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Rada Gminy Masłów 

 

 

Protokół nr XXXIII 

Sesja w dniu 20 maja 2021 
 

Obrady rozpoczęto 20 maja 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 16:25 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

Obecni: 

1. Stanisław Doleziński 

2. Marek Łukasz Dudzik 

3. Mateusz Jan Fąfara 

4. Ryszard Jan Filipowicz 

5. Wojciech Haba 

6. Bernarda Komorowska 

7. Małgorzata Kozubek 

8. Tomasz Ksel 

9. Andrzej Kułak 

10. Artur Maciej Lis 

11. Janusz Obara 

12. Andrzej Pedrycz 

13. Zenon Adam Pedrycz 

14. Ryszard Piotr Szymczuch 

15. Piotr Władysław Zegadło 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Piotr Zegadło otworzył XXXIII sesję Rady Gminy Masłów. Stosownie do art. 

20 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), Przewodniczący Rady Gminy 

Masłów Piotr Zegadło poinformował, że z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną 

obrady odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość. Przewodniczący przywitał radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, 

pracowników urzędu, uczestniczących gości oraz wszystkich oglądających transmisję. 

Przewodniczący odczytał informację o sposobie zgłaszania udziału w dyskusji oraz 

o transmisji.  

 

2. Stwierdzenie quorum 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 14 radnych, co 

jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności (wygenerowania na 

podstawie systemu informatycznego esesja) stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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3. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie wpłynęły wnioski o zmianę porządku 

obrad i przystąpił do głosowania w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSZTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Mateusz Jan Fąfara, Ryszard Jan Filipowicz, 

Wojciech Haba, Bernarda Komorowska, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, 

Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr 

Władysław Zegadło 

NIEOBECNI (1) 

Małgorzata Kozubek 

 

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXII z poprzedniej sesji 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło poinformował, że do Biura 

Rady Gminy nie wpłynęły wnioski o zmianę treści protokołów z poprzednich sesji i poprosił o 

przegłosowanie tego punktu. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSZTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Mateusz Jan Fąfara, Ryszard Jan Filipowicz, 

Wojciech Haba, Bernarda Komorowska, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, 

Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr 

Władysław Zegadło 

NIEOBECNI (1) 

Małgorzata Kozubek 

 

5. Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i urzędu gminy w okresie między sesjami 

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. Wójt Gminy 

Tomasz Lato przedstawił najważniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów poprosił o ponowne potwierdzenie quorum, w związku 

z dołączeniem radnego do obrad. W posiedzeniu uczestniczy 15 radnych. 

Radny Tomasz Ksel zapytał o szczegóły dotyczące: 

− posiedzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i wieży na Łysicy; czy coś więcej 

można w tej kwestii, 

− przeglądów dróg powiatowych, czy droga w Scholasterii ma jakieś uwagi, 

− posiedzenie MZWiK i Wodociągów w sprawie częściowego usunięcia z aglomeracji, 

czemu to ma służyć. 

Wójt Gminy Tomasz Lato odpowiedział szczegółowo na pytania radnego. Stanowisko ZGGŚ 

w sprawie budowy wieży zostało podjęte jednomyślnie. Spotkanie w sprawie dróg odbyło się 

z inicjatywy urzędu i dotyczyło głównie dróg w obrębie Brzezinek i Barczy. Ponieważ 
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spotkanie odbyło się w szerszym składzie, omówione zostały drogi w wymienionych 

sołectwach. Usterki będą usuwane sukcesywnie w najbliższym czasie. Wójt wyjaśnił także, że 

dyskusje nt. zmian obszaru aglomeracji dotyczą możliwości pozyskania środków finansowych 

z PROW.  

Radny Ksel przypomniał, że w kwestii drogi w Mąchocicach – Scholasterii nie załatwiony jest 

temat przepustu, który radny zgłaszał niejednokrotnie.  

W odpowiedzi Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił przebieg spotkania i kwestie przepustu.  

Radny Mateusz Jan Fąfara podziękował za ekspresową interwencję w sprawie ulicy 

Kosińskiego.  

Brak kolejnych zgłoszeń w dyskusji. 

 

6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Masłów 

obejmująca 2019 i 2020 rok 

Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu I Policji w Kielcach Ireneusz Krzepkowski 

przedstawił szczegółowo sprawozdanie stanowiące załącznik protokołu. 

Wójt Gminy, na ręce Pana Naczelnika złożył podziękowania za dobrą współpracę komisariatu 

z gminą. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie oceniła omówione 

sprawozdanie. 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego materiału, informacja została przyjęta.  

