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Komisja Rewizyjna 

 

Protokół nr III  

Posiedzenie w dniu 6 maja 2019  
 

Obrady rozpoczęto 6 maja 2019 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:49 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 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 Piotr Zegadło- Przewodniczący Rady Gminy, Zbigniew Zagdański -  Sekretarz Gminy 

Masłów i Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Obara otworzył posiedzenie i przywitał 

zebranych. 

 

2. Stwierdzenie quorum.  

W posiedzeniu uczestniczy 5 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: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu z drugiego posiedzenia. 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 
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5. Stanowisko Komisji w sprawie zleconej przez Przewodniczącego Rady 

Przewodniczący Komisji przypomniał sprawę, w której Komisja dokonywała wizji w terenie i 

zawnioskowała o opinie prawna i urbanistyczną. Przewodniczący poprosił o ich odczytanie 

(opinie stanowią załącznik protokołu). 

Przewodniczący Komisji udzielił głosu mieszkańcom uczestniczącym w posiedzeniu. 

Państwo N. nie zgadzają się z tymi opiniami, występują nie tylko w swoim imieniu, ale również 

innych mieszkańców, którzy podpisali się pod protestem. Pani N. poprosiła o odczytanie 

protestu (stanowi załącznik protokołu).  

Państwo N. przedstawili mapę poglądową wyjaśniając jak dotychczas funkcjonowały dojazdy 

do tych terenów i zwrócili uwagę, że wychodząc z urzędu otrzymali pismo z załączoną księgą 

wieczystą, w której ich dane zostały zakryte, mimo że jeszcze wtedy nie obowiązywało RODO. 

A pismo w sprawie negocjacji zostało skierowane dwa miesiące po tym, jak gmina zabrała 

działki. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że urząd ma obowiązek anonimozowania danych w przypadku 

udzielania odpowiedzi na informację publiczną. Przepisy te obowiązują od dawna. 

Z opinii mecenasa wynika, że gmina na siłę nie przejmowała gruntów i nie przejmuje. 

Przeniesienia prawa na własność gminy następują automatycznie na podstawie art. 98 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Podział nieruchomości musi się odbywać zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy, na wniosek właściciela, czyli Państwa. W wielu 

przypadkach, gmina wolałaby nie przejmować tych gruntów, gdyż z tego tytułu musi płacić 

odszkodowania. 

Pan N.W. zabrał głos informując, że 100% właścicieli działek po lewej stronie nie wyraża 

zgody na budowę tej drogi i zapytał dlaczego tylko o nich jest mowa. Wójt obejmując 

stanowisko deklarował, że zrobi wszystko by tej drogi nie było. Niektórzy mieszkańcy mówią 

wprost, że nie podzielą swoich działek i nie wydzielą drogi.  

Sekretarz odpowiedział, że plan obowiązuję od 2008 roku i nie jest to kadencja obecnego 

Wójta. Deklaracje, które złożył Pan Wójt wynikały z dobrej woli, jednak po zapoznaniu się 

z pełną dokumentacją, ze stopniem zaawansowania sprawy nie da się tego zmienić. 

Pan N.W. poinformował także, że gmina nie podjęła żadnych czynności, żeby pomóc 

w usunięciu słupa energetycznego z działki. Poza tym radni i sołtys nie informują mieszkańców 

o różnych działaniach, o części z nich dowiadują się dzięki zaangażowaniu pana N. przez co 

obecny plan zagospodarowania ulega zmianom. Pan N. zarzucił, że sołtysi gminy Masłów 

odgrażali się że go „załatwią” i tym zajmuje się prokurator, gdyż pan N. dysponuje nagraniem 

z rozmowy z pracownikiem gminy, który to potwierdził. Jeśli chodzi o urbanistę, to jakość 

usług przez niego świadczonych podlega wątpliwości. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja była na miejscu, rozmawialiśmy w terenie,  

gdzie pan N. powiedział, że jak gmina zlikwiduje linię to droga może być. Pada tu zbyt wiele 

słów w różnych sprawach; Komisja Rewizyjna opiera się na opiniach urbanisty 

odpowiedzialnego za plan i mecenasa, który również badał sprawę. Część osób wynegocjowała 

już odszkodowania. Jeśli droga zostanie wykreślona, to właściciele, których grunty stracą na 

wartości również będzie miała prawo do wystąpienia o odszkodowanie.  

W odpowiedzi pan N. wyjaśnił, że są to dwie osoby i zapytał do ilu osób gmina zwróciła się 

z wnioskiem o negocjacje.  

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński wyjaśnił, że przepis stanowi, że to mieszkaniec zwraca 

się do organu z wnioskiem o odszkodowanie. Z informacji jakimi dysponuje wynika, że cztery 

osoby otrzymały odszkodowanie, a piąta osoba jest zainteresowana odszkodowaniem 

i  zwróciła się z wnioskiem w tej sprawie.  

Pani. N. zabrała głos informując, że wszyscy się pukają w głowę, komisja będąc w terenie tez 

się dziwiła, że skoro każdy ma dojazd to po co ta droga. Dlaczego mówi się że protestują tylko 

N., skoro więcej osób protestuje.  
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Przewodniczący Komisji odpowiedział, że Państwo trochę zakrzywiają obraz i zapytał kto się 

puka w głowę, członkowie komisji? Czy członkowie komisji dziwili się? Komisja pojechała 

zobaczyć jak sprawa wygląda w terenie.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pismo zostało złożone przez państwa N. i skierowane do 

Komisji Rewizyjnej celem zbadania prawidłowości procedury. Inni mieszkańcy nie składali 

pism, stąd Komisja rozpatruje Państwa sprawę, nie innych.  

