
Protokół Nr XIX/2012
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 21 marca 2012 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XVIII z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  delegata  do  Międzygminnego  Związku  Wodociągów

i Kanalizacji.

7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Andrzej Pedrycza.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  głosowania 

tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

9. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

11. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2011 rok.

13. Sprawozdanie  ze  współpracy  Gminy  Masłów  z  Organizacjami  Pozarządowymi  i  innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 r.

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia schronienia p. Janinie Lorek.

15. Projekt uchwały w sprawie nadania  Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz 

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na Terenie Gminy Masłów”.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

18. Projekty  uchwał  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy 

finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.

19. Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 

Wola Kopcowa do działek o nr ewid. 145/2 do 145/10, Gmina Masłów.

20. Informacja o stanie mienia komunalnego.

21. Interpelacje, wnioski i zapytania.

22. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 21 marca 2012 roku o godzinie 

14.05 Przewodnicząca Rady Gminy Masłów – Genowefa Jaros, otworzyła obrady. Przewodnicząca 

przywitała radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 15 radnych – 100 % z 15 osobowego składu Rady, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Pan Adam Meks – Radca Prawny zgłosił wątpliwość: wynikającą z art. 24f ustawy o samorządzie 

gminnym oraz z ustawy kodeks wyborczy, które powodują, że wpierw musimy się pochylić nad 

kwestią mandatu radnego, jeszcze zanim podejmiemy jakiekolwiek głosowania, ze względu na to, 

że to będzie bardzo istotne dla dalszego biegu sesji. 

Przewodnicząca: tzn. przed przyjęciem porządku obrad?

Radca Prawny: tak, ponieważ przepisy są bardzo rygorystyczne w tym przypadku. Przeczytam „w 

przypadku nie zrzeczenia się funkcji lub nie zaprzestania działalności przez radnego w terminie, 

rada stwierdza wygaśnięcie mandatu w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od upływu 

tego terminu”. A termin był 3 miesiące od zaprzysiężenia, na zaprzestanie takiej działalności. Więc 

w tym momencie jest historia taka, że zgodnie ze stanowiskiem nauki i praktyki termin wygaśnięcia 

musi  być  liczony  od  dnia  powzięcia  wiadomości  przez  organ  gminy  o  przyczynach  tego 

wygaśnięcia. Uchwała Rady Gminy ma w tym wypadku charakter deklaratoryjny, dlatego, że sam 

fakt prowadzenia takiej działalności powoduje że ten mandat  wygasa. Będzie to miało wpływ na 

quorum i na przebieg głosowania, dlatego zwracam na to uwagę. 

Przewodnicząca  Rady:  wobec  takiej  interpretacji  prawnej,  zanim  przyjmiemy  porządek  obrad, 

pochylimy się nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Andrzeja 

Pedrycza. Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Wójt  Gminy  Masłów  –  pan  Ryszard  Pazera  odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem 

(stanowi załącznik protokołu). 

Radny Sylwester Wojtyna zapytał Wójta, czy podtrzymuje swoje stwierdzenie, że radny Pedrycz 

złamał prawo, konkretnie zapis art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym .

Wójt : tak, podtrzymuję swoje stanowisko i proszę o wypowiedź mecenasa gminnego.

Pan  Meks:  przepis  art.  24  f  jest  bardzo jednoznaczny;  przytoczę  „Radni  nie  mogą prowadzić 

działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem 

mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością 

lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej  działalności”.  Jeżeli  radny, 
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przed  rozpoczęciem wykonywania  mandatu  prowadził  działalność  gospodarczą  o  której  mowa

w ust.  1,  jest  obowiązany do zaprzestania  prowadzenia  tej  działalności  gospodarczej  w ciągu

3 miesięcy od złożenia ślubowania.  Niewypełnienie tego obowiązku,  o którym mowa w zdaniu 

pierwszym stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. I dalej jest radni, ich 

małżonkowie  oraz małżonkowie  wójtów,  zastępców wójtów,  sekretarzy gmin,  skarbników gmin, 

kierowników jednostek organizacyjnych gmin oraz osób zarządzających i członków zarządzających 

gminnymi  osobami  prawnymi  nie  mogą  być  członkami  władz  zarządzających  lub  kontrolnych

i rewizyjnych, ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje 

są  z  mocy prawa  nieważne.  Przepis  z  ordynacji:  w  przypadku  nie-zrzeczenia  się  funkcji,  lub 

niezaprzestania  prowadzenia  działalności  przez  radnego  w  terminie,  o  którym  mowa,  rada 

stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały najpóźniej po upływie miesiąca od 

dnia upływu tego terminu. Termin jest zakreślony, jest sztywny. Wykorzystanie mienia gminy jest 

rozumiane szeroko, dlatego że są publikowane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego,

w  sprawie  w  której  radny  zasiadał  jako  członek  rady  nadzorczej  w  Banku  Spółdzielczym, 

obsługującym tylko i to częściowo konto gminy, dlatego że rachunek podstawowy był gdzie indziej. 

I  to  wystarczyło  do  wydania  zarządzenia  nadzorczego  Wojewody  Zachodniopomorskiego  o 

wygaśnięciu mandatu. Jest to decyzja z 2010 roku, będąca przedmiotem rozpoznania przez NSA. 

Tak wygląda strona prawna. 

Radny Andrzej Bawół zapytał, czy taką wykładnię można otrzymać od mecenasa, na piśmie. 

Mecenas odpowiedział, że tak.

Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z pytaniem do mecenasa, dlaczego nie podpisał pisma 

skierowanego do rady. W materiałach nie było też wyników kontroli komisji.

Radny Andrzej  Kułak zwrócił  uwagę na fakt,  iż  sprawa ta nie była przedmiotem obrad komisji 

rewizyjnej.

Wójt odpowiedział, że wyjaśnienie do wniosku zostało przedstawione Radzie.

Mecenas dodał,  że wystarczy,  że którykolwiek z organów gminy dowie się o naruszeniu – ma 

obowiązek  podjąć  kroki.  Akurat  w  tym wypadku,  w  wyniku  rutynowych  działań,  wymuszonych 

przepisami ustawy o finansach publicznych – o tym w pierwszym rzędzie dowiedział  się  Wójt 

Gminy.  I  konsekwencją  tego  jest  wniosek  przedstawiony Państwu  na  sesji.  W odpowiedzi  do 

zapytania radnej Kozubek, mecenas wyjaśnił, że jest to uzasadnienie, nie opinia. 

Radny  Janusz  Obara  zapytał,  dlaczego  w  uzasadnieniu  nie  było  mówione,  że  jest  ono 

sporządzone przez prawnika. 

Prawnik: ja najpierw mając materiał – opiniowałem to ustnie. Jeżeli Państwo życzycie sobie opinii 

pisemnej, oczywiście ją sporządzę. 

