
 

UCHWAŁA NR XXVII/307/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie skargi znak: S.1510.11.2020 z dnia 15 października 2020 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, poz.695, poz. 

1298) – Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi pana D.D. z dnia 15 października 2020 roku (znak: 

S.1510.11.2020) - na Wójta Gminy Masłów uznaje się skargę za niezasadną, z przyczyn  

wskazanych w uzasadnieniu do  uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały dotyczące powiadomienia o sposobie rozpatrzenia skargi 

powierza się  Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło  

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

 

W dniu 15 października 2020 r. pan D.D. wniósł skargę  na Wójta Gminy Masłów. Skarga 

zawierała  zarzuty w zakresie:  

- braku kompetencji oraz ignorancji i opieszałości w wydaniu decyzji na budowę wodociągu 

do budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Mąchocice Kapitulne, 

- braku odpowiedzi  na wnioski Skarżącego odnośnie podjęcia decyzji w przedmiocie przyłącza 

wodnego, 

- odmowy zapewnienia dostaw wody beczkowozem na koszt  gminy. 

 

Na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na 

działania wójta i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Na posiedzeniu w 

dniu 3 grudnia 2020 r. (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny 

tryb obradowania) komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrywała skargę  i przeprowadziła 

postępowanie wyjaśniające.   

Komisja zapoznała się  z:  

- wyjaśnieniami złożonymi  przez upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika Urzędu, 

- korespondencją w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej stanowiącej 

własność gminy Górno,  

- opinią prawną z dnia 5.10.2020 r.  

Na podstawie  zgromadzonych   dokumentów ustalono, że:  

Skarżący występował do Wójta Gminy  z wnioskami  o  wybudowanie  wodociągu do budynku 

mieszkalnego oddalonego znacznie od istniejącej sieci wodociągowej. Lokalizacja budynku  

sprawia, że koszt budowy takiego wodociągu, z uwagi na położenie nieruchomości 

(południowo – zachodni stok góry Radostowa) i odległość od istniejącej sieci jest 

nieuzasadnione ekonomicznie i znacznie przekracza możliwości finansowe gminy.  W związku 

z tym, uzasadnione  jest  rozważenie  wybudowania  sieci  w uzgodnieniu  z  zarządcą  sieci 

wodociągowej sąsiedniej gminy tj. Gminy Górno. O tym Skarżący był informowany. Pismem 

z dnia 15.10.2020 r. Wójt Gminy poinformował Skarżącego jakie czynności  podjął w sprawie. 

Urząd Gminy Masłów wystąpił do Gminy Górno o określenie warunków technicznych, które 

otrzymał pismem z dnia 23.08.2019 r. Zadanie zostało zgłoszone do projektu budżetu na 2020 

rok. Wójt wyjaśnił, iż do realizacji zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej 

niezbędne jest zapewnienie środków finansowych w budżecie gminy Masłów. W związku z  

tym, iż środki na podjęcie zadania inwestycyjnego  w budżecie  gminy nie zostały przewidziane 

Wójt nie mógł podjąć w sprawie konkretnych działań czy to w  zakresie  projektowania czy 

budowy odcinka sieci.  

W świetle  takich ustaleń  faktycznych  skarga  jest bezzasadna.  

Zarzut braku kompetencji i opieszałości Wójta Gminy w wydaniu decyzji w sprawie budowy  

wodociągu jest niezasadny gdyż w takich sprawach nie wydaje się decyzji administracyjnych.  

Czynności  związane z  inwestycjami dotyczą sfery zarządzania mieniem gminy, w których   

Wójt nie wypowiada  się  w formie  decyzji.  

Zarzut opóźnienia w podjęciu realizacji  inwestycji w postaci budowy wodociągu nie może  być 

kierowany do Wójta jeżeli na ten cel nie zostały przewidziane środki w budżecie.    

Zaplanowanie środków w budżecie wymaga ustalenia zakresu zadania inwestycyjnego, które 



może być finansowane ze środków publicznych. W świetle obowiązujących przepisów   

budowa przyłącza wodociągowego należy do właściciela nieruchomości i nie należy do zadań 

gminy. Wymagane jest zatem dokonanie uzgodnień z właścicielem nieruchomości co do  

granicy sieci i przyłącza.  

Zarzut nie udzielania odpowiedzi na pisma Skarżącego jest nieuzasadniony skoro Wójt 

odpowiedzi udzielił pismem z dnia 15.10.2020 r. 

W kontekście  pism  Skarżącego kierowanych do Urzędu Gminy (wnioski z dnia: 01.10.2018 

r., 11.10.2018 r., 16.11.2018 r., 30.07.2019 r. 20.08.2020 r.) które dotyczyły dowozu wody 

pitnej Wójt każdorazowo kierował prośby do Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. jako 

wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa posiadającego specjalistyczny sprzęt oraz dostęp do 

wody pitnej o odpowiedniej jakości. 

 

Przedłużenie terminu załatwienia skargi jest uzasadnione wprowadzeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego oraz stanu epidemii, wynikającymi  z tego ograniczeniami  w funkcjonowaniu 

organów i Urzędu Gminy. 

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 239 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 

bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę 

bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 

skarżącego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