Kierownik BiGP wyjaśnił procedurę uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Być 

może jest ona niedoskonała, ale obowiązuje więc gmina musi ją stosować. W żadnym punkcie 

nie nakłada ona obowiązku występowania do mieszkańców z osobnymi pismami. Tę funkcję 

pełnią ogłoszenia i obwieszczenia wywieszane na stronach urzędowych. Formę rozpatrywania 

złożonych uwag i terminy również reguluje ta ustawa. Te wnioski, które nie zostaną 

rozpatrzone na etapie procedowania przedstawia się radzie Gminy i Rada decyduje czy je 

przyjmuje, czy odrzuca.  

Pan N. stwierdził, że prawo jest tak skonstruowane, że lata starań o zdjęcie tej drogi się nie liczą 

na każdym etapie, bo ponowne wyłożenie planu po zmianach skutkuje tym, że poprzednio 

złożone wnioski nie są brane pod uwagę. Nikt ich nie rozpatruje.  

Sekretarz Gminy zabrał głos, informując że rozumie niezadowolenie Państwa, jednak 

nieprawdą jest, że gmina, osoby zaangażowane w tworzenie tego dokumentu – nie pochylają 

się nad Państwa wnioskami.  

Mieszkaniec Woli Kopcowej zabrał głos informując, że gmina powinna działać dla dobra 

mieszkańców, a mieszkańcy nie chcą tej drogi, to strata pieniędzy bo nikomu to nie będzie 

służyć. 

Pan N.W. dodał, że pozwoli sobie podważyć umiejętności urbanisty, który nie wrysował dróg 

już istniejących, wybudowanych za pieniądze unijne. Nie konsultuje się spraw na zebraniach 

wiejskich. Mówi się o budowie sali sportowej, a nikt nie zapytał czy mieszkańcy chcą tej sali, 

bo w Woli Kopcowej aż huczy, że będzie kolejny magazyn żywności.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawa schodzi na inne tory, wobec czego 

kończymy dyskusję i przystąpimy do formułowania wniosku, na podstawie otrzymanych 

opinii. Przewodniczący podkreślił, że członkowie komisji nie są fachowcami w tej sprawie, 

dlatego posiłkują się opiniami fachowców i pouczył o możliwości złożenia skargi do sądu 

administracyjnego.  

Mieszkaniec Woli Kopcowej zabrał głos informując, że nie ma uwag do sposobu procedowania, 

rozumie opinie które zostały odczytane. Jednak prawo było że skonstruowane, bo nie było nikt 

nie zapytał mieszkańców, jaka jest ich wola.  Prośba mieszkańca dotyczy wycofania się 

z niepotrzebnej inicjatywy. 

Pan N.W. zapytał po co jest ta droga, skoro 100% ludzi o niej nie wiedziało i 100% ludzi jej 

nie chce. To jaki problem, żeby się z tego wycofać, przecież można to zrobić. 

W odpowiedzi Sekretarz Gminy wyjaśnił, że pod warunkiem, że w tym czasie (od podjęcia 

uchwały) nie nastąpiły takie działania, które skutkują tym, że gmina nie może się wycofać 

z tego zapisu w planie. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że jego zdaniem mieszkańcy próbują wywrzeć nacisk 

na radnych i skłonić ich do określonego głosowania. Przewodniczący poinfromowało5 – 

minutowej przerwie.  

Pan N. zapytał, czy jeśli ta droga zostanie, to kogo ma pozwać do sądu i obciążyć kosztami, 

czy radnych, czy mecenasa. 

Po przerwie Przewodniczący Komisji ponownie wyjaśnił jakie możliwości ma Komisja 

Rewizyjna i odczytał proponowane stanowisko komisji.  

Po dogłębnej analizie dokumentacji, wizji w terenie oraz zapoznaniu się z opinia prawną 

i urbanistyczną Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do przeprowadzonej procedury 
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uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa 

przyjętego uchwała nr XXII/167/2008 dnia 31 lipca 2008 roku.  

W kwestii prowadzonej procedury uchwalenia nowego planu  dla sołectwa Wola Kopcowa 

zainteresowani mieszkańcy mają możliwość brania czynnego udziału poprzez składanie 

wniosków i uwag zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Powyższe stanowisko zostało przyjęte w głosowaniu: 

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska 

Pan N.W. zapytał czy ta opinia dotyczy planu z 2008 roku. 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że tak. Teraz jest procedowany nowy plan i zgodnie 

z procedurą można składać wnioski do tego planu na etapie wyłożenia. 

Pan N. czy Komisja będzie się jeszcze zbierała w sprawie wniosków złożonych do nowego 

planu. 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że nie. Są stosowne komisje, które będą opiniowały 

projekt nowego planu. 

 

6. Sprawy inne  

Brak głosów w tym punkcie. 

 

7. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 17:49 Przewodniczący zamknął obrady. 

  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/Janusz Obara   

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