Radny Bawół: czy była to rutynowa kontrola; czy są protokoły z kontroli i czy Rada może się z nimi 

zapoznać?
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Wójt: była to wyrywkowa kontrola. Są skserowane faktury, uporządkowane według jednostek. 

Radny Ryszard Szymczuch:  odnośnie art. 24f ustawy – co nazywamy mieniem gminy. 

Radca  Prawny:  wszystko  co  należy  do  gminy,  więc  mienie  nieruchome,  mienie  ruchome  i 

wszystkie środki finansowe, które są w budżecie gminy ujęte.

Radny Szymczuch zauważył, że aby nastąpiło naruszenie art. 24f, radny musiałby wykorzystać 

mienie gminy w postaci  budynku,  bądź samochodu do celów prowadzonej działalności.  Radny 

uważa, że zawiniły służby Wójta, które dokonywały zakupu, gdyż radny nie oferował swoich usług 

w  urzędzie  bądź  jednostkach,  nie  uczestniczył  w  przetargach.  Pracownicy  gminy  dokonywali 

zakupu w księgarni radnego, która nie jest zlokalizowana na terenie gminy. Faktury są wystawione 

na terenie  miasta  Kielce,  obszar  działalności  radny wskazał  na terenie  miasta  Kielce,  dlatego 

radny Szymczuch nie widzi  podstaw,  by przypisywać radnemu Pedryczowi  naruszenia art.  24f 

ustawy o samorządzie. 

Radca Prawny: rzecz w tym, że pan Pedrycz nie musi wykorzystywać budynku należącego do 

gminy,  czy samochodu należącego do gminy.  Wystarczy,  że  w tym momencie  do działalności 

gospodarczej własnej, polegającej na prowadzeniu księgarni – wykorzystał mienie gminy, którym 

są środki finansowe. I obojętne, czy one są w jednostce organizacyjnej gminy, typu szkoła czy 

biblioteka publiczna, czy w urzędzie gminy. To jest tak samo jednostka organizacyjna tej gminy, nie 

innej. Bo jeżeli pan Andrzej Pedrycz będąc radnym tu, sprzedawałby książki dla szkoły w Górnie 

czy biblioteki w Górnie, czy w Zagnańsku, czy gdziekolwiek indziej – nie ma problemu. Natomiast 

problem się pojawił w momencie tym, kiedy sprzedał te książki dla jednostek gminnych. A tego nie 

powinien był robić, bo ustawa mu tego zabrania. 

Radny Mirosław Januchta: ja rozumiem, że pan Andrzej Pedrycz powinien wywiesić wywieszkę na 

drzwiach „mieszkańców Gminy Masłów nie obsługujemy”, tak?

Radca Prawny: nie, „jednostek organizacyjnych Gminy Masłów – nie obsługuję”. 

Radny Januchta: czyli taką wywieszkę powinien wywiesić, tak? Według Pana Mecenasa?

Radca Prawny: mógł wywiesić. Powinien powstrzymać się od takiej transakcji. 

Wójt Ryszard Pazera: co do insynuacji Pana radnego, że zawiniły służby wójta. Otóż, Panie radny, 

chcę  zauważyć,  ze  proceder  ten  dotyczył  jednostek  organizacyjnych  gminy,  które  mają  pełną 

samodzielność, jeśli chodzi o gospodarowanie środkami budżetowymi. Natomiast, nie mogę się 

zgodzić, że jednostki te zawiły. Właśnie, nie zawiniły służby wójta, bo zostało wykryte to zdarzenie i 

w stosownym czasie, Rada Gminy została o tym powiadomiona.

Radny Sylwester Wojtyna: tak się składa, że w materiałach z dzisiejszej sesji mamy informację o 

stanie  mienia  komunalnego.  Podstawą  do  sporządzenia  tej  informacji  jest  m.in.  ustawa  o 

samorządzie gminnym, a konkretnie rozdział V. Ustawa ta w 43 artykule zawiera definicję mienia 

komunalnego. Więc w obu przypadkach dotyczy mienia komunalnego rozumianego w ten sam 

sposób. W związku z tym, proszę o odpowiedź, jakie minie komunalne radny Pedrycz wykorzystał?

Wójt: środki publiczne z budżetu gminy.
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Radca Prawny: środki publiczne są prawem majątkowym.

Radny Wojtyna: tutaj nie środków publicznych.

Wójt: ja  nie będę interpretował dokumentu, który Pan akurat ma przed sobą.

Radny Wojtyna: to jest Pana dokument, który Pan przedstawił Radzie.

Wójt: ale on dotyczy nieruchomości gruntowych, i Pan dobrze o tym wie. 

Radny Wojtyna: tytuł tego tj. informacja o stanie mienia komunalnego gminy.

Wójt: jest Mecenas i może Panu rozświetlić informację. 

Mecenas  Meks:  jak  powiedziałem  już;  mieniem  gminnym  są  wszystkie  nieruchomości  gminy, 

ruchomości gminy oraz wszystkie środki finansowe na koncie gminy. Mało tego, mieniem gminnym 

są także roszczenia gminy do innych podmiotów o zapłatę,  więc  roszczenia  do podatników o 

zapłatę podatku, roszczenia o zapłatę kar umownych, z tytułu niewłaściwego wykonania umowy. 

Jest  także każda złotówka ulokowana na koncie  i  roszczenie do banku o zapłatę odsetek za 

lokatę. 

Radny Wojtyna: czyli tutaj, ta informacja jest niepełna.

Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  do  31  marca  otrzymają  Państwo 

sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za  ubiegły  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia 

komunalnego. Pani Skarbnik dodała, że informacja stanowiąca załącznik do wykonania budżetu 

jest  pełniejsza (można to sprawdzić w materiałach przedłożonych w Radzie w ubiegłym roku), 

natomiast  w  przypadku  dzisiejszej  informacji,  jest  to  nie  doprecyzowanie  pracownika  w 

przedstawieniu tytułu.

Radny Andrzej Pedrycz poprosił  o wypowiedź swojego pełnomocnika – panią mecenas Dorotę 

Miriam Marcinkowską. 

Pełnomocnik  radnego  Pedrycza:  ta  ustawa,  którą  Państwo  powołaliście,  owszem  ma 

zastosowanie,  według  ordynacji  wyborczej,  ale  tylko  wtedy,  kiedy  radny  wykorzystuje  mienie 

komunalne gminy, w której radny uzyskał mandat. Nie ma wykładni rozszerzającej, a więc pod to 

mienie nie można podciągnąć wszystkiego, co Państwo uważacie za mienie. Pan nie prowadził 

tutaj konkretnie swojej działalności, pan prowadził działalność gospodarczą na własny rachunek, 

zupełnie gdzie indziej.  Jeśli  może sprzedawać swój  towar,  a może,  bo w tej  sytuacji,  każdy z 

państwa miał by „związane ręce” - to proszę zwrócić uwagę, że radny sprzedawał mienie własne. 

