
Uchwała Nr 5/2021 

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 Państwa D. wniesioną w dniu 15 marca, Komisja proponuje uznać 

skargę bezzasadną. 

 

§ 2. 

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

 

 

 

Przewodniczący  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Marek Dudzik    

 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE UCHWAŁY Nr 5/2021 

Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

 

 

W dniu 15 marca 2021 r. do Rady Gminy Masłów, wpłynęło zażalenie państwa M. K. D. na Wójta 

Gminy Masłów w związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2020 r. 

Pismo zostało zakwalifikowane jako skarga na Wójta Gminy.  

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 została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która rozpatrzyła sprawę podczas 

posiedzenia zdalnego w dniu 19 kwietnia 2021 roku.  

Komisja ustaliła, co następuje: 

Pismo złożone przez Skarżących w dniu 20.10.2020 r. dotyczyło wyłożenia planu do publicznego 

wglądu oraz dyskusji publicznej, która odbyła się w dniu 06.10.2020 r. Pismo to  zostało 

przekazane do biura urbanistycznego jako wniosek (uwaga) do projektowanego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy. Uwagi i wnioski złożone do 

projektu planu są procedowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 293 ze zm.), nie obowiązują w tym 

zakresie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące terminów.  

Zgodnie z art.  17 pkt 1 i 9 cyt. ustawy „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez 

radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:  

pkt 1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, 

określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia 

ogłoszenia; (…) 

pkt 9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, w 

sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni 

przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 

publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 

stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną 

dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami”.  

Korespondencja z mieszkańcami (osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami 

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej) nie odbywa się listownie, mieszkańcy są 

informowani o etapie prac planistycznych poprzez podanie do publicznej wiadomości za 



pośrednictwem prasy lokalnej i umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej i tablicach 

ogłoszeń.  

Na dzień rozpatrywania skargi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Masłów Pierwszy jest na etapie opracowywania przez biuro urbanistyczne i nie był przedmiotem 

obrad Rady Gminy Masłów. 

W pozostałych sprawach poruszanych w piśmie prowadzone są postępowania przez inne 

instytucje, na wniosek Skarżącej. Odnośnie ustalenia przebiegu drogi gmina zleciła wykonanie 

niezbędnych czynności geodezyjnych, o czym Skarżąca była powiadomiona pismem z dnia 

25.08.2020 r. a w dniu 30.09.2020 r. brała udział w okazaniu granic.  

W świetle przedstawionych argumentów, skargę należy uznać za bezzasadną.  

 

Przewodniczący  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Marek Dudzik    

 

 


