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Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

 

 

Protokół nr III  

Posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2021  
 

 

Obrady rozpoczęto 19 kwietnia 2021 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 16:50 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 Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański, Kierownik 

referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński, Kierownik referatu 

Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wojciech Fąfara oraz składająca 

skargę M.D. 

 

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 II.  

Wyniki głosowania 

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

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

 

5. Rozpatrzenie skargi S.W. z dnia 15 marca 2021 r. 

Wojciech Fąfara – Kierownik referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska przypomniał przebieg sprawy.  

Do Rady Gminy w Masłowie, wpłynęła ponownie skarga S.W. na Wójta Gminy Masłów, 

datowana na dzień 26.01.2021 r. Skarga została przekazana za pośrednictwem Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Kielcach w dniu 15 marca 2021 r. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień Komisja ustaliła, że prowadzone 

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

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

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. 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.   

Brak głosów w dyskusji. 

Na podstawie zebranych informacji, Przewodniczący Komisji odczytał proponowany wniosek: 

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. 

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 

 

6. Rozpatrzenie skargi M.i K. D. z dnia 15 marca 2021 r. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński przedstawił 

temat, wyjaśniając lokalizację planowanej drogi oraz procedurę ustalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Procedura uchwalenia planu zagospodarowania sołectwa Masłów Pierwszy jest w trakcie 

opracowywania. W dniu 15 marca 2021 r. do Rady Gminy Masłów, wpłynęło zażalenie 



S t r o n a  3 | 6 

 

państwa M. K. D. na Wójta Gminy Masłów w związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 

20.10.2020 r.  

Pismo złożone przez Skarżących w dniu 20.10.2020 r. dotyczyło lokalizacji drogi ul. Leśna w 

Masłowie Pierwszym, w kierunku północnym od drogi powiatowej, w związku z wyłożeniem 

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. Kierownik BiGP podkreślił, że w przypadku 

opracowywania planów, terminy wynikające z KPA nie mają zastosowania.  

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. 

Radny Wojciech Haba zwrócił się z pytaniem do Kierownika BiGP, który z załączników 

przedstawia przebieg drogi.  

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że załączniki przekazane w materiałach stanowiły 

załącznik pisma Pani wnoszącej. 

Kierownik BiGP wyjaśnił lokalizację drogi, o której mowa, na granicy Masłowa i Dąbrowy. 

W części ta droga jest gruntowa, do pewnego momentu, potem się urywa. W tym terenie  trwają 

prace geodezyjne, z uwagi na zaszłości z poprzednich lat. 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.  
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Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarżącej, która uczestniczy w obradach. Pani W. 

przedstawiła historię tej działki i swoje stanowisko, wyjaśniając, że złożone pismo nie jest 

skargą na Wójta Gminy tylko „jest pismem w sprawie”. Przebieg sieci wodociągowej przez 

działkę 6/3, wykonany w 1997 roku narusza w znaczący sposób własność, o czym właściciele 

dowiedzieli się dopiero w 2017 roku. Przeprowadzając szereg czynności w różnych 

instytucjach właściciele ustalili, że wykonanie przyłącza wodociągowego do sąsiedniego 

budynku mieszkalnego zostało wykonane z naruszeniem prawa. Koszt przeniesienia sieci 

wodociągowej wraz z przyłączem został wykonany przez właścicieli działki i wyniósł na dzień 

dzisiejszy 19.800,00 zł. Pani poinformował, że nie jest to koniec problemu, gdyż ponosząc 

koszty przebudowy sieci wodociągowej stała się właścicielką sieci i przyłącza na cudzej 

działce. Cała ta historia sprawiła, ze właściciele działki nie wyrażają zgody na przekazanie pasa 

gruntu pod poszerzenie drogi, w ramach uchwalenia nowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy. Pani poinformowała, że już w 2011 roku 

właściciele poinformowali urząd gminy, że nie wyrażają zgody na przekazanie pasa gruntu pod 

drogę. Pani poinformowała, że skierowała pismo do Rady Gminy ponieważ od ostatniej 

korespondencji upłynęło 5 miesięcy i nie otrzymała informacji zwrotnej. Z uwagi na fakt, że 

Pani nie jest mieszkanką gminy, właściciele obawiają się że otrzymają informacji 

o kolejnym wyłożeniu planu i nie zareagują w terminie, co spowoduje dalsze, negatywne 

konsekwencje.  

W odpowiedzi Kierownik BiGP ponownie wyjaśnił, że procedura uchwalania planu jest w toku, 

wnioski złożone prze mieszkańców zostały przekazane do urbanisty, dokument nie uzyskał 

jeszcze wszystkich uzgodnień. Prawdopodobne wyłożenie planu do publicznego wglądu może 

nastąpić najwcześniej na przełomie kwietnia i maja.  

Skarżąca zwróciła się z pytaniem do Kierownik BiGP w jaki sposób Pani musi postąpić, by 

przestać być właścicielem przyłącza zlokalizowanego na działce 5/5. 