To że sprzedawał akurat tej szkole, czy jednostce, to sprawa wtórna. To Państwo winniście się 

zastanowić, czy nie należy zastosować ustawy o zamówieniach publicznych, określającej warunki 

zakupu.  Radny  prowadzi  działalność  gospodarczą,  bez  wykorzystania  mienia  gminnego.  Jest 

swoboda  w  kreowaniu  stosunków  gospodarczych,  jest  swoboda  prowadzenia  działalności 

gospodarczej,  z  wyłączeniem literalnego  przepisu  dotyczącego  ordynacji.  Radny nie  może na 

własny  rachunek,  albo  wspólnie  z  innymi  osobami  wykorzystać  mienia  komunalnego  gminy. 

Proszę mi wskazać, jakie mienie komunalne Pan radny Pedrycz wykorzystał?

Pan Meks: środki finansowe gminy. 
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Pani Marcinkowska: nie, to Państwo pozwoliliście, z naruszeniem przepisów, na to, żeby osoba 

odpowiedzialna za zakup książek, z pominięciem transparentności, dokonała zakupu książek. Jeśli 

kupujecie z wolnej  ręki,  to należy przestrzegać na ustawę o zamówieniach publicznych,  bo to 

Państwa  wiąże  obowiązek  ustalenia  warunków  zakupu.  To  jest  wasze  niedopatrzenie,  że 

zapłaciliście za zakup książek u radnego, bo jeszcze raz podkreślam, nie wykorzystał on mienia 

gminy. Pomijając to, że wniosek o wygaśnięcie mandatu, na co zwrócił uwagę Pan radny – nie jest 

pełny,  nie jest  jasny,  nie jest  przejrzysty;  to w oparciu o taki  wniosek,  nie można kogokolwiek 

wykluczyć. 

Pan Meks:  myli  Pani  dwa fakty:  osobną sprawą jest  kwestia  mandatu i  wykorzystania  mienia 

gminy. Natomiast, wprowadzona przez Pana radnego kwestia niedoprecyzowania, chodzi tylko o 

sprawozdanie dotyczące części mienia gminnego, czyli nieruchomości gminnych. Ale to nie ma 

żadnego związku z rozpatrywaną obecnie  kwestią.  Jeszcze raz  przywołuję  przepis,  dotyczący 

zaniechania przez radnego prowadzenia działalności z wykorzystaniem mienia gminy.  Przecież 

Pan radny wiedział, że to jest Gmina Biblioteka Publiczna w Masłowie, czy szkoła podstawowa w 

Mąchocicach Kapitulnych, która do tej gminy organizacyjnie należy.

Pani Marcinkowska: to Państwo wykorzystaliście swoje środki, po to żeby tam zakupić książki. 

Pan Meks: nieprawda, nie można tego odwrócić, bo przepis jest jednoznaczny.

Pani  Marcinkowska:  przepis  jest  jednoznaczny i  jeszcze raz Panu zacytuję:  zgodnie z  art  24f 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.  z  2001,  Nr 142 poz.  1591) ust.  1.  Radni  nie mogą 

prowadzić  działalności  gospodarczej  na  własny  rachunek  lub  wspólnie  z  innymi  osobami  z 

wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać 

taką  działalnością  lub  być  przedstawicielem  czy  pełnomocnikiem  w  prowadzeniu  takiej 

działalności. Przecież radny nie trzymał nikogo w kajdanach, nikomu nie przystawił pistoletu do 

głowy i nie kazał kupować książek u siebie. Decyzja o zakupie książek dotyczyła kogoś zupełnie 

innego, nie radnego. 

Pan Meks: to dlaczego z roku na rok sprzedaż dla jednostek gminnych wzrastała? Czy to było 

nieświadome?

Pani Marcinkowska: to proszę się zastanowić, gdzie były nieprawidłowości – w gminie. Pan radny 

prowadzi działalność gospodarczą poza gminą, o innym zasięgu terytorialnym. 

Pan Meks przytoczył  ponownie  rozstrzygnięcie  Naczelnego Sadu Administracyjnego dotyczące 

uchylenia mandatu radnego, który zasiadał w radzie nadzorczej banku, obsługującym częściowo 

gminę. 

Pani  Marcinkowska:  ale  był  tzw.  nadzorującym  tego  konkretnego  banku,  a  tutaj  nie  jest  ani 

nadzorującym, ani osobą decyzyjną.

Pan Meks: ale jest przedsiębiorcą, który mógł się powstrzymać od tej sprzedaży, albo nie. I nie 

powstrzymał się.

Pani Marcinkowska: to za każdym razem ma legitymować osobę, która do niego przychodzi?
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Pan Meks: przecież wystawia fakturę to widzi dla kogo.

Pani Marcinowska: i ma odstąpić od umowy? 

Pan Meks: tak. 

Pani Marcinkowska: a dlaczego gmina nie odstąpiła?

Pan Meks: a na to pytanie, to ja nie odpowiem, bo musiałbym każdego po kolei dyrektora pytać. 

Ale mamy sytuację taką, że to nie na dyrektorze tej szkoły ciąży obowiązek zaniechania takiej 

działalności, tylko na konkretnym radnym.

Pani Marcinowska:radny nie wykorzystuje mienia.

Radny Sylwester Wojtyna: ale w momencie dokonania transakcji, te środki przestają być gminne. 

Pan Meks: nie, dopiero w momencie wpłacenia tych środków finansowych na cudze konto. 

Pani Marcinowska: nie, jego majątek zostaje sprzedany, za Państwa pieniądze.

Pan Meks: będę aż nieprzyjemny. A czy nie da się pomyśleć tak, że to była próba korupcyjna? 

Przychodzę do radnego, chcąc sobie kupić przychylność.

Pani Marcinowska:  ja  przypominam, taka sugestia  wypowiedziana publicznie,  naraża Pana nie 

tylko  na  odpowiedzialność,  z  tytułu  naruszenia  dóbr  osobistych.  I  dziwię  się  Panu,  że  nie 

wykorzysta Pan tego, ale także na zarzut naruszenia przepisów kodeksu karnego, art. 212,. W tym 

momencie,  Pan  znieważył  i  publicznie  pomówił  tego  radnego.  I  dziwię  się,  że  Państwo  nie 

zareagowaliście. Pan obraził człowieka, zasugerował działalność korupcyjną. Można odwrócić tę 

sytuację;  dlaczego Wójt  nie zareagował,  nie powiedział  podwładnemu, że nie można kupować 

książek u radnego, dla przejrzystości. 

Pan Meks: w zeszłym roku weszły przepisy dotyczące obowiązku kontroli zarządczej. 