 

7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Masłów za 2020 rok 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Paweł Górniak przedstawił szczegółowo 

sprawozdanie stanowiące załącznik protokołu.  

Radny Tomasz Ksel zwrócił się z pytaniem dotyczącym wozów strażackich w tych 

jednostkach, które nabyły nowe wozy. 

Paweł Górniak wyjaśnił, że obydwa te samochody zostały sprzedane i zgodnie z ustaleniami 

część kwoty pozyskanej ze sprzedaży tych pojazdów wróciła do budżetu gminy.  

Radny Tomasz Ksel poprosił o podanie kwot ze sprzedaży. Rany zwrócił uwagę, że 

nieprzejrzyście wygląda, że samochód ford stoi na prywatnej posesji. Radny dodał, że miał 

wiele sygnałów w tej sprawie.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato wyjaśnił, że pieniądze które wracają do budżetu gminy to 

kwota 80.000 zł ze sprzedaży każdego z samochodów. Z Ciekot ta kwota już wróciła, z Woli 

Kopcowej niebawem wróci. Pozostała część kwoty jaką udało się uzyskać ze sprzedaży 

pozostaje do dyspozycji jednostki. Co do samochodu Ford, który jest parkowany u Komendanta 

Gminnego OSP – sytuacja ma miejsce w związku z tym, że zaprojektowany jest garaż przy 

jednostce OSP w Mąchocicach Kapitulnych, a z braku środków to zadanie nie jest realizowane. 

Wójt podziękował strażakom za zaangażowanie, chęć niesienia pomocy i różnego rodzaju 

inicjatywy, np. w ostatnim czasie strażacy przeprowadzili akcję sprzątania szlaków.   

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przyjęła sprawozdanie bez uwag. 

Brak kolejnych zgłoszeń w dyskusji. 
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8. Sprawozdanie z działalności Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" za rok 

2020 

Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” Wojciech Purtak przedstawił 

sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).  

Radny Tomasz Ksel zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi na utrzymanie obiektu Hostel 

Lubrzanka, ponieważ po    

W odpowiedzi, Dyrektor CEiK Wojciech Purtak poinformował, że  po tej komisji, o której 

mowa przeprowadzone zostały prace porządkowe na terenie obiektu. Dyrektor podziękował za 

ten sygnał.  

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło podziękował za pracę jednostki, 

również w tym trudnym czasie. Mimo, że nie można było organizować wystaw, spotkań, zajęć  

to Centrum poradziło sobie z tymi trudnościami przenosząc część zajęć do sieci.  

Brak głosów w dyskusji. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie oceniła przedstawione sprawozdanie. 

Dyrektor CEiK dodał, że oferta online pozostanie w działalności jednostki. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie oceniła 

przedstawione sprawozdanie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przedstawienie sprawozdania; informacja 

została przyjęta.   

 

9.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2020 

rok 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Anna Obara przedstawiła szczegółowo 

sprawozdanie z działalności bibliotek.  

Brak głosów w dyskusji. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato dodał, że biblioteka podjęła działania dotyczące nadania 

imienia Jana Pieniążka i wydania książki o Janie Pieniążku.  

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło złożył gratulacje w związku z dużym 

zainteresowaniem mieszkańców, inicjatywami realizowanymi przez bibliotekę. W dzisiejszych 

czasach biblioteka to nie tylko czytelnictwo i wypożyczanie książek.  Przewodniczący zwrócił 

się z pytaniem, czy znana jest już data wyjazdu na czytanie do Kazimierza.  

Kierownik Anna Obara odpowiedziała, że będzie to pierwszy weekend września.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie oceniła 

przedstawione sprawozdanie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte.  

 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2020 

Zastępca Wójta Gminy Masłów Monika Dolezińska-Włodarczyk szczegółowo przedstawiła 

sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).  

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło zapytał, czy przeprowadzone kontrole 

wykazały jakieś uchybienia.  
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Pani Wice wójt wyjaśniła, że z przedstawionych przez zespół kontrolny dokumentów wynika, 

że nie stwierdzono uwag. Ponadto Pani Wójt wyjaśniła, że oprócz planowych kontroli 

realizowanych w ramach działania komisji, policja również podejmuje interwencje w ramach 

otrzymywanych sygnałów o nieprawidłowościach.  

