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Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

 

 

Protokół nr II  

Posiedzenie w dniu 12 lutego 2021  
 

 

Obrady rozpoczęto 12 lutego 2021 o godz. 12:30, a zakończono o godz. 13:00 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 Skarg, Wniosków i 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 Zastępca Wójta Gminy Masłów Monika Dolezińska – 

Włodarczyk oraz mieszkaniec gminy 

 

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 I.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

 

5. Rozpatrzenie petycji z dnia 14.12.2020 r.  

Monika Dolezińska – Włodarczyk – Zastępca Wójta Gminy Masłów przedstawiła temat 

wyjaśniając, że jest to rządowy program, wobec którego rada gminy nie ma możliwości 

podejmowania stanowisk. Narodowy program szczepień nie jest obowiązkowy, mieszkańcy 

gminy dobrowolnie mogą się zgłaszać do szczepień, nie ma rejonizacji co do samego zabiegu. 

Pani Wójt wyjaśniła również sytuację związaną z realizacją tego projektu na terenie gminy 

wyjaśniając ile osób skorzystało ze szczepienia i ile zadeklarowało chęć zaszczepienia się.  

W gminach powołano koordynatora ds. szczepień, którego zadaniem jest organizowanie 

transportu dla mieszkańców gminy w wieku 70+ i 80+, które mają trudności z dojazdem do 

punktu szczepień oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową.   

Radny Wojciech Haba zabrał głos informując, że w odniesieniu do pierwszej części petycji – 

nie zgadza się z wypowiedzią dotyczącą dyskryminacji. Społeczność gminy Masłów jest w 

jakikolwiek sposób wykluczana z tytułu szczepień.  W odniesieniu do drugiej części petycji, 

radny zgadza się ze stwierdzeniem, że producenci szczepionek powinni brać odpowiedzialność 

za ewentualne powikłania. Jednak radny zdaje sobie sprawę z tego, że nadzór nad realizacją 

programu należy do kompetencji rządu, nie rady gminy.   

Brak kolejnych zgłoszeń w dyskusji. 

Na podstawie przedstawionych informacji i głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji 

sformułował wniosek.  

Głosowano w sprawie: 

Po zapoznaniu się z petycją wniesioną w dniu 14 grudnia 2020 roku, w interesie publicznym 

dotyczącą podjęcia uchwały o wskazanej przez Wnioskodawcę treści”, uznaje się petycję za 

niezasługującą na uwzględnienie. 

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 poinformował, że stanowisko komisji będzie podstawą do 

przygotowania projektu uchwały w tej sprawie. 

  

6. Rozpatrzenie skargi z dnia 15.01.2021 r. 

Przewodniczący Komisji Marek Dudzik poinformował, że treść skargi została zamieszczona 

w materiałach. Przewodniczący, w imieniu komisji zwrócił się do Wójta z prośbą o odniesienie 

się do zarzutów zawartych w skardze. Odpowiedź ta również została udostępniona w esesji.  

Radny Wojciech Haba zwrócił się z pytaniem, czy Rada Gminy bądź wójt czy w jego imieniu 

pracownik ma możliwość anulowania nakazów płatniczych, o co wnioskuje skarżący. 

Zastępca wójta Gminy wyjaśniła, że jest to postępowanie administracyjne, w toku którego 

wydawana jest decyzja administracyjna. Zgodnie z KPA decyzja może być zaskarżona do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdzie jest analizowane postępowanie. Jednak nie 
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może być anulowana, w toku postępowania może być zmieniona, uchylona, zgodnie 

z kodeksem postępowania administracyjnego. 

Zastępca Wójta wyjaśniła ponadto, że może się wydawać, ze postępowanie trwało długo, 

jednak wynikało to z faktu, iż w jego trakcie przeprowadzone zostały kilkukrotnie oględziny 

z udziałem stron postępowania, na podstawie procedury udzielenia zamówienia wybrany został 

biegły, któremu zlecono opracowanie opinii określającej czy doszło do zmiany stanu  wody na 

działce o nr ewid. 8/7 ze szkodą na grunty sąsiednie działki o nr ewid. 6 i 7 położonych w 

Domaszowicach gm. Masłów. Pani Wójt podkreśliła, że na każdym etapie strony postępowania 

administracyjnego były zawiadamiane zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w przedmiotowej 

sprawie. Żadna ze stron nie skorzystała z tej możliwości. Postępowanie zostało zakończone 

wydaniem decyzji, która była niezgodna ze stanowiskiem skarżącego i została przez niego 

zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dokumenty w sprawie 

postępowania zostały przekazane do SKO. Przepisy nie regulują w jakim czasie SKO ma 

zbadać sprawę.   

Brak głosów w tym punkcie.  

Na podstawie przedstawionych informacji i głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji 

sformułował wniosek.  

 Głosowano w sprawie: 

Po zapoznaniu się ze skargą wniesioną w dniu 15 stycznia 2021 roku, Komisja proponuje uznać 

skargę 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 poinformował, że stanowisko komisji będzie podstawą do 

przygotowania projektu uchwały w tej sprawie. 

 

7. Sprawy inne 

Mieszkaniec gminy odczytał fragment pisma skierowanego do Rady Gminy, w związku ze 

skargą złożoną przez mieszkańca jako reprezentanta stowarzyszenia, zwrócił się z trzema 

pytaniami do Przewodniczącego i członków komisji: 

− dlaczego komisja rozpatrywała skargi bez przyznanych kompetencji, 

− kiedy obecna komisja została formalnie powołana, 

− czy wnoszący petycję ora skarżący zostali powiadomieni o dzisiejszym posiedzeniu. 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że są to pytania natury prawnej i należy je kierować do 

urzędu. W odniesieniu do zawiadomień skarżącego i wnoszącego petycję, Przewodniczący 

Komisji poinformował, że zarówno skarżący jak i  wnoszący petycję  zostali powiadomieni,  

a statut nie przewiduje obowiązku wysyłania pisma.  

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 
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8. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 13:00 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

   

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 

 

Marek Dudzik     

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