Radny  Ryszard  Szymczuch  odczytał  jeszcze  jedną,  niezależną  opinię  Radcy  Prawnego  z 

Warszawy, która tez oczyszcza z zarzutów Pana Andrzeja Pedrycza. 

Radny Wojtyna: Pan mecenas podał przykład radnego, który zasiadał we władzach banku. Jak w 

tym  kontekście,  ma  się  zasiadanie  radnego  Jamrożka  w  radzie  nadzorczej  Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji, której gmina jest członkiem. 

Pan Meks: to akurat nie jest w tym momencie rozpatrywane.

Pani Marcinowska: a dlaczego nie?

Pan Meks:  zgodnie z art.  70  ustawy o samorządzie gminnym, ust.  1.  W skład zgromadzenia 

wchodzą wójtowie i  burmistrzowie gmin  uczestniczących w związku.  Na wniosek Wójta,  Rada 

Gminy może powierzyć reprezentowanie gminy, zastępcy wójta albo radnemu. Z tego, co wiem, 

Pan radny Jamrożek został wybrany przez tą Radę, a nie inną, na wniosek Wójta. 

Wójt  Gminy Masłów Ryszard  Pazera:  radny Jamrożek zdobył  kwalifikacje uprawniające go do 

zasiadania w radach nadzorczych. 

Radny Paweł Jamrożek opisał przynależność gminy do MZWiK i uprawnienia jakie pozwalają na 

zasiadanie w radzie nadzorczej.

Przewodnicząca Rady: ale to nie ma związku.
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Radny Szymczuch: ma związek; bo jeżeli zarzuca się radnemu, że sprzedaje książki, to większe 

powiązanie następuje w przypadku radnego Jamrożka, gdzie przepis wyraźnie mówi, że radny nie 

może zasiadać w spółkach, których gmina jest udziałowcem. 

Pan Meks:  w celu wspólnego wykonania  zadań publicznych,  gminy mogą powoływać związek 

gmin, na mocy poszczególnych uchwał rady gminy.

Pani Marcinowska: a Pan zasiada w radzie nadzorczej, w sytuacji kiedy nie powinien.

Pan  Meks:  ale  w  tym  momencie  reprezentuje  interesy  Gminy  Masłów.  Reprezentuje  i  w 

Międzygminnym Związku.

Radny Szymczuch: nie, w radzie nadzorczej spółki Wodociągi Kieleckie. 

Radny Jamrożek: ale powołany jestem z ramienia Pana Wójta. 

Radny Szymczuch: no przecież o to chodzi, cały czas. T

Pan Meks: to jest przedsiębiorstwo komunalne.

Radny Wojtyna: a co to znaczy?

Pan Meks: to znaczy, że jest własnością wszystkich gmin, wchodzących w skład związku.

Radny Wojtyna: czyli także Gminy Masłów. Czyli radny nie może zasiadać w radzie nadzorczej 

spółki, której udział ma gmina. 

Pan Meks: której współwłaścicielem jest gmina. I która jest powołana tylko po to, żeby wypełniać 

zadania  własne gminy w zakresie  wodociągowania  i  kanalizacji.  To jest  zupełnie  inna spółka, 

pomimo, ze jest spółką prawa handlowego. Obecnie odeszliśmy od meritum, moja sugestia jest 

taka, aby zająć się sprawą.

Pani  Marcinkowska:  ja  proponuję,  abyście  Państwo  zapoznali  się  ze  wszystkimi  opiniami  w 

sprawie radnego Pedrycza, bo prawo jest jedno i należy je stosować. 

Radny Wojtyna odczytał opinię Kancelarii Adwokackiej, adwokat Ilona Wojewodzic – Pedryc, która 

uznaje za bezzasadny wniosek o wygaszenie mandatu.

Pani  Marcinkowska  odczytała  opinię  Kancelarii  Prawnej  z  Warszawy,  adwokat  Krzysztof 

Matuszczak, która jest zgodna z przedstawioną powyżej opinią.

Pan  Meks  odczytał  wyrok  NSA  z  8.12.2010,  IIOSK2121/10,  będące  m.in.  podstawą  do 

przedstawionego wniosku o wygaśnięcie mandatu.

Radny Wojtyna: to są dwie różne sprawy. Inna sytuacja to transakcja zakupu, a czym innym jest 

mienie gminy powierzone.

Pani Marcinkowska: manipuluje Pan orzecznictwem.

Radny Szymczuch: w przypadku radnego Pedrycza, nie ma mowy o żadnej lokacie.

Pani Marcinkowska: czy gmina tych książek nie dostała? Czy  z nich nie korzysta? 

Przewodnicząca Rady poprosiła Mecenasa o wyjaśnienie procedury. Co w przypadku, gdy Rada 

nie podejmie uchwały o wygaszeniu mandatu.

Pan Adam Meks wyjaśnił, że nie podjęcie uchwały wiąże się z przekazaniem sprawy Wojewodzie, 

który wyda rozstrzygnięcie nadzorcze, a jeśli nie, to Komisarz Wyborczy wygasi mandat.
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Pani Marcinkowska zwróciła uwagę na fakt, iż Pan mecenas przesądza o wyniku sprawy. 

Pan Meks poinformował, ze taka jest procedura i dodał, że radny może odwołać się do NSA. 

Przewodnicząca Rady zapytała prawnika, czy istnieje możliwość zdjęcia tego punktu z porządku 

obrad. Jeśli nie, to czy wobec tego, radny może głosować w sesji.

Pan Meks wyjaśnił,  że termin jest jednoznaczny i jest liczony od chwili  powzięcia informacji.  Z 

chwilą utraty mandatu, radny nie jest osobą uprawnioną do głosowania. Wobec powyższego, jeżeli 

Wojewoda uzna, że mandat zostaje uchylony, kolejne uchwały będą podjęte z naruszeniem prawa.

Radny  Mirosław  Januchta:  co  w  przypadku,  gdy  uchwała  o  uchylenie  mandatu  nie  zostanie 

podjęta.

Pan  Meks:  w  celu  bezpieczeństwa  nad  glosowaniem  kolejnych  uchwał,  pan  radny  powinien 

powstrzymać się od głosowania. Czyli traktujemy, ze jest nieobecny.

Pani Marcinkowska: ale jest obecny.

Radny Januchta: czy radny może głosować, czy nie.  

Pan Meks: jeśli  okaże się że w głosowaniu brała udział osoba nieupoważniona do głosowania, 

trzeba będzie powtórzyć wszystkie głosowania. 

Przewodnicząca Rady jeszcze raz zapytała mecenasa, czy Rada może procedować zgodnie z 

porządkiem obrad.

Pan Meks odpowiedział, że według niego, najpierw powinna być ta uchwała, aby mieć jasność co 

do quorum.

Przewodnicząca : Quorum mamy ustalone, obradujemy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad.