Radny Tomasz Ksel zabrał głos informując, że trudno o wykazanie uchybień jeśli kontrole są 

zapowiedziane.  

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło dodał, że kontrole te mają na celu 

zweryfikowanie stanu w punktach, nie łapanie osób spożywających alkohol w obrębie punktu. 

To należy do kompetencji policji. 

Zastępca Wójta Gminy potwierdziła wypowiedź Przewodniczącego Rady. Kontrole 

prowadzone przez komisję wynikają wprost z przepisów prawa i są kontrolami 

przedsiębiorców, nie osób spożywających alkohol.  

Brak kolejnych głosów w dyskusji.   

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie oceniła 

przedstawione sprawozdanie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte.  

 

11. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r. 

Zastępca Wójta Gminy Masłów Monika Dolezińska-Włodarczyk przedstawiła sprawozdanie 

stanowiące załącznik protokołu.  

Radny Wojciech Haba zabrał głos informując, że jest bardzo zadowolony z tego typu działań, 

które w dobie pandemii sprawiają, że dzieci, młodzież z terenu gminy mają możliwość 

aktywnego spędzania czasu. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie oceniła 

przedstawione sprawozdanie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte.  

 

12. Projekt uchwały w sprawie: 

a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło poinformował, że po wielogodzinnej 

Komisji, która odbyła się w poniedziałek Wójt Gminy złożył wniosek o zmianę projektu 

uchwały. Zmiana ta dotyczyła nowych propozycji stawek, które zostały wypracowane podczas 

komisji. W dniu wczorajszym wpłynął kolejny wniosek Wójta o zmianę projektu uchwały 

dotyczący uzupełnienia treści uzasadnienia poprzez opisanie kalkulacji kosztów. 

Przewodniczący Rady odczytał treść wniosku.  
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Zastępca Wójta Gminy Monika Dolezińska-Włodarczyk poinformowała także, że 

w międzyczasie opublikowany został tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminie, wobec czego należy zaktualizować publikator w projekcie uchwały (t.j. Dz.U. z 202,  

poz.888).   

Przewodniczący Rady poinformował, że zmiana ta nie podlega odrębnemu głosowaniu 

ponieważ nie ma wpływu na treść uchwały. Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi. 

Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów szczegółowo poinformował o wzroście cen za 

poszczególne frakcje odpadów oraz za koszty transportu i odbioru. Burzliwa i emocjonalna 

dyskusja podczas komisji, analiza kosztów całego systemu, analiza płatności – pozwoliły 

wypracować stawki 20 zł za osobę w przypadku braku kompostownika i 18 zł za osobę jeśli 

bioodpady będą zagospodarowane we własnym zakresie.  

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowe wyliczenia kosztów, 

informując o wysokościach faktur z ostatniego okresu. Na podstawie tych kosztów prowadzone 

są na bieżąco kalkulacje planowanych kosztów z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

Radny Ryszard Jan Filipowicz zabrał głos informując, że jako Przewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska i mieszkaniec gminy nie jest zadowolony z planowanych podwyżek. 

Jednak argumenty merytoryczne, jakie przedstawił pan Wójt i pani Skarbnik są jednoznaczne. 

Kwota 2 zł za osobę to nie są jakieś wielkie pieniądze ,a pozytywnym efektem będzie ochrona 

środowiska. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała czy rok musi być liczony od lipca do czerwca, czy nie 

można podpisać umowy na półtora roku teraz, a kolejny rozpocząć z rokiem kalendarzowym. 

Wójt Gminy Tomasz Lato odpowiedział, że kolejny przetarg gmina będzie chciała rozpisać na 

1,5 lub 2,5 roku.   

Radny Mateusz Jan Fąfara poinformował, że w tym kontekście chciał zabrać głos. Czy 

podpisanie umowy na okres dłuższy nie pozwoli na zamrożenie rosnących cen, co nie byłoby 

tak odczuwalne jak teraz, ze co roku podnosimy opłaty. Radny dodał, że w poniedziałek odbyła 

się burzliwa dyskusja podczas komisji. Radny ma żal, że taka dyskusja nie odbyła się wcześniej, 

bo na wszystkie propozycje, które zostały zgłoszone podczas komisji, było już za późno. Radny 

dodał, ze troszkę ten czas jest przespany i warto było usiąść i porozmawiać wcześniej, wspólnie 

z radnymi i może sołtysami, którzy są inkasentami. Radny byłby w stanie zagłosować nawet za 

większą kwotą, ale nie w tym wypadku. Radny Fąfara zaproponował, by następnym razem 

rozmawiać – trochę wcześniej i w większym gronie, 15 głów, a nie jedna.   

