
UCHWAŁA NR XLVIII/373/2014
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 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 z późn. zm.) 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.
Stwierdza się, że skarga wniesiona przez Panią Katarzynę Kurpis i Pana Jacka Makowskiego, na
działania Wójta Gminy Masłów, jest:

1) zasadna w części dotyczącej braku odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2013 roku, co narusza
art. 35kpa,

2)  bezzasadna w pozostałej części, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2.
Niniejszą  uchwałę  należy  doręczyć  Skarżącym  –  Pani  Katarzynie  Kurpis  i  Panu  Jackowi
Makowskiemu.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Masłów.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 



Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/373/2014
Rady Gminy Masłów

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

Do Rady Gminy Masłów wpłynęła skarga Państwa Katarzyny Kurpis i Jacka Makowskiego
na działania Wójta Gminy Masłów, w zakresie naruszenia art. 7, 8 i 9 KPA, a w szczególności,
zaniedbanie  wykonywanych  obowiązków,  nienależyte  ich  wykonywanie  naruszenie  praw
interesantów a także  przewlekłe  i  biurokratyczne  załatwianie  spraw w związku z  piastowanym
urzędem. 
Z dokumentacji wyjaśniającej, przedstawionej Komisji Rewizyjnej wynika, że:

1) pismem z dnia 02.04.2012 r. Państwo Katarzyna Kurpis i Jacek Makowski zwrócili się do
urzędu gminy z prośbą o zajęcie  stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie
odcinka sieci wodociągowej w działce 869/1, w celu doprowadzenia sieci wodociągowej do
działki 869/18, będącej Ich własnością. W powyższym piśmie, Wnioskodawcy zaznaczyli,
że zostali poinformowani, że „nie ma możliwości choćby częściowego współfinansowania
przez Gminę Masłów realizacji inwestycji wodociągowej w drodze 869/1”. 

2) w odpowiedzi na powyższe pismo, podjęta została uchwała Nr XX/138/12 Rady Gminy
Masłów  z  dnia  24  kwietnia  2012  roku  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci
wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy  do działek o nr ewid. 869/18 do 869/22,
Gmina  Masłów,  którą  pismem  z  dnia  17.05.2012  r.  Wnioskodawcy  otrzymali  w  dniu
22.05.2012  roku  (potwierdzenie  dostarczenia  stanowi  załącznik  dokumentacji).  Należy
zauważyć, że w treści uchwały zawarty jest zapis informujący o tym, że wykonanie odcinka
sieci wodociągowej nastąpi na koszt w/w właścicieli działek.

3) pismem z dnia 21.11.2013 roku Pani Katarzyna Kurpis i Pan Jacek Makowski zwrócili się
do Wójta Gminy Masłów z wnioskiem o realizację budowy sieci wodociągowej na działce
nr  ewid.  869/1  w  Masłowie  Pierwszym  według  projektu  budowlanego  wodociągu
rozdzielczego  wykonanego  przez  Pracownię  Projektową  SANIT  U.  Lamach  –  Kołacz
Nowiny ul. Parkowa 5 i według Decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 21.12.2012 roku znak
B-II.6740.41.13.2012  o  udzieleniu  pozwolenia  na  budowę.  Wnioskodawcy  uzasadnili
wniosek  m.  in.  tym,  że  w  ramach   własnych  środków finansowych  opracowali  projekt
budowy sieci wodociągu rozdzielczego. 

Komisja Rewizyjna uznała,  że zarzuty podniesione w skardze,  tj.  „naruszenie art.  7, 8 i  9 kpa,
w  szczególności,  zaniedbanie  wykonywanych  obowiązków,  nienależyte  ich  wykonywanie
naruszenie  praw  interesantów  Urzędu  Gminy  Masłów,  a  także  przewlekłe  i   biurokratyczne
załatwianie  spraw w związku z piastowanym urzędem” – nie  mają  uzasadnienia,  gdyż w toku
postępowania Skarżący zostali poinformowani o konieczności wykonania sieci wodociągowej na
własny koszt, z uwagi na brak podstaw prawnych pozwalających na współfinansowanie inwestycji
ze środków publicznych, na gruncie prywatnym. Należy jednak zauważyć, że naruszony został art.
35 kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż Skarżący winni otrzymać odpowiedź na pismo
z  dnia  21.11.2013  roku  o  sposobie  załatwienia  sprawy,  w  terminie  przewidzianym  we
wspomnianym  artykule.  Przepis  ten  określa  terminy  w   miesiącach  –  w  przypadku  sprawy
wymagającej postępowania wyjaśniającego, termin wynosi jeden miesiąc, zaś w przypadku sprawy
szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące.  Do dnia wniesienia skargi Skarżący nie otrzymali
odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2013 roku, co narusza art.  35 kpa. 
Należy również podkreślić, że z uwagi na rozbieżność interpretacji prawnej, w oparciu o wyroki
sądowe – niezbędna jest analiza treści uchwały Nr XXXIX/303/09 Rady Gminy Masłów z dnia
30  października  2009  roku  w  sprawie  przyjęcia  „Zasad  realizacji  inwestycji  wodociągowej
i kanalizacyjnej w Gminie Masłów” pod względem zgodności z treścią art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy



o samorządzie gminnym, do czego Komisja Rewizyjna zobowiązała Adwokata Grzegorza Olecha,
świadczącego obsługę prawną urzędu gminy.

Mając  na uwadze powyższe  Rada Gminy Masłów uznała  skargę  wniesioną  przez  Panią
Katarzynę Kurpis i Pana Jacka Makowskiego za zasadną w części dotyczącej braku odpowiedzi na
pismo z dnia 21.11.2013 roku, co narusza art. 35 kpa i zobowiązuje Wójta Gminy do dopilnowania
terminowego  załatwiania  spraw  kierowanych  do  urzędu.  Pozostałe  zarzuty  przedstawione  w
skardze uznaje się za bezzasadne, z uwagi na fakt, iż na każdym etapie postępowania Skarżący byli
informowani  o  konieczności  pokrycia  kosztów  związanych  z  realizacją  inwestycji,  w  oparciu
o stosowne przepisy prawa, co spełnia zapis art. 7, art. 8 i art. 9 kpa. W piśmie z dnia 21.11.2013
roku Skarżący wnioskowali o partycypację gminy w inwestycji na gruncie prywatnym, co wykracza
poza  kompetencje  ustawowe  gminy.  Stanowisko  Wójta  w  tej  sprawie  zostało  Skarżącym
przedstawione  zarówno  w  korespondencji,  jak  i  podczas  rozmów  prowadzonych  w  urzędzie,
o czym Skarżący informowali w swojej korespondencji,  kierowanej do Wójta.  Ponadto, należy
zwrócić uwagę, iż zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku budżetowym są szczegółowo
opisane w uchwale Nr XLIV/330/13 Rady Gminy Masłów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2014 rok, która jest  dokumentem jawnym, powszechnie
dostępnym. W związku z czym należy przyjąć, iż także Skarżącym był i jest on znany. 

Rada  Gminy  Masłów  informuje,  że  niniejsza  uchwała  stanowi  zawiadomienie  o  sposobie
załatwienia  skargi  w  rozumieniu  art.  237  §3  w  związku  z  art.  238  §1  kpa,  od  którego  nie
przysługuje żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia. 

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 


