
Protokół Nr 20 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21 października 2022 r. 

 

W posiedzeniu online Komisji uczestniczyli członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą 

obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz radca prawny mecenas A. Jankowski reprezentujący 

Wójta Gminy Pabianice. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. 

Marciniak. 

 

Tematyka posiedzenia: 

Opracowanie propozycji stanowiska dla Rady Gminy w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy 

Pabianice oraz naruszenie przez urzędników administracji publicznej zasady praworządności. 

 

Przewodnicząca powitała zebranych, przedstawiła tematykę posiedzenia i przybliżyła treść skargi 

przesłanej do właściwości Rady Gminy Pabianice przez Wojewodę Łódzkiego. Treść skargi wraz z 

załącznikami stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Z treści wniesionej skargi wynikało, że sposób i forma wykonanych czynności wobec skarżącej przez 

urzędników odbiegała daleko od zasad wskazanych w kodeksie postępowania administracyjnego, tj. 

organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa oraz organy administracji 

publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i 

słuszny interes obywateli. 

Wg skarżącej nie otrzymała ona wyczerpującej informacji odnośnie dopuszczalnej prędkości na 

odcinku drogi od skrzyżowania w Kudrowicach w stronę Konina, w tym projektu organizacji ruchu. 

Zarzucała również pracownikowi urzędu Gminy podanie nieprawdy, tj. że na w/w odcinku drogi 

obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, mimo iż znaki tego nie potwierdzają. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz po zapoznaniu się przez członków Komisji z dołączoną do skargi 

dokumentacją, tj.: korespondencją ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach, z Komendą 

Powiatową Policji w Pabianicach, z Urzędem Gminy w Pabianicach, Prokuraturą Okręgową w Łodzi, 

z fragmentem protokołu z przesłuchania projektanta projektu organizacji ruchu przez prokuraturę 

Okręgową w Łodzi, Przewodnicząca poprosiła mecenasa A. Jankowskiego o komentarz w sprawie. 

Radca prawny poinformował, że w rozmowie z służbami Wojewody przyznano, iż dość pochopnie 

skarga przekazana została do Rady Gminy Pabianice. Projekt organizacji ruchu pochodzi z 2006 r., a 

W-ce Wójt objął stanowisko w 2011 r., dlatego zastał pewien stan. Przesłuchiwany był tylko raz. 

Gdyby uznano, że są dalsze wątpliwości, to byłyby kolejne przesłuchania, a tych nie było. Faktycznie 

zapytania i prośby skarżącej nie były realizowane w terminach określonych przepisami, ale 

ostatecznie odpowiedzi były udzielane. W ocenie radcy prawnego skarga nie zasługuje na 

uwzględnienie. Niemniej z całej sytuacji, wypadku zostały wyciągnięte wnioski na przyszłość, 

mianowicie, by mimo życzeń, żądań radnych, mieszkańców oznakowanie stawiać zgodnie z 

projektem organizacji ruchu, by przyjmować sztywne procedury. 



Radca prawny na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdził, że gdyby Rada, czy Komisja chciała 

oceniać sprawę, to musiałaby mieć pełną dokumentację i wgląd w akta sprawy, a na to nie ma szans. 

Komisja przyjęła wyczerpującą informację radcy prawnego, który opuścił posiedzenie Komisji. 

Radni nie mieli uwag do powyższego, byli zgodni, że organy ścigania, jak policja, czy prokuratura 

są od tego by badać sprawę, a nie Rada. 

Komisja, po wysłuchaniu radcy prawnego oraz po analizie skargi i w/w pism ustaliła, że zawarte w 

skardze zarzuty dotyczą pracownika Urzędu Gminy – Zastępcy Wójta. Osoba ta przesłuchiwana była 

w postępowaniu dotyczącym wypadku w charakterze świadka. Istotną w sprawie jest okoliczność, że 

postępowanie sądowe toczy się w sprawie wypadku drogowego, który miał miejsce na odcinku drogi 

między Kudrowicami a Koninem, i którego następstwem była śmierć syna skarżącej. Tym samym to 

sąd jest organem właściwym do oceny prawdziwości zeznań składanych w postępowaniu przez osoby 

przesłuchiwane w charakterze świadków. Komisja Rady, ani sama Rada Gminy rozpatrujące skargę 

nie posiadają, nie mając dostępu do akt postępowania karnego, uprawnień w powyższym zakresie. 

Faktem natomiast pozostaje, że mimo niezałatwienia sprawy w terminach wskazanych w kodeksie 

postępowania administracyjnego przez urzędników Urzędu Gminy w Pabianicach, to jednak sprawa 

została załatwiona, ponieważ skarżąca otrzymała wnioskowany projekt organizacji ruchu, o czym 

wskazuje w skardze. Otrzymywała również odpowiedzi z Urzędu Gminy w Pabianicach, o czym 

świadczą dołączone przez skarżącą pisma. Niemniej, wg Komisji istnieje konieczność przestrzegania 

przez urzędników Urzędu Gminy w Pabianicach terminów udzielania odpowiedzi wynikających z 

Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

Powyższe ustalenia oraz stanowisko Komisji zostało przyjęte jednogłośnie. 

Na podstawie powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały będący 

propozycją rozstrzygnięcia sprawy przez Radę Gminy Pabianice. Projekt uchwały stanowi zał. nr 3 

do protokołu. 

 

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji. 

 

       

   Przewodnicząca Komisji 

 Skarg, Wniosków i Petycji 

 Rady Gminy Pabianice 

 

 Anna Marciniak 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