Wójt Gminy odpowiedział, że Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego jak również przewodniczący innych komisji mają możliwość poprowadzenia 

takich rozmów w swoich komisjach. Ta inicjatywa jest także po Państwa stronie. Wójt Gminy 

podkreślił, że od samego początku pracy w urzędzie jest otwarty na rozmowy i spotkania. Wójt 

przypomniał, że na poprzedniej sesji informował o przedłużeniu umowy na Promniku  

i podkreślił istotne elementy składowe ceny, czyli ilość odpadów. Propozycje zabrania koszy 

mieszkańcom nie wpłyną znacząco na cenę, ponieważ jak sami Państwo widzicie, firma która 

ma już kosze rozdysponowane na terenie gminy – dała cenę znacznie wyższą, więc to nie jest 

argument. Wójt przypomniał, że w poprzednim przetargu gmina Masłów była liderem, który 

podjął się podziału zadań na odbiór i transport odpadów w celu obniżenia tych kosztów. Wójt 
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Gminy podziękował radnemu Fąfarze za ten głos w dyskusji i zapewnił, że nadal jest otwarty 

na rozmowy i przy kolejnym przetargu zainicjuje takie działania, jeśli będzie taka wola. 

Radny Andrzej Kułak zaapelował do mieszkańców, by w deklaracjach uczciwie podawali ilość 

osób, które zamieszkują gospodarstwo. 

Wójt Gminy odpowiedział, że gmina na bieżąco monituje ilość osób z deklaracji i ilość osób 

zameldowanych. Jednak, jak wiadomo, zameldowanie nie zawsze pokrywa się  

z zamieszkaniem, a mieszkańcy mają obowiązek składania deklaracji tam, gdzie przebywają. 

Wójt dodał, że najczęstszą przyczyną zgłoszenia zmniejszenia ilości osób jest wyjazd 

młodzieży na studia bądź zmiana miejsca zamieszkania, ze względu na pracę.  

Radny Wojciech Haba poinformował, że przy tym projekcie uchwały brakuje mu ulg dla rodzin 

wieloosobowych, co jest elementem propagowanym na różnych szczeblach całego kraju. 

Radny dodał, że jego zdaniem takie gospodarstwa nie generują znacząco większej liczby 

śmieci. 

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

istnieją instrumenty takie jak umorzenia bądź rozłożenie płatności na raty. Wójt dodał, że 

obniżki ceny związane z dużą ilością osób są błędnie rozumiane, ponieważ często zdarza się, 

że w jednym domu mieszkają dwie czy trzy odrębne rodziny, dysponujące swoimi odrębnymi 

budżetami domowymi. w deklaracji pojawiają się jako jedno gospodarstwo domowe, które 

korzysta z ulg. Decyzja o zwiększeniu opłaty jest niewątpliwie trudną decyzją zarówno dla 

Państwa Radnych jak i dla wójta. 

Radny Tomasz Ksel odniósł się do wypowiedzi radnego Haby popierając jego stanowisko. 

Radny zgodził się również z wyjaśnieniem Wójta dotyczącym zamieszkiwania kilku rodzin  

w jednym domu. Jednakże nie da się podzielić tych dwóch przypadków, a znoszenie ulg uderzy 

właśnie w te rodziny wielodzietne. Zgadza się również, ze jest możliwość wniesienia podania 

do wójta, ale część osób znajdujących się w trudnej sytuacji ma swoją godność osobistą  

i takiego podania nie złoży. Radny przypomniał, ze radni są tutaj dzięki mieszkańcom i po to 

by występować w ich interesie. Sytuacja związana z pandemią, zmniejszenie dochodów, 

zwiększenie kosztów dotyka również mieszkańców. Z budżetu wynika, że sytuacja związana z 

samo bilansowaniem się gospodarki odpadami również się nie sprawdza, bo będziemy musieli 

z budżetu dołożyć 23,000 zł. przy zachowaniu ulg lub przyjęciu innych stawek być może Radny 

byłby w stanie zagłosować „za”. W tej sytuacji radny Ksel zadeklarował, że będzie przeciwny. 