Kierownik BiGP odpowiedział, że przekazanie własności powinno się odbyć w ramach 

działania spółki Wodociągi Kieleckie, która użytkuje sieć. Kierownik dodał, że jednoznacznie 

nie jest w stanie udzielić informacji. 

Skarżąca dodała, że odbyła rozmowy zarówno w Wodociągach Kieleckich jak i w Starostwie i 

nie uzyskała jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób należy to przeprowadzić, czy np. za 

pośrednictwem notariusza czy w innej formie.  

Przewodniczący Komisji poinformował, ze kwestia ta nie jest przedmiotem obrad Komisji i 

poprosił Skarżącą o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z urzędem. Przewodniczący Komisji 

zamknął dyskusję i sformułował wniosek.  

Głosowano w sprawie: 

Po zapoznaniu się ze skargą Państwa D. wniesioną w dniu 15 marca, Komisja proponuje uznać 

skargę bezzasadną.  

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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7. Rozpatrzenie petycji z dnia 1 marca 2021 r. 

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański przedstawił całość sprawy i argumentację za 

pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu, z uwagi na fakt iż petycja nie mieści się w katalogu 

zadań własnych gminy.  

W dniu 1 marca 2021 r. do Rady Gminy Masłów wpłynęła petycja w sprawie poparcia Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Przedmiotem petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego jest prośba aby Rada Gminy Masłów podjęła stanowisko/apel następującej 

treści: „My, Radni Gminy, jako świadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu Polskiego na 

naszym gminnym terytorium, działając w oparciu o art. 4 Konstytucji pkt 1 i 2 oraz  

o międzynarodowe prawo do Samostanowienia Narodów pkt 1 który mówi: „ Wszystkie narody 

mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status 

polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.” 

(Dz.U.1977.38.167 – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do 

podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.) Deklarujemy, iż w przypadku braku rządu  

i Prezydenta, umocowujemy WARUNKOWO i CHWILOWO jako organ sterujący państwem 

polskim i jako organ reprezentujący Naród Polski na zewnątrz tj. w kontaktach z zagranicą, 

Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, która  

w przypadku braku rządu i Prezydenta, w trybie pilnym wskaże i powoła osoby do 

CHWILOWEGO objęcia zarządzaniem najważniejszych resortów państwowych, do momentu 

przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia rządu demokratycznego  

z Prezydentem na czele. Funkcję Tymczasowego Prezydenta w okresie przejściowym 

podjęłaby Pani Teresa Garland, na chwilę obecną Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.  

Jednocześnie z naszej strony do CHWILOWEGO wsparcia funkcji zarządczych w resortach 

państwowych proponujemy następujące osoby narodowości polskiej ……………....”. 

Komisja ustaliła, że petycja dotycząca udzielenia poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego do pełnienia przez nią roli rady 

ministrów nie mieści się  w katalogu zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ustawy  

o samorządzie gminnym a ewentualne powołanie nowego rządu winno się odbywać  

w sytuacjach i na zasadach przewidzianych w przepisach polskiego prawa konstytucyjnego. 

Zgodnie z art. 154 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Radę Ministrów powołuje Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej przy akceptacji Sejmu wyrażonej w drodze wotum zaufania. 

Zgodnie z art. 127 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Prezydenta Rzeczypospolitej wybiera 

Naród w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Każde inne działanie jest niezgodne  

z prawem. 

Nie zgłoszono uwag w dyskusji.  

Głosowano w sprawie: 

Komisja uznaje, że petycja wniesiona w dniu 01 marca 2021 roku nie mieści się w katalogu 

zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i pozostawia się 

ją bez dalszego biegu. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 



S t r o n a  6 | 6 

 

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

 

8. Sprawy inne 

Radny Wojciech Haba, odnosząc się do poprzedniego punktu porządku obrad, zwrócił się  

z prośbą o sygnał do Pani wnoszącej skargę, z chwilą ogłoszenia projektu planu do publicznego 

wglądu. Pani nie jest mieszkanką gminy, więc pytanie, czy urząd gminy może w drodze 

wyjątku zwrócić się do Pani z informacją.  

Sekretarz Gminy odpowiedział, że uważa, ze takie działanie urzędu jest możliwe i raczej 

potrzebne. Uwarunkowania historyczne spowodowały niezadowolenie Pani, w związku  

z niedopełnieniem pewnych obowiązków podczas inwestycji. Sekretarz podkreślił, że nie ma 

takiego obowiązku wynikającego z procedowania planu. 

Radny Haba dodał, że zdaje sobie sprawę, że nie ma obowiązku, dlatego jest to prośba z jego 

strony.   

Sekretarz Gminy odniósł się również do planowanego pasa drogi, w sąsiedztwie działki Pani 

Skarżącej wyjaśniając, że na tym etapie warto również rozważyć inne warianty przebiegu tej 

drogi, o czym Pani sygnalizuje.  

Brak kolejnych głosów w tym punkcie.  

 

9. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 16:50 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

 

/-/ Marek Dudzik    

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


