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Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Protokół nr I  

Posiedzenie w dniu 14 stycznia 2022  

 
Obrady rozpoczęto 14 stycznia 2022 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 08:46 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.  

 

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. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2021 roku 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy jest potrzeba odczytywania treści 

sprawozdania załączonego w materiałach. 

Radni poinformowali, że zapoznali się z treścią sprawozdania i nie zgłaszają uwag. 

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 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

6. Opracowanie planu pracy na 2022 rok 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w materiałach znajduje się również projekt planu 

pracy komisji i zwrócił się z pytaniem, czy są wnioski, uwagi do proponowanej treści. 

Wobec braku uwag, Przewodniczący poprosił o przegłosowanie tego punktu. 

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 

Plan pracy komisji na 2022 rok został przyjęty. 

 

7. Stanowisko Komisji w sprawie petycji nr S.152.13.2021 z dnia 30.11.2021 r. 

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański przedstawił szczegółowo sprawę. Przedmiotem 

niniejszej petycji jest propozycja zaniechania (zmiany koncepcji) budowy drogi zlokalizowanej 

pomiędzy posesją prywatną i kaplicą w Woli Kopcowej. W ocenie Sekretarza, petycja została 

złożona wobec obaw właścicielki działki prywatnej, że budowa tej drogi w jakiś sposób będzie 

stanowić uciążliwość bądź ograniczy korzystanie ze swojej własności. Faktem jest, że został 

opracowany projekt drogi technicznej, która nie będzie drogą publiczną w świetle ustawy  

o drogach publicznych. Celem tej drogi jest poprawa komunikacji z budynkiem w którym 

znajduje się szkoła i Centrum Usług Wspólnych (droga ślepa). Gmina Masłów otrzymała już 

pozwolenie na budowę co oznacza, że organ nadzoru stwierdził poprawność sporządzonej 

dokumentacji technicznej i nie są naruszone jakiekolwiek interesy czy prawa żadnej ze stron. 

Budowa tej drogi nie ograniczy praw własności nieruchomości sąsiednich. 

Radny Stanisław Doleziński zapytał czy pod petycją podpisali się właściciele działek 

sąsiednich.  

Przewodniczący Komisji Marek Łukasz Dudzik odpowiedział, ze sądząc po podpisach – z całej 

Woli Kopcowej.  

Sekretarz Gminy Masłów dodał, że ponieważ droga znajduje się w sąsiedztwie kaplicy 

wpisanej do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, to dokumentacja była również sprawdzana 

przez Konserwatora Zabytków, który nie miał uwag  w tej sprawie.  

Radny Wojciech Haba zwrócił się z pytaniem, czy zgodnie z sugestią istniejąca droga może 

być poszerzona. 
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Przewodniczący Komisji odpowiedział, że nie ma takiej możliwości ponieważ plac zabaw 

będzie zlokalizowany w południowej stronie drogi. Przeniesienie planu jest spowodowane 

budową sali gimnastycznej przy szkole.  

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji dodał, że tak jak 

poprzednio, adresatem petycji nie powinna być rada gminy i przystąpił do głosowania.  

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia petycji nr S.152.13.2021 z dnia 30.11.2021 r.  

Komisja proponuje stanowisko: petycja nie mieści się w katalogu zadań rady gminy 

wskazanych w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym i przekazuje sprawę do organu 

wykonawczego.  

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 

 

8. Sprawy inne 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

9. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 8:46 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

Przewodniczący Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

 

 

Marek Dudzik     

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


