
UCHWAŁA NR XL/310/2013
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Masłów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Rada Gminy
Masłów po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłów uchwala, co
następuje:

§ 1.
Po  rozpatrzeniu  skargi  na  bezczynność  Wójta  Gminy  Masłów  złożonej  przez  Panią  Jolantę
Jaśkowską  i  zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej,  w  sprawie  zarzutów
postawionych  w  skardze,  Rada  Gminy  Masłów  uznaje  skargę  za  bezzasadną  z  przyczyn
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.
Niniejszą uchwałę należy doręczyć Pani Jolancie Jaśkowskiej.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 



Uzasadnienie do uchwały Nr XL/310/2013
Rady Gminy Masłów

z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Masłów.

 
Zgodnie  z  przepisem  art.  18  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm) do wyłącznej właściwości rady
gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy,
a art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2013r.,  poz.  267)  jeśli  przepisy  szczególne  nie  określają  innych  organów
właściwych do rozpatrywania skarg, rada gminy jest organem właściwym do do rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalności wójta. W tym celu rada gminy powołuje komisję rewizyjną, która
kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
gminy, zgodnie z art. 18a ust. 1 wspomnianej ustawy o samorządzie gminnym. W tym stanie rzeczy
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Masłów podjęła czynności kontrolne mające na celu wyjaśnienie
przedmiotowej sprawy. W dniu 24 września br. komisja wysłuchała wyjaśnień Sekretarza Gminy
Masłów Pana Jarosława Królickiego i wnikliwie przeanalizowała dokumentację sprawy w zakresie
objętym wyżej wskazanym pismem.
Pismem z dnia 2013-09-02 (wpływ: 2013-09-06) Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Kielcach przekazał skargę Pani Jolanty Jaśkowskiej zam. Dąbrowa na brak działań
ze strony Wójta Gminy Masłów w zakresie zakłócenia stosunków wodnych na działce sąsiedniej
przez sąsiada. 
Pani Zofia Jaśkowska, pismem z dnia 06 czerwca 2013 roku zgłosiła podtopienie gruntu działki
rolnej nr 755/5, załączając materiał w postaci zdjęcia. Dokonano wizji lokalnej, z której wynika, że
właścicielem gruntu jest Pani Jolanta Jaśkowska. Działka nr 755/5 położona jest w bezpośrednim
sąsiedztwie  działki  rolnej  Pana R.  Dolezińskiego.  Z przeprowadzonej  wizji  wynika,  że  główną
przyczyną przedstawionego stanu rzeczy były anomalia pogodowe, które nawiedziły gminę 30 maja
br. i które w znaczący sposób uniemożliwiły prawidłowe funkcjonowanie rowów. Woda powstała z
obfitych opadów deszczu, ze względu na ukształtowanie terenu przypływała również przez działkę
Pani  Jaśkowskiej.  Wspomniany  w  piśmie  rów  nie  przylega  bezpośrednio  do  pola  uprawnego,
przedstawionego na fotografii.
W  związku  z  powyższym,  komisja  rewizyjna  uznała  skargę  za  bezzasadną  ze  względu  na
ukształtowanie terenu, ze szczególnym uwzględnieniem opadów atmosferycznych, jakie nawiedziły
gminę w miesiącu maju i czerwcu i które w znaczący sposób utrudniły prawidłowe funkcjonowanie
rowów. W sprawie nie uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Doleziński, że
względu na okoliczności wymienione w art. 24 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego.

Reasumując, po dokładnym zapoznaniu się przez Radę Gminy Masłów z przedstawionymi
dokumentami oraz poczynionymi ustaleniami, Rada nie ma żadnych podstaw uznać skargę Pani
Jolanty  Jaśkowskiej  za  zasadną,  gdyż  z  całokształtu  sprawy nie  wynika,  aby  potwierdziły  się
stawiane  zarzuty  wobec  Wójta  Gminy  Masłów,  a  jego  działanie  jest  zgodne  z  powszechnie
obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.
Wobec powyższego uznaje się w/w skargę za bezzasadną.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 