Nie zgłoszono uwag.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr XVIII z poprzedniej sesji.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół został przyjęty.

Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Wójt Ryszard Pazera przedstawił sprawozdanie. 

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 
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Ad. 6.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  delegata  do  Międzygminnego  Związku  Wodociągów  i 

Kanalizacji.

Przewodnicząca poprosiła wnioskodawców o przedstawienie projektu uchwały.

Radny Sylwester Wojtyna poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami – delegata do 

MZWiK  wybiera  Rada.  Wolą  większości  radnych  jest  zmiana  na  tym  stanowisku,  stąd 

przedstawiony projekt uchwały.

Mecenas Adam Meks: z art. 70 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że w skład zgromadzenia 

międzygminnych związków wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku, z mocy prawa. 

Jest  ustęp  drugi,  na  wniosek  wójta  rada  gminy  może  powierzyć  reprezentowanie  gminy  w 

zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnego. Statut może przyznać określonym gminom więcej niż 

jeden głos w zgromadzeniu. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada. 

Radny Wojtyna: i taki przypadek ma miejsce. Jednym przedstawicielem jest wójt, drugim radny.

Radny Stanisław Doleziński: dlaczego zmieniamy delegata?

Radny Mirosław Januchta: bo Klub Radnych ma większość w Radzie i pozwala nam na to ustawa.

Wójt  Gminy  Ryszard  Pazera  przybliżył  historię  powołania  radnego  Kazimierza  Rachwała  na 

delegata do MZWiK. Wójt  ocenia pracę radnego w MZWiK jako dobrą i nie ma zastrzeżeń do 

współpracy z radnym.

Radca  Prawny:  jeżeli  radny  był  wybrany  przez  Radę,  to  w  tym  momencie  Rada  ma  prawo 

głosować nad tym, bo przepis taką prerogatywę udziela.

Przewodnicząca Rady: czy musi być to na wniosek Wójta?

Radca  Prawny:  nie,  w  tym  momencie  nie  musi  być  wniosku  Wójta,  dlatego  że  jeżeli  statut 

przyznaje określonym gminom więcej niż jeden głos w zgromadzeniu, dodatkowych przedstawicieli 

wyznacza zainteresowana rada.

Radny Andrzej Bawół: pan Wójt jest delegatem z mocy prawa. Drugi delegat został wybrany, z 

mocy prawa,  przez Radę i grupa radnych chce skorzystać z możliwości zmiany, na podstawie 

obowiązujących przepisów. 

Przewodnicząca Rady: głosowanie jest jawne?

Radca Prawny: tak.

Radny Sylwester Wojtyna zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Pedrycza.

Nie zgłoszono innych kandydatur.

Radny Stanisław Doleziński:  jak możemy głosować nad kandydaturą radnego Pedrycza,  skoro 

jego sprawa nie została wyjaśniona. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę. 

Po  przerwie;  Pan  Meks:  po  dokładnym  zanalizowaniu  materiału,  stwierdzam,  że  w 

najkorzystniejszej nawet sytuacji samo naruszenie obowiązku polegającego na powstrzymaniu się 

od jakichkolwiek działań powiązanych z mieniem gminy stanowi o wygaśnięciu mandatu. Uchwała 
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ma  charakter  deklaratoryjny.  Natomiast,  charakter  konstytutywny  ma  samo  zaniechanie 

powstrzymania się od tego typu działań. I skutkuje w tym momencie, identycznie tak jak złożenie 

rezygnacji  z  mandatu.  W związku z  tym,  moim zdaniem,  radny Pedrycz,  do momentu  innego 

rozstrzygnięcia przez Wojewodę lub NSA, nie powinien brać udziału w głosowaniu, bo byłoby to 

jednoznaczne z głosowaniem przez osobę nieuprawnioną.

Radny Januchta: czemu Pan nie powiedział tego, przy pani mecenas? Według Pana, radny nie 

może, ale nie musi głosować. 

Radca prawny: w przerwie to przemyślałem.

Radny Doleziński ma wątpliwość dotyczącą kandydatury radnego Pedrycza. Skoro radny nie może 

głosować, to nie powinien być wyznaczony na delegata.

Radca Prawny: z art. 70 ust. 3 wynika, że dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana 

rada gminy. 

Radny Wojtyna: jest różnica, czy pan Pedrycz nie może głosować, czy pan Mecenas uważa, że nie 

może głosować. 

Radna Regina Chyb złożyła wniosek formalny o zakończenie sesji, z uwagi na wiele niejasności i 

obowiązek jaki spoczywa na Radzie. 

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania wniosku radnej Chyb.

W głosowaniu: 3 „za”, 9 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” - wniosek został odrzucony.

Przewodnicząca zapytała mecenasa, czy uchwała została sformułowana prawidłowo. 

Radca Prawny odpowiedział, że formalnie uchwała jest prawidłowa. 

Radny  Doleziński  zgłosił  kandydaturę  radnego  Kazimierza  Rachwała.  Radny  Rachwał  wyraził 

zgodę. 

Przewodnicząca poinformowała o głosowaniu alternatywnym. 

Radny Doleziński zapytał radcę prawnego, czy radny Andrzej Pedrycz może być kandydatem do 

MZWiK. 

Pan Meks: przepis nie określa w tym wypadku, z jakiego grona ta osoba ma być wskazana. Jeżeli 

wojewoda uzna słuszność przedstawionego wniosku, z dniem 12 marca wygasa mandat radnego 

Pedrycza. Jednak pan Pedrycz może pełnić funkcję delegata do MZWiK. Przepis nie określa w tym 

wypadku, z jakiego grona ta osoba ma być wskazana

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany projekt uchwały.

Radny Doleziński zwrócił się z pytaniem do mecenasa, czy radny Pedrycz może głosować w tej 

sprawie. 

Radca Prawny: moim zdaniem nie, gdyż najpóźniej od 12 marca, czyli od powzięcia informacji o 

naruszeniu prawa, skutkującym wygaśnięciem, praktycznie z własnej decyzji nie może wykonywać 

mandatu radnego. 

Przewodnicząca: ja zrozumiałam że pan radny pyta, czy radny może głosować w swojej sprawie . 

Żeby była jasność, uważam, że nie ma sprzeczności, aby zarówno jeden jak i drugi z kandydatów 
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mógł głosować. To nie jest swoja sprawa, bo dotyczy funkcji  sprawowanej przez radnego i nie 

narusza interesu prawnego. 

Radny Doleziński: mam rozumieć, że w tej sprawie może, a w kolejnych sprawach? Czy radny 

Pedrycz może głosować?

Radca Prawny: bezwzględnie nie. Uważam, że sytuacja jest taka, że najpóźniej 12 marca mandat 

pana  radnego  Pedrycza  wygasł,  na  skutek  tego,  że  prowadził  działania  z  udziałem  majątku 

gminnego. I w tym momencie, w głosowaniu brałaby udział osoba nieuprawniona do głosowania.