I nie jest to stanowisko opozycjonisty, jakie się przypisuje mojej osobie – a odpowiedzialność 

za budżet, który często i wnikliwie analizuje radny Ksel. Odnosząc się do wypowiedzi radnego 

Filipowicza, radny Ksel dodał, że popierał od początku i popiera wyższe ulgi na bioodpady, 

jednak nie rozumie argumentacji, że wpłynie to na środowisko. Bo te odpady i tak się rozłożą 

czy na wysypisku czy na prywatnym podwórku. Chyba, że w kontekście transportu tych 

odpadów – to faktycznie środowisko skorzysta.  

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło podsumował, że Rada ma bardzo 

trudne zadanie, głosując w tej sprawie. Odnosząc się do słów radnego Ksela, Przewodniczący 

wyjaśnił szczegółowo jaki skutek dla środowiska będzie maiło właściwe gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W odniesieniu do ulg za gospodarowanie odpadami, Przewodniczący 

Rady wyjaśnił, ze zwiększenie ulgi z 1 zł do 2 zł pozwoli każdemu mieszkańcowi skorzystania 

z ulgi. Likwidowana zniżka, o czym mówili poprzednicy, dotyczyła określonej grupy około 

400 mieszkańców, to co proponuje się w projekcie uchwały dotyczy każdego mieszkańca.  
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Radny Filipowicz podziękował Przewodniczącemu za dokładne wyjaśnienie Panu radnemu, co 

oznacza kompostowanie dla środowiska.  

Radny Ksel poprosił o głos w kwestii budżetu wyjaśnił, ze wcale nie powiedział, że osoby, 

które podejmą decyzję „za” mają łatwą decyzję. W ocenie radnego, jest to trudniejsza decyzja 

niż głosowanie „przeciw”. Radny dodał, że często na różne zadania brakuje środków i rada 

podejmuje decyzje o przesunięciu środków i tak naprawdę nikt się nie zastanawia skąd. Patrząc 

na cały budżet – jest to niewielka kwota. Pani Skarbnik na pewno znalazłaby te pieniądze. Poza 

tym, takie mówienie, że nie wyremontujemy drogi, czy nie zrobimy inwestycji jest 

populistyczne.  

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór wyjaśniła, że ustawa jest tak skonstruowana, że wprost nie 

można dokładać pieniędzy z budżetu gminy do tego zadania. Skarbnik gminy wyjaśniła 

szczegółowo sposób bilansowania kosztów tego zadania z opłat.  

Wójt Gminy dodał, że bezsprzecznie uważa, ze jako wójt jest w najtrudniejszej sytuacji,  

z uwagi na odpowiedzialność za budżet. Wójt przytoczył kwoty za utrzymanie transportu 

zbiorowego, podkreślił, że w swojej kadencji tylko raz zaproponował podniesienie podatków, 

cały czas urząd wspiera przedsiębiorców, tych nowych i tych, których pandemia mocno 

dotknęła. Wójt odniósł się także do cen za śmieci w sąsiednich gminach, gdzie te ceny są 

wyższe i podkreślił, ze cenę kształtuje wynik przetargu i ilość oddawanych odpadów.  

Brak kolejnych zgłoszeń w dyskusji.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie oceniła 

propozycje zawarte w projekcie uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów negatywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 

tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 4, WSZTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Ryszard Jan Filipowicz, Andrzej Kułak, Artur 

Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, 

Piotr Władysław Zegadło 

PRZECIW (4) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba, Bernarda Komorowska, Tomasz Ksel 

WSZTRZYMUJE SIĘ (1) 

Małgorzata Kozubek 

Uchwała nr XXXIII/349/2021 została podjęta.  

 

b) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato poprosił o naniesienie aktualnego publikatora podstawy 

prawnej, tak jak w przypadku poprzedniej uchwały.  
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Projekt uchwały przedstawił Wojciech Fąfara – Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Radny Tomasz Ksel poprosił o rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców, dotyczącej 

możliwości skorzystania z ulgi. Termin złożenia zmiany upływa 10 lipca, jeśli ktoś nie złoży 

deklaracji zostanie mu naliczona opłata 20 zł za osobę.  

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara odpowiedział, że informacja o zmianie stawki dotrze do 

każdego z właścicieli.  

Radna Małgorzata Kozubek poinformowała, że będzie to utrudnienie dla mieszkańców by na 

nowo składali deklarację, mimo że już zadeklarowali kompostownik.  

Wójt Gminy Tomasz Lato odpowiedział, że te osoby, które już dokonały zgłoszenia 

kompostownika nie muszą na nowo składać deklaracji. Urząd poinformuje ich tylko, że 

zmieniała się stawka za gospodarowanie odpadami. Natomiast te osoby, które będą chciały się 

przyłączyć do zagospodarowania bioodpadów we własnym zakresie lub te osoby, które 

zamieszkają na terenie gminy – powinny złożyć nową deklarację.  

