
UZASADNIENIE  

do uchwały Nr XI.150.2015 w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy 
Nadarzyn 

W dniu 27 sierpnia 2015 roku (…) przesłał za pośrednictwem poczty elektronicznej 
pismo adresowane do Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki uznał pismo za 
skargę w trybie art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Z treści pisma wynikało, że 
przedmiotem skargi jest działalność wójta. Zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy 
szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta jest rada gminy. W 
związku z powyższym Wojewoda Mazowiecki pismem nr LEX-I.1410.16.2015.MS z dnia 
03.09.2015r. przekazał Radzie Gminy Nadarzyn skargę (…) jako organowi właściwemu do 
rozpoznania sprawy. Pismo wpłynęło w dniu 09.09.2015r. 

 
(…) podniósł w swojej skardze, że Wójt Gminy Nadarzyn „wyrzuca lekarzy mu 

nieprzychylnych mimo protestów społecznych”. Wójt Gminy Nadarzyn nie jest pracodawcą 
ani zwierzchnikiem lekarzy pracujących w gminnym ośrodku opieki zdrowotnej. Nie ma on 
zatem uprawnień do wypowiadania umów o pracę. Skarżący nie wskazuje ponadto w treści 
skargi na czym miałoby polegać skarżone działanie Wójta Gminy Nadarzyn. W związku z 
powyższym skarga w tym zakresie jest bezzasadna. 

 
W dalszej części skargi Skarżący podnosi, że „w sprawach naszej drogi zaznaczonej na 

mapach jako Graniczna nie czyni nic mimo wielu wezwań mieszkańców na przestrzeni 
ostatnich lat”. Skarżący nie wskazał w tym miejscu o jakie działania wójta chodzi. Wskazana 
nieruchomość stanowi prywatną nieruchomość, niebędącą własnością Gminy Nadarzyn – 
wójt jest zatem ograniczony w dokonywaniu czynności odnośnie przedmiotowej 
nieruchomości. W związku z powyższym skarga w tym zakresie jest bezzasadna. 

 
Złożona skarga ogranicza się do ogólnego wskazania Skarżącego niezadowolenia z osoby 

wójta. W skardze brak jest jednak wskazania konkretnych działań lub zaniechań Wójta Gminy 
Nadarzyn, które mają podlegać ocenie w ramach złożonej skargi. W ramach złożonej skargi 
nie sposób jest zatem dopatrzyć się zasadności jej uznania. 

 
Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Nadarzyn uznała skargę za bezzasadną. 