Przewodnicząca Rady: czy jest taka interpretacja prawna, że jeżeli mandat wygasł, to osoba ta nie 

może głosować.

Pan Meks:  w posiedzeniach rady biorą  udział  radni,  a  radnym jest  ten,  kto  uzyskał  mandat  i 

legitymuje się tym mandatem, tak długo jak mandat trwa. 

Przewodnicząca: czyli mamy jasność. Jest radnym, mandat trwa, a sprawą radnego jest, czy chce 

głosować, czy nie. 

Radca Prawny: powtarzam kolejny raz. Uchwała Rady Gminy, czy decyzja nadzorcza wojewody, 

czy orzeczenie  sądu w wyniku zaskarżenia  decyzji  wojewody –  mają  w tym wypadku jedynie 

znaczenie  deklaratoryjne.  Stwierdzają,  że  zaistniały  fakt  wywołał  określony  skutek  prawny. 

Natomiast samo zaistnienie faktu, w tym wypadku, należało bezpośrednio do radnego, który podjął 

działania  we  własnej  działalności  gospodarczej.  Z  załączonej  informacji  do  projektu  uchwały 

wiemy, że nie było to działanie jednorazowe, tylko narastające w kolejnych latach, zwłaszcza po 

roku 2010, po złożeniu przyrzeczenia w kadencji, która trwa obecnie. Organy gminy, o tym fakcie 

dowiedziały się najpóźniej 12 marca, w momencie kiedy stosowne informacje pokontrolne wpłynęły 

na biurko szefa i dotarły do mnie w formie zapytania o skutki prawne. 

Radny  Mirosław  Januchta:  rozumiemy  przez  to,  że  faktury  z  poprzednich  lat  nie  zostały 

skontrolowane przez pracowników i że w żadnej mierze pracownicy nie wiedzieli, skąd te faktury 

pochodzą i dopiero 12 marca się dowiedzieli.

Radca Prawny: nie odwołujmy się do poprzedniej kadencji, bo mogłoby się okazać, że tego jest 

znacznie więcej. Zostawmy to. Mogłoby się okazać, ze posiedzenia poprzedniej rady są nieważne i 

uchwały  podjęte  są  nieważne.  Pan  Meks  przytoczył  i  wyjaśnił  zapisy  ustawy  o  samorządzie 

gminnym dotyczące obowiązku wprowadzenia kontroli zarządczej. 

Radny Wojtyna: w tym roku coroczna kontrola przypadła dzień po tym, jak złożyliśmy wniosek.

Radca prawny: nie, dzień przed Państwa wnioskiem.

Skarbnik Gminy poprosiła Sekretarza,o przybliżenie, na czym polega ta kontrola. Poczuliśmy się 

urażeni wypowiedzią radnego, gdyż nie jest to kontrola cykliczna. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił założenia regulaminu kontroli . Od strony finansowej kontrolę prowadzi 

wydział księgowości, od strony formalnej – istnieje podział według kwoty zakupu (do 14.000 euro, 

powyżej 14.000 euro).

Przewodnicząca Rady zwróciła się do mecenasa, żeby była jasność, w przypadku rozstrzygnięcia 
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przez uprawnione organy o uchylenie mandatu, uchwały z dzisiejszej sesji moga być nieważne.

Radca Prawny: tak, z uwagi na udział osoby nieuprawnionej do głosowania. I na to się narażamy. 

Przewodnicząca: ale świadomość mamy. Przewodnicząca przypomniała o zasadach głosowania 

alternatywnego. 

Radca Prawny: w kwestii  formalnej:  radny nie został jeszcze odwołany ze składu.,  więc w tym 

momencie  wybór  kogokolwiek  innego  bez odwołania,  postawi  nas  w sytuacji  takiej,  że  mamy 

dwóch delegatów. 

Radny Mirosław Januchta: ale proszę zwrócić uwagę na zapis § 2 projektu uchwały.

Radca  Prawny:  dla  porządku,  powinno  być  najpierw  odwołanie  i  dopiero  wybór  nowego 

przedstawiciela.  Zapis  przedstawiony  w  projekcie  jest  nie  do  końca  zgodny;  jest  to  furtka 

niezgodna z zasadami legislacji. 

Radny Andrzej Bawół: Pan mecenas powiedział, ze ten projekt był u Pana na biurku; to dlaczego 

nie został sprostowany? 

Pan Meks: ja nie mam prawa zmieniać projektu, mogę wypowiedzieć swoje zastrzeżenie.

Radny Wojtyna: ale przecież przed chwilą Pan powiedział, że uchwała pod względem formalnym 

jest prawidłowa. 

Radca Prawny: pod względem podstaw prawnych – tak. Pod względem legislacyjnym, powinna 

być uchwała o odwołaniu i dopiero procedowana kolejna, o powołaniu. 

Radny Januchta: czyli jest poprawna?

Radca Prawny: nie ma podstaw do jej uchylenia.

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania. 

Za delegowaniem radnego Andrzeja Pedrycza głosowało 8 radnych.

Za delegowaniem radnego Kazimierza Rachwała głosowało 7 radnych.

Przewodnicząca odczytała proponowany projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XIX/119/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wyboru  delegata  do 
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – przyjęta została w głosowaniu 8 „za”, 7 

„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Andrzeja Pedrycza.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Radny Andrzej Pedrycz zabrał głos, informując, że nie ma sobie nic do zarzucenia w opisanej 

sprawie. Radny zapytał prawnika, czy może głosować. 

Radca Prawny odpowiedział, że w swojej sprawie – nie. 

Radny Pedrycz zapytał prawnika: czy zapis uzasadnienia pod projektem uchwały, według Pana 

jest prawidłowy.

Pan Meks odpowiedział, że tak.
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Brak więcej głosów w dyskusji.

W głosowaniu: 6 „za”, 8 „przeciw”, 1 „wstrzymujące się”. 

Uchwała nie została podjęta. 

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  głosowania 

tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros: kolejne punkty obrad dotyczą mojej osoby, dlatego 

chciałabym się  zachować  prawnie  i  obiektywne.  Pełniłam swoją  funkcję  do  dnia  dzisiejszego,

z woli  Państwa, wybrana jednogłośnie.  Do mojej  kompetencji  należało sprawne organizowanie 

pracy  rady,  prowadzenie  obrad,  umożliwienie  Państwu  pełnienia  mandatu,  reprezentowanie 

Państwa  na  zewnątrz.  Starałam  się  to  robić  jak  najlepiej,  uczestniczyłam  w  obradach  Rady 

Powiatu i  myślę,  że nikt  z Państwa nie musiał  się  za mnie wstydzić.  Nie zostały wobec mnie 

sformułowane  żadne  zarzuty  w  piśmie  skierowanym  w  sprawie  odwołania.  Jest  to  zgodne

z zapisami ustawy, mówiącymi o tym, że to rada powołuje i odwołuje przewodniczącego. Przyjęłam 

tę funkcję na dobre i złe, mimo różnej atmosfery w radzie, nie zrezygnowałam z podjętych działań. 

