
Uchwała Nr 4/2021 

Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/282/2020 Rady 

Gminy Masłów z dnia 29.10.2020 r. w sprawie Statutu Gminy Masłów (Dz. Urz. Województwa 

Świętokrzyskiego z 2020 r., poz. 3838) Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Po zapoznaniu się ze skargą S.W. wniesioną w dniu 15 marca 2021 roku za pośrednictwem 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Komisja proponuje uznać skargę za 

bezzasadną. 

 

§ 2. 

Komisja upoważnia Przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na sesji Rady Gminy. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Marek Dudzik    

 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE UCHWAŁY Nr 4/2021 

Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

 

 

W dniu 15 marca 2021 r. do Urzędu Gminy Masłów, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach, wpłynęła ponownie skarga S.W. na Wójta Gminy Masłów.  

Skarga została zaadresowana do Rady Gminy w Masłowie. 

Przepisy regulujące zasady i tryb rozpatrywania skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.). Zgodnie 

z art. 227 KPA „przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte 

wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie 

praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie 

spraw”. 

Na podstawie art. 229 ust. 3 KPA, do rady gminy należy rozpatrywanie skarg złożonych na wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem 

spraw określonych w pkt. 2.  

Skarga ponownie została zakwalifikowana jako skarga na Wójta Gminy i przekazana Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, która rozpatrzyła sprawę podczas posiedzenia zdalnego w dniu 19 

kwietnia 2021 roku.  

Z przedłożonych dokumentów i wyjaśnień wynika, że prowadzone postępowanie 

administracyjne znak: RGKiOŚ.6331.1.2020 dotyczące zakłócenia spływu wód 

powierzchniowych przez właściciela posesji przy ul. Walerego Przyborowskiego zakończyło się 

wydaniem w dniu 18.01.2021 r. decyzji odmawiającej nałożenia nakazu na właściciela działki nr 

8/7 położonej w Domaszowicach przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń 

zapobiegającym szkodom.  

Postępowanie administracyjne prowadzone z wniosku z dnia 25.06.2020r Pana A.W. 

(właściciel działek) reprezentowanego przez pełnomocnika Pana S.W.- wnoszącego skargę. Przed 

wydaniem decyzji w dniu 07.08.2020r. dokonano rozeznania sprawy w terenie, w dniu 

21.08.2020r. przeprowadzono oględziny z udziałem stron postępowania, następnie w celu 

rozstrzygnięcia sporu w zakresie zakłócenia spływu wód powierzchniowych zlecono biegłemu 

Panu Dariuszowi Winiarskiemu na podstawie stosownej umowy z dnia 30.10.2020r. (po 

przeprowadzonej wcześniej procedurze udzielenia zamówienia), 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, w dniu 20.11.2020r. przeprowadzono 

oględziny z udziałem biegłego. Opracowana opinia została przekazana przez biegłego w dniu 

21.12.2020r. zawiadomieniem znak: RGKiOŚ.6331.1.2020 z dnia 29.12.2020r. Strony 

postępowania administracyjnego zostały zawiadomione 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.  

O dokonywanych czynnościach, w tym wyznaczaniu nowego terminu wydania decyzji, strony 

postępowania były zawiadamiane na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego. 



Od wydanej decyzji znak: RGKiOŚ.6331.1.2020 z dnia 18.01.2021r. strona postępowania wniosła 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Kolegium  uchyliło decyzję 

RGKiOŚ.6331.1.2020 i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wobec powyższego 

prowadzone jest postępowanie administracyjne.  

Uchwałą Nr XXIX/329/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku Rada Gminy Masłów rozpatrzyła skargę 

S.W. z dnia 15 stycznia 2021 roku. Skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności.   

W świetle przedstawionych argumentów, skargę należy uznać za bezzasadną.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Marek Dudzik    

 


