
UCHWAŁA NR LIII/414/2014
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 29 października 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 Państwa Annę i  Michała  Bitnerowskich,  na działania
Wójta Gminy Masłów, jest bezzasadna w całości, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do
uchwały.

§ 2.
Niniejszą uchwałę należy doręczyć Skarżącym – Państwu Annie i  Michałowi Bitnerowskim, za
pośrednictwem Pełnomocnika – Radcy Prawnego Pawła Leśniewskiego.

§ 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 LIII/414/2014
Rady Gminy Masłów

z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

Do Rady Gminy Masłów wpłynęła skarga (zażalenie) na bezczynność Wójta Gminy Masłów
skierowana  przez  Państwa  Annę  i  Michała  Bitnerowskich,  reprezentowanych  przez  Radcę
Prawnego  Pawła  Leśniewskiego,  złożone  w  dniu  25  września  2014  roku,  za  pośrednictwem
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Zażalenie dotyczy niezałatwienia sprawy
przez Wójta Gminy Masłów w zakresie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Masłów  Pierwszy  dla  działek  o  numerach
ewidencyjnych 865/3 i 988/1 położonych w miejscowości Masłów Pierwszy.
Z dokumentacji wyjaśniającej, przedstawionej Komisji Rewizyjnej wynika, że:
 1. 03  lipca  2014  roku  wpłynął  wniosek  Radcy  Prawnego  Pawła  Leśniewskiego,  działającego

w imieniu Państwa Anny i Michała Bitnerowskich (pełnomocnictwo w załączeniu do wniosku)
o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Masłów  Pierwszy,  gmina  Masłów  dla  działek  o  numerach  ewidencyjnych  865/3  i  988/1
położonych w miejscowości Masłów Pierwszy. Do wniosku nie dołączono opłaty skarbowej,
jak również brakowało informacji o sposobie załatwienia sprawy;

 2. wniosek  został  zrealizowany w dniu  16  lipca  2014 roku,  co  jest  zgodne  z  przyjętym 14  –
dniowym terminem realizacji,

 3. wnioskodawca  nie  zwracał  się  z  zapytaniem w sprawie  wniosku  jak  również  nie  uzupełnił
brakujących informacji,

 4. w dniu  11.09.br.  Wnioskodawca złożył  zażalenie  na  bezczynność  Wójta  Gminy Masłów do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (wpływ 15.09.2014 r.),

 5. pismem z dnia 22.09.2014 roku SKO przekazało sprawę do Rady Gminy Masłów, jako organu
właściwego do rozpatrywania skarg na działalność wójta, w oparciu o art. 229 pkt 3 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego - wpływ: 25 września 2014 roku, 

 6. w dniu 29 października br. pracownik merytoryczny, w rozmowie telefonicznej poinformował
Pełnomocnika Skarżących o brakach formalnych do złożonego wniosku,

 7. opłata skarbowa została złożona w dniu 03 października 2014 roku,
 8. wniosek został wysłany pocztą w dniu 07 października 2014 roku.

Komisja  Rewizyjna  uznała,  że  zarzuty podniesione w skardze,  tj.  niezałatwienie sprawy
przez Wójta Gminy Masłów na skutek wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Masłów  Pierwszy  dla  działek  o  numerach
ewidencyjnych  865/3  i  988/1  położonych  w  miejscowości  Masłów  Pierwszy –  nie  mają
uzasadnienia,  gdyż Skarżący nie dopełnili  formalności związanych ze złożeniem wniosku (brak
opłaty za  wydanie  dokumentów,  brak  wskazania  formy odbioru  wniosku).  Mimo tych  braków,
wniosek  został  rozpatrzony  w  terminie,  zgodnie  z  art.  35  §  1  Kodeksu  Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Masłów uznała skargę wniesioną przez Państwa
Annę i Michała Bitnerowskich za bezzasadną w całości.  
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