Dziękuję za współpracę wójtowi, radnym, sołtysom i pracownikom. Poddaję się Państwa ocenie i 

aby zachować obiektywizm,  proszę panią Małgorzatę Kozubek – Wiceprzewodniczącą Rady o 

dalsze prowadzenie obrad. 

Pani Małgorzata Kozubek – Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur. 

Radny Andrzej Bawół zgłosił radnego Janusza Obarę. Radny Obara wyraził zgodę. 

Radny Sylwester Wojtyna zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Szymczucha. Radny Szymczuch 

wyraził zgodę. 

Radny Kazimierz Rachwał zgłosił radnego Pawła Jamrożka. Radny Jamrożek wyraził zgodę. 

Brak więcej zgłoszeń.

Wiceprzewodnicząca przegłosowała listę kandydatów. 

W głosowaniu, 15 „za” jednogłośnie, kandydatury zostały przyjęte.

Wiceprzewodnicząca poprosiła o ukonstytuowanie się Komisji.

Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrany został radny Paweł Jamrożek.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała proponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XIX/120/12 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do 
przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy  
Masłów – przyjęta została w głosowaniu 15  „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Radny Kazimierz Rachwał przedstawił swoje stanowisko w sprawie odwołania Przewodniczącej. 

Radny Rachwał nie ma żadnych zastrzeżeń do pracy Przewodniczącej,  dlatego zaapelował do 

wnioskodawców  projektu  o  przeanalizowanie  sytuacji  i  zastanowienie  się  nad  tym,  jak  takie 

działania będą przedstawiały gminę na zewnątrz.

14 z 20



Wiceprzewodnicząca ogłosiła 5 min przerwy na przygotowanie kart do głosowania tajnego.

 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Pani Małgorzata  Kozubek oddała głos Komisji Skrutacyjnej, z prośbą o przedstawienie sposobu 

głosowania.

Radny Paweł  Jamrożek – Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej odczytał  instrukcję głosowania. 

Komisja wręczyła karty do głosowania tajnego i przeprowadziła procedurę.

Po  przeprowadzeniu  głosowania,  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  przedstawił  wyniki. 

Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  ustalenia  wyników  w  sprawie  odwołania  z  funkcji 

Przewodniczącego  Rady Gminy Masłów stanowi załącznik. 

Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę. 

Uchwała  Nr  XIX/121/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie odwołania  z  funkcji  
Przewodniczącego  Rady Gminy Masłów – została podjęta w głosowaniu tajnym: 8 głosów „za”, 

7 głosów  „przeciw”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kozubek – Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur. 

Radny  Sylwester  Wojtyna  zgłosił  radnego  Ryszarda  Szymczucha.  Radny  Szymczuch  wyraził 

zgodę. 

Radny Andrzej Bawół zgłosił kandydaturę radnego Janusza Obarę. Radny Obara wyraził zgodę. 

Radny Kazimierz Rachwał zgłosił radnego Pawła Jamrożka. Radny Jamrożek wyraził zgodę. 

Brak więcej zgłoszeń.

Wiceprzewodnicząca przegłosowała listę kandydatów. 

W głosowaniu, 15 „za” jednogłośnie, kandydatury zostały przyjęte.

Po  ukonstytuowaniu  się  Komisji  Skrutacyjnej,  Przewodniczącym  został  wybrany  radny  Paweł 

Jamrożek.

Wiceprzewodnicząca odczytała proponowany projekt uchwały. 

Uchwała Nr XIX/122/12 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do 
przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Masłów – w głosowaniu: 15 „za”, 

jednogłośnie została podjęta i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

15 z 20



Radny  Andrzej  Kułak  zgłosił  kandydaturę  radnego  Sylwestra  Wojtyny.  Radny  Wojtyna  wyraził 

zgodę.

Radny Kazimierz Rachwał zgłosił kandydaturę radnej Genowefy Jaros. Radna Jaros nie wyraziła 

zgody, uzasadniając że wolą Rady było odwołanie jej z tej funkcji. 

Nie zgłoszono więcej kandydatur.

Przewodnicząca ogłosił 5 minut przerwy na przygotowanie kart do głosowania.

Po przerwie, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił sposób głosowania. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne, zgodnie z procedurą.

Po  przeprowadzeniu  głosowania,  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  przedstawił  wyniki. 

Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  ustalenia  wyników głosowania  w  wyborach  Przewodniczącego 

Rady Gminy Masłów stanowi załącznik. 

Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę. 

Uchwała Nr  XIX/123/12 Rady Gminy Masłów w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Masłów – została podjęta w głosowaniu tajnym:  9 „za”,  5  „przeciw”,  1 głos nieważny. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Kozubek przekazała prowadzenie obrad nowo wybranemu 

Przewodniczącemu Rady. 

Ad. 12.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2011 rok.

Pani  Monika  Dolezińska –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  przedstawiła 

sprawozdanie, będące załącznikiem niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 13.
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 r.

Pani  Monika  Dolezińska –  Kierownik  GOPS  przedstawiła  sprawozdanie(stanowi  załącznik 

protokołu).

Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia schronienia p. Janinie Lorek.

Pani Pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  przedstawiła 

projekt.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 19 marca 

2012 roku, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu).

16 z 20



Komisja do Spraw Inwestycji,  w dniu 15 marca 2012 roku,  pozytywnie zaopiniowała powyższy 

projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 19.03.2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Radny Andrzej Kułak zapytał czy będą podłączone media do kontenera i kto będzie za nie płacił.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że budynek jest przystosowany do podłączenia, ale w umowie 

będzie zawarty zapis dotyczący podłączenia i opłat za media. Nie będą to koszty gminy.

Pani  Jadwiga Duda – Zastępca Wójta  Gminy poinformowała,  że  prowadzone były  rozmowy z 

Panią Lorek, m.in. zaproponowano jej schronisko, ale Pani Lorek odmówiła. Po wielu rozmowach, 

uznaliśmy że to najprostszy sposób na zapewnienie jej podstawowych warunków.

Radny Janusz Obara zapytał, dlaczego przyjęto okres użyczenia trzech lat.

Wicewójt  odpowiedziała,  że  umowa  może  być  przedłużona,  gdyż  kontener  będzie  stanowił 

własność gminy.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała Nr XIX/124/12 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia schronienia p. Janinie  
Lorek – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.

Pan Adam Grzegorzewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przedstawił projekt.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 19.03.2012 roku, pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 19.03.2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Brak głosów w dyskusji.

