadniona z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały stanowiącym integralną 
część niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie do przekazania Panu XXX niniejszej 
uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie

Łukasz Koperski
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/353/14 

Rady Miejskiej w Mszczonowie  

z dnia 26 lutego 2014r. 

 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 10 stycznia 2014r. Pan XXX zwany dalej Skarżącym złożył skargę do Starosty Powiatu 

Żyrardowskiego na działania Burmistrza. Pismem znak OR.150.1.2014.IG z dnia 28 stycznia 2014r. 

Starosta Powiatu Żyrardowskiego przekazał do Rady Gminy Mszczonów zgodnie z właściwością pismo 

z dnia 9 stycznia 2014r. Pana XXX w sprawie polepszenia jakości drogi – ul. Spokojnej w Janówku.  

 Zarzuty w skardze są nieuzasadnione. W dniu 29.09.2011r., 24.09.2012r., 30.09.2013r. do Burmistrza 

Mszczonowa wpłynęły wnioski sołectwa Janówek w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego. 

Zgodnie ze złożonymi wnioskami fundusz sołecki w całosci został przeznaczony na poprawę stanu dróg 

na terenie sołectwa Janówek. Integralną częścią złożonych wniosków były uchwały zebrań wiejskich 

mieszkańców sołectwa Janówek Gminy Mszczonów wraz z listami obecności mieszkańców na 

zebraniach wiejskich.  

 Pismem znak RG.7234.30.2013 z dnia 04.12.2013r. Burmistrz Mszczonowa wyjaśnił Skarżącemu, że 

mieszka on przy drodze gruntowej ulepszanej przez lata żwirem oraz tłuczniem. Jednocześnie 

poinformowano, że z racji tego, że ul. Spokojna jest drogą gruntową trudno oczekiwać, iż będzie ona 

miała nawierzchnię idealnie równą bez kałuż po opadach deszczu, tym bardziej, że podłoże jest gliniaste. 

Gmina posiada 263,75km dróg gruntowych i na ich bieżące utrzymanie w 2013r. wydała 1 257 462,13zł. 

Ponadto Skarżący został poinformowany, że w przypadku ul. Spokojnej mieszkańcy sołectwa Janówek 

przeznaczyli na poprawę tej drogi tłuczniem część środków z Funduszu Sołeckiego na 2014 rok. zaś  

w 2013r. najgorsze miejsca zostały poprawione mieszanką żwirowo – tłuczniową. W dniu 11.02.2014r. 

zostały wykonane zdjęcia ul. Spokojnej we wsi Janówek, które stanowią załącznik do uzasadnienia. 

Wynika z nich, iż stan drogi jest bardzo dobry. 

 Reasumując powyższe Rada Miejska w Mszczonowie uznała skargę Pana XXX na działania 

Burmistrza za nieuzasadnioną. 
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ul. Spokojna w Janówku – zdjęcia z dnia 11.02.2014r. 
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