
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Masłów 

 

Protokół nr II  
Posiedzenie w dniu 26 lutego 2019 

 

Obrady rozpoczęto 26 lutego 2019 o godz. 15:08, a zakończono o godz. 16:50 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków. 

Obecni: 

1. Ryszard Jan Filipowicz 

2. Bernarda Komorowska 

3. Andrzej Kułak 

4. Artur Maciej Lis 

5. Janusz Obara 

W posiedzeniu uczestniczą także mieszkańcy Woli Kopcowej, sąsiadujący z drogą KD-D10 

oraz Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

i Wojciech Fąfara – Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska. 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Obara otworzył posiedzenie i przywitał 

zebranych. 

 

2. Stwierdzenie quorum 

W posiedzeniu uczestniczy 4 z 5 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu.  

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Ryszard Jan Filipowicz, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu z pierwszego posiedzenia. 

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Ryszard Jan Filipowicz, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara 



 

5. Stanowisko komisji w sprawie zleconej przez Przewodniczącego Rady Gminy 

Mieszkańcy Woli Kopcowej przedstawili historię sprawy, od momentu nabycia działki nr 

306/4,czyli od 2008 r. Droga została przyjęta planem zagospodarowania przestrzennego z dnia 

31 lipca 2008 r. Właściciele działki nr 306/4 twierdzą, że nie wiedzieli o planowanej drodze, 

dowiedzieli się o niej od innych mieszkańców Woli Kopcowej. W 2014 r. właściciele  

przystąpili do podziału działki 306/4, zapewniając dojazd do każdej z wydzielonych działek. 

Państwo N. stwierdzili, że od 2014 r. Wójt obiecywał im, że tej drogi nie będzie. Również 

urbanista, na zebraniu w Woli Kopcowej to potwierdził, a później na sesji wypierał się z tych 

słów. Inny mieszkaniec wyjaśnił, że nabył działkę po 2008 r.; kupując wiedział o planowanej 

drodze, jednak oddał już 6 metrów pod poszerzenie ulicy Wspólnej, a teraz okazuje się, że musi 

oddać kolejne metry.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja zasięgnie opinii prawnej 

i opinii urbanisty, który przygotował obowiązujący plan. Z informacji, jakie zostały przekazane 

wynika, że część gruntów została przejęta przez gminę i z tego tytułu wypłacone zostały  

odszkodowania. Państwo również mieli możliwość przystąpienia do negocjacji, jednak 

odmówili. 

Kierownik referatu RGKiOŚ Wojciech Fąfara dodał, że za cztery przejęte działki 

odszkodowanie zostało wypłacone, a z piątym właścicielem gmina jest na etapie negocjacji.   

Kierownik referatu BiGP Dariusz Korczyński wyjaśnił procedurę tworzenia planu. To nie Wójt 

tworzy dokument, tylko uprawniony urbanista wybrany zgodnie z przepisami. Urbanistę 

również obowiązują przepisy, które stanowią o ustaleniu ucywilizowanego dojazdu, dostępie 

do mediów, które z reguły umieszczone są w drogach. Nad urbanistą jest Komisja 

Urbanistyczna składająca się ze specjalistów, z nimi również obecni tu mieszkańcy się spotkali 

i usłyszeli wyjaśnienie dotyczące konieczności pozostawienia tej drogi w planie. Kierownik 

Korczyński dodał także, że w dniu dzisiejszym był u niego mieszkaniec, który w drodze spadku 

nabył działkę w sąsiedztwie tej drogi. Mieszkaniec ten słyszał o protestach, ale nie ma uwag co 

do lokalizacji drogi i zadeklarował, że przekaże 6 metrów na poszerzenie pasa. 

Pan N. ponowił deklarację, że nie wyraża zgody na tę drogę i będzie o to walczył nawet na 

drodze sądowej, chyba że będzie schowana linia wysokiego napięcia. 

Kierownik Korczyński odpowiedział, że gmina nie jest od przestawiania słupów 

energetycznych.  

Mieszkaniec Woli Kopcowej zabrał głos informując, że ten fragment drogi jest nikomu 

niepotrzebny, ponieważ każdy właściciel ma już zapewniony dojazd. Jeśli ta droga powstanie, 

to gmina będzie musiała ją zbudować i utrzymywać, powstanie gmatwanina dróg.  

Inny Mieszkaniec zauważył, że jeżeli sąsiadujący po drugiej stronie z omawianą drogą 

właściciel nieruchomości pan K. zdecydował by się na lokalizację drogi w swojej działce zyska 

2000 m przy podziale. 

Kierownik Korczyński zwrócił uwagę, by nie wypowiadać się za Pana K., bo nie ma go tutaj 

z nami. 

Pan N. dodał, że od 2016 r. składa pisma w imieniu swoim i mieszkańców, żeby tej drogi nie 

było. 

Kierownik Korczyński wyjaśnił procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Sprawa tej drogi była dokładnie analizowana, Pan. N. uczestniczył 



w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej. Po dogłębnej analizie, zarówno Pan Kozieł jak 

i Komisja uznali, że niemożliwe jest usunięcie tej drogi z tworzonego planu. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja wysłuchała obu stron, wobec powyższego 

przeprowadzi wizję lokalną w dniu dzisiejszym i zasięgnie opinii urbanisty i mecenasa w tej 

sprawie.   

Po dyskusji, Komisja Rewizyjna udała się na miejsce i dokonała oględzin.  

 

6. Sprawy inne 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

7. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 16:50 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/Janusz Obara   

  

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