Uchwała Nr XIX/125/12 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Masłowie – została podjęta w głosowaniu 15 „za”,  jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 16.
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu Opieki  nad  Zwierzętami  Bezdomnymi  Oraz 

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na Terenie Gminy Masłów”.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt gmina jest zobowiązana 

do uchwalenia programu opieki nad zwierzętami. Projekt ten jest przedstawiony do zaopiniowania 

odpowiednim instytucjom., m.in. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Taką opinię otrzymaliśmy, 
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jednak nie jest  ona w całości  pozytywna z uwagi  na brak zapewnienia schroniska zwierzętom 

bezdomnym. Z uwagi  na brak schroniska na terenie  gminy,  wystąpiliśmy do kilku  schronisk z 

prośbą o zgodę na umieszczenie zwierząt, jednak takiej zgody nie otrzymaliśmy.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki gruntami i Rolnictwa, w dniu 15.03.2012 r. zaopiniowała 

pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XIX/126/12 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad 
Zwierzętami  Bezdomnymi  Oraz  Zapobiegania  Bezdomności  Zwierząt  Na  Terenie  Gminy  
Masłów” – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 19.03.2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XIX/127/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
– przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, radny Andrzej Pedrycz wstrzymał się od głosu. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów na lata 2012-2025.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi  załącznik 

protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XIX/128/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia  
wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Masłów  na  lata  2012-2025 –  podjęta  została  w 

głosowaniu 14 „za”,  radny Andrzej Pedrycz wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu.  

Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola 

Kopcowa do działek o nr ewid. 145/2 do 145/10, Gmina Masłów.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały.
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Komisja do Spraw Inwestycji, w dniu 15.03.2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Brak głosów w dyskusji.

Uchwała Nr XIX/129/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci  
wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa do działek o nr ewid. 145/2 do 145/10, Gmina  
Masłów – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 20.
Informacja o stanie mienia komunalnego.

Kierownik BiGP – pan Dariusz Korczyński przedstawił informację, będącą załącznikiem  protokołu.

Nie zgłoszono uwag; Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.

Ad. 21.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Paweł Jamrożek przedstawił informację nt. swojej działalności w Radzie Nadzorczej spółki 

Wodociągi  Kieleckie  i  poinformował  o  planowanej  podwyżce  cen  wody  o  3%  oraz  ścieków 

komunalnych o 2,5%. Jest to wzrost będący następstwem inflacji.

Radny  Ryszard  Szymczuch  zapytał,  czy  wiadomo  coś  nt.  zmiany  projektu  przebiegu  sieci 

kanalizacyjnej.  Radny poinformował,  że w związku ze zmianą przepisów o regulacji  własności 

korytarzy  tranzytowych  przesyłu  energii  i  wody  i  ścieków,  od  przyszłego  roku,;  z  tego  co  mi 

wiadomo wodociągi będą chciały wyjść z własności prywatnych i przenieść sieci w pasy drogowe. 

Radny Jamrożek zobowiązał się sprawdzić tę informację i powiadomić radnego Szymczucha w 

późniejszym terminie, ewentualnie poza sesją. 

Radny  Andrzej  Pedrycz  zgłosił  konieczność  poprawy  wiaty  przystankowej  w  Woli  Kopcowej, 

uszkodzonej w wyniku wypadku drogowego.

Wójt Ryszard Pazera poinformował, że wiata została zgłoszona do poprawy. Sprawca jest nam 

znany, w związku z powyższym staramy się o zwrot kosztów naprawy, z ubezpieczenia sprawcy.

Radny Pedrycz zapytał również o sytuację boiska w Woli Kopcowej.

Wójt  odpowiedział,  ze  w  ubiegłym  tygodniu  obiekt  ten  uzyskał  pozwolenie  na  użytkowanie. 

Kolejnym krokiem jest przekazanie go Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Masłowie.

Radny Pedrycz zapytał również o podjazd na ulicę Letniskową w Woli Kopcowej.

Wójt  odpowiedział,  ze  zapis  w uchwale  budżetowej  jest  warunkowy i  wiąże się  ze  sprzedażą 

gruntu. Jeśli gmina pozyska środki ze sprzedaży – remont podjazdu zostanie wykonany.

Radny Janusz Obara zapytał, co dalej z nawrotką autobusową w Dolinie Marczakowej. 

Sekretarz  Gminy  Bogusław  Krukowski  przedstawił  szczegółowo  sytuację  związaną  z 

przeprowadzoną jazdą próbną linii nr 12, o którą wnioskowali mieszkańcy. Okazało się że pusty 
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autobus ugrzązł w drodze. W związku z tym, zarządca taboru wydał negatywną opinię wraz z 

informacją  o  obowiązku  utwardzenia  nawrotki.  Na  chwilę  obecną,  referat  budownictwa 

przeprowadza rozeznanie w kosztach wykonania poprawy stanu nawrotki i w najbliższym czasie 

przekaże informacje Wójtowi. 

Radny Andrzej Kułak zapytał, kiedy ruszy hala sportowa w Masłowie Pierwszym.

Wójt poinformował, że jest to decyzja Dyrektora Zespołu Szkół, gdyż obiekt został przekazany w 

zarząd szkoły, wraz z kluczami. Czekamy na uprawomocnienie się decyzji Wójta Gminy na podział 

nieruchomości. Co do oficjalnego otwarcia, na tę chwilę termin nie jest jeszcze znany. 

Więcej uwag nie zgłoszono.

 Ad. 22.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Wójt  Gminy  Masłów  Ryszard  Pazera  podziękował  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Masłów 

Genowefie Jaros za współpracę podczas pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady i życzył spokoju, 

zdrowia dalszej współpracy w samorządzie.

Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz poinformował o zaproszeniu Starosty Kieleckiego na Halowe 

Mistrzostwa w piłce, planowane na dzień 21 kwietnia br. I poprosił radnych, sołtysów chętnych na 

udział w rozgrywkach , o zgłaszanie się do Dyrektora GOKiS, w terminie do 11 kwietnia. 

Sekretarz poinformował również o wpływie i warunkach oferty na docieplenie budynku szkoły.

Pan Adam Grzegorzewski  poinformował  o planowanym na dzień 21 kwietnia II  Ogólnopolskim 

Spływie Kajakowym w przełomie Lubrzanki.

Sekretarz przypomniał o zbliżającym się upływie terminu na składanie oświadczeń majątkowych.

Przewodnicząca poinformowała, że kolejna sesja planowana jest na dzień 22 marca.

Radny Janusz Obara zwrócił  się z apelem o weryfikację godzin pracy oświetlenia ulicznego w 

poszczególnych miejscowościach. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady podziękowała za udział w XIX sesji Rady Gminy 

Masłów i o godzinie 18.05 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

/-/ Genowefa Jaros

Protokolant: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Małgorzata Kozubek

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna
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