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Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Protokół nr VI  

Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2020  

 

 

Obrady rozpoczęto 3 grudnia 2020 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:21 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków. 

Obecni: 

1. Stanisław Doleziński 

2. Marek Łukasz Dudzik 

3. Wojciech Haba 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Komisji do spraw petycji Marek Dudzik otworzył posiedzenie i przywitał 

zebranych. Komisja odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

– zdalny tryb obradowania. 

 

2. Stwierdzenie quorum 

W posiedzeniu uczestniczy 3 z 3 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu.  

W posiedzeniu uczestniczy także Ewa Kokowska – Radca Prawny urzędu gminy i Sekretarz 

Gminy Masłów Zbigniew Zagdański. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Brak głosów w tym punkcie, Przewodniczący poprosił o przegłosowanie zaproponowanego 

porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu nr V.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 
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5. Rozpatrzenie skargi Nr S.1510.11.2020 na Wójta Gminy Masłów 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński przedstawił 

położenie gospodarstwa, którego skarga dotyczy; omówił stan sprawy i zakres czynności, jakie 

podejmował urząd w wyniku korespondencji  prowadzonej ze Skarżącym. Realizacja 

infrastruktury do gospodarstw tak położonych na terenie gminy nie jest uzasadniona 

ekonomicznie i w takich sytuacjach inne rozwiązania należałoby rozważyć.  

Radny Stanisław Doleziński zapytał, kto jest właścicielem tego gruntu i czy samo przyłącze 

spełni wymogi tej inwestycji. Skoro teren jest tak położony to chyba trzeba by było wybudować 

przepompownię. 

Kierownik BiGP odpowiedział, że nie ma przed sobą warunków technicznych, ale Pan radny 

ma rację, ukształtowanie terenu u podnóża góry Radostowej, o znacznym nachyleniu. Dlatego 

projektant analizując możliwość doprowadzenia wody odpowiedniej jakości i pod 

odpowiednim ciśnieniem prawdopodobnie uwzględnił również przepompownie.  

W odniesieniu do własności gruntu, Kierownik wyjaśnił, że korespondencję w sprawie 

kierowała osoba, która widnieje jako skarżący  zamieszkuje pod tym adresem.   

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Łukasz Dudzik zwrócił uwagę, że 

adres korespondencyjny Skarżącego jest inny, niż adres posesji o której mowa. 

Radny Stanisław Doleziński zapytał, czy znany jest szacowany koszt tej inwestycji. 

Kierownik BiGP odpowiedział, że należałoby skalkulować urządzenia, pompy żeby móc 

oszacować zadanie dokładnie, wobec czego nie jest to znana kwota. 

Radny Wojciech Haba zauważył, że odcinek o którym pisze wnioskodawca to około 400 m od 

najbliższej sieci więc koszt tej inwestycji będzie znaczący. Radny zapytał czy faktycznie pod 

tym adresem zamieszkuje 10 osób, jak pisze skarżący. 

Kierownik Dariusz Korczyński odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy. 

Radca Prawny Ewa Kokowska poinformowała, że przedmiotem obrad powinno być ustalenie 

czy zarzuty są zgodne z prawdą; czy Wójt wobec tej osoby zachował się poprawnie. Jako 

materiał dowodowy załączone zostało pismo adresowane do skarżącego z dnia 15 października, 

w którym wójt wyjaśnia, że nie mógł przystąpić do budowy wodociągu, ponieważ nie miał na 

ten cel środków w budżecie. Z tej przyczyny skarga, że Wójt nie przystąpił do budowy 

wodociągu jest niezasadna. Wójt nie może podjąć się budowy wodociągu jeśli Rada nie 

zatwierdzi w budżecie środków na ten cel. Radca prawny wyjaśniła również treść opinii będącej 

załącznikiem do odpowiedzi na jedno z pism skarżącego.  

Radny Wojciech Haba zapytał o zarzut skarżącego, dotyczący wielokrotnego składania pism 

i braku odpowiedzi na nie. Radny poprosił o udzielenie informacji ile pism zostało złożonych 

i czy odpowiedzi były udzielane.  

Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański wyjaśnił, że pisma kierowane przez skarżącego 

dotyczyły głównie dowożenia wody pitnej. Mimo, że nie jest to obowiązek gminy, Pan Wójt 

organizował takie akcje przy użyciu sprzętu i współpracy Wodociągów Kieleckich, wobec 

czego zarzut ten nie ma uzasadnienia. Wójt reagował na każde takie pismo w odpowiednim 

czasie.   

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

Przewodniczący Komisji podziękował za złożenie wyjaśnień i zaproponował stanowisko.  

Głosowano w sprawie: 
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uznania skargi Nr S.1510.11.2020 na Wójta Gminy Masłów z dnia 15.10.2020 za niezasadną.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że stanowisko to będzie podstawą do sporządzenia projektu 

uchwały w sprawie skargi. 

 

6. Sprawy inne 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

7. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 15:21 Przewodniczący zamknął obrady. 

  

  

 

   

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