Nie zgłoszono więcej uwag w dyskusji.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie oceniła 

projekt uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSZTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, 

Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej 

Pedrycz, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

WSZTRZYMUJE SIĘ (2) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba 

Uchwała nr XXXIII/350/2021 została podjęta. 

 

c) zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.  

Radny Tomasz Ksel złożył wyjaśnienie, że w ramach odpowiedzialnego głosowania –  

w przypadku uchwały dot. stawek za śmieci był przeciwny, ale wolą większości stawki zostały 

zmienione. Mimo, że projekt zmiany budżetu również uwzględnia zmianę stawki za śmieci, to 

szanując radnych Woli Kopcowej i mieszkańców Woli Kopcowej – nie mógłby zagłosować 

przeciwko inwestycji planowanej w tej miejscowości.  

Radny Andrzej Pedrycz podziękował za ten głos. 

Radny Marek Dudzik również złożył podziękowanie.  

Brak kolejnych zgłoszeń.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały. 
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Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie ocenia 

projekt uchwały.  

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSZTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, 

Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej 

Pedrycz, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

WSZTRZYMUJE SIĘ (2) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba 

Uchwała nr XXXIII/351/2021 została przyjęta. 

 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag w dyskusji. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie ocenia 

projekt uchwały.  

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 – 2029.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, 

Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej 

Pedrycz, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba 

Uchwała nr XXXIII/352/2021 została podjęta.  

 

e) zmiany uchwały Nr XXIX/326/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie pomnika przyrody o nazwie "Wielki Kamień" 

Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy Agnieszka Borycka omówiła projekt uchwały.  

Brak głosów w dyskusji.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
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Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXIX/326/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 

pomnika przyrody o nazwie "Wielki Kamień".  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSZTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Mateusz Jan Fąfara, Ryszard Jan Filipowicz, 

Wojciech Haba, Bernarda Komorowska, Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, 

Artur Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr 

Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

Uchwała nr XXXIII/353/2021  została przyjęta.  

 

13. Informacje i ogłoszenia 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński przedstawił 

informację na temat etapu prac w zakresie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectw: Masłów Pierwszy i Domaszowice. Konsekwencją zmiany 

przepisów nadrzędnych, opracowane w tamtym czasie projekty planów musiały zostać 

dostosowane do obowiązujących przepisów. Dodatkowo zmieniony został obszar aglomeracji 

Kielc, co również przełożyło się na przesunięcie terminu przedłożenia tych planów Wysokiej 

Radzie. Dokumenty uwzględniające wnioski zgłoszone w czasie wyłożenia, zostały przesłane 

do uzgodnienia z właściwymi instytucjami. W dniu dzisiejszym wpłynął wniosek Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przedłużenie terminu uzgodnienia planu. Kierownik 

odczytał treść wniosku i poinformował o terminach kolejnych etapów uzgodnienia planów.    

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wyczerpującą informację, dodając że zarówno 

mieszkańcy jak i radni z niecierpliwością oczekują na te plany.  

Radny Mateusz Jan Fąfara podziękował za wsparcie mieszkańców Mąchocic Kapitulnych, 

którzy ucierpieli w pożarze domu.  

Radny Ryszard Piotr Szymczuch poinformował, że dzisiaj jest obchodzony Światowy Dzień 

Pszczoły i w związku z tym złożył podziękowanie za dofinansowanie zakupu drzew 

miododajnych, które zostały posadzone na  działkach gminnych.  

Radny Zenon Adam Pedrycz ad vocem dodał, że nie tylko działki gminne mogą być obsadzone 

tymi drzewami. Istnieje możliwość obsadzenia tymi drzewami działek pszczelarzy czy innych 

wskazanych terenów.  

Radny Wojciech Haba poinformował, że w dniu 23 maja br. po każdej z mszy świętych, pod 

kościołem w Brzezinkach, strażacy z OSP Brzezinki przeprowadzą zbiórkę pieniędzy dla 

rodziny z Mąchocic Kapitulnych, których dotknął pożar domu. Radny zachęcił do udziału w 

zbiórce. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

 

14. Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło podziękował za udział 

w XXXIII sesji Rady Gminy Masłów i po wyczerpaniu tematyki – zamknął obrady. 
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Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

  

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


