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Rada Gminy Masłów 

 

 

Protokół nr XXXIV  

Sesja w dniu 22 czerwca 2021  
 

 

Obrady rozpoczęto 22 czerwca 2021 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:43 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 XXXIV 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.  
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2. Stwierdzenie quorum 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 15 radnych, co 

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

podstawie systemu informatycznego esesja) stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 

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: 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 

 

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII 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: 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 

 

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.  

Nie zgłoszono uwag i wniosków w tym punkcie. 

 

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok 

Marta Kowalczyk – księgowa Centrum Usług Wspólnych przedstawiła szczegółowo 

sprawozdania, stanowiące załącznik protokołu.  

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.  

 

7. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Masłów za 2020 rok 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przedstawił raport o stanie gminy podsumowujący pracę  

w 2020 roku.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował za szczegółowe przedstawienie raportu. 
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a) debata nad raportem o stanie gminy Masłów 

Radny Mateusz Jan Fąfara zabrał głos dziękując za przygotowanie obszernego i szczegółowego 

raportu. Radny odniósł się do inwestycji związanej z budową ulicy Św. Floriana i zapytał, czy 

gmina uzyskała odszkodowanie od wykonawcy za niedotrzymanie terminu tej inwestycji. 

Radny Fąfara dodał, że w tym roku niewiele zadzieje się w sołectwie, które reprezentuje. Poza 

realizacją funduszu sołeckiego i jednej wiaty przystankowej – nie ma innych zadań do 

realizacji. Radny wymienił inwestycje, na które czekają mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych 

(budowa chodnika na ul. Górnej, teren rekreacyjny przy ul. Św. Floriana, garaż dla OSP 

Mąchocice Kapitulne, odwodnienie ul. Szkolnej). Radny przypomniał również sprawę budowy 

wieży telekomunikacyjnej w sołectwie Mąchocice Kapitulne. Radny dodał, że na dzień 

dzisiejszy wystawia „żółtą kartkę”, nie dlatego, że jest coś źle, tylko dlatego że Mąchocice chcą 

więcej, chcą bardziej. Radny chce w ten sposób zmobilizować Pana Wójta, Panią Skarbnik do 

cięższej pracy na rzecz sołectwa, które reprezentuje. Radny dodał, że chce dialogu i współpracy 

na kolejne 2,5 roku kadencji.  

W odpowiedzi Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato poinformował o toczącej się przed sądem 

sprawie związanej z budową ulicy Św. Floriana. Wójt przypomniał jakie zadania zostały 

zrealizowane na terenie sołectwa Mąchocice Kapitulne (opracowanie dokumentacji 

termomodernizacji szkoły, boisko do piłki siatkowej, naprawa nawierzchni do piłki nożnej, 

budowa ulicy Św. Floriana). Wójt przypomniał także, że z założenia inwestycje realizowane są 

przy współfinansowaniu środków zewnętrznych. Odnośnie chodnika na ul. Górnej Wójt 

wyjaśnił, że najprawdopodobniej ta sprawa również znajdzie swój finał w sądzie i wyjaśnił  

z czego wynikają podejmowane działania.  Wójt Gminy dodał, że oprócz inwestycji w tym 

sołectwie, realizowane były duże działania takie jak budowa kanalizacji w północnej części 

gminy. Wójt również zadeklarował chęć współpracy i rozmów na każdym szczeblu. 

Radny Ryszard Jan Filipowicz zabrał głos informując, że w jego ocenie raport został bardzo 

dobrze opracowany i nie ma uwag do tego dokumentu. Radny dodał, że z przyjemnością będzie 

głosował za udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Masłów.  

Radny Tomasz Ksel zabrał głos informując, że „żółtą kartkę” wystawił już w zeszłym roku, 

licząc, że ten rok będzie lepszy w kontaktach z Wójtem i urzędem. Mówiąc językiem piłkarskim 

– fauli w tym roku było jeszcze więcej. W odczuciu radnego, ze strony urzędu nie ma zaufania 

wobec jego osoby, więc radnemu również jest ciężko mówić o zaufaniu w drugą stronę. Radny, 

uważa, że Rada i radni są źle traktowani. Jako przykład podał nieudostępnianie mu 

korespondencji czy brak wglądu do wyroku, który nie był prawomocny. Radny dodał, że 

ciężkie boje przechodzi z kanalizacją, z której się cieszymy, ale wszelkie interwencje rozmowy 

czy dyskusje przychodzą z ogromnym trudem. Radny popiera słowa przedmówcy – radnego 

Fonfary, w sprawie odbioru ulicy Św. Floriana i przypomniał jak wyglądał odbiór. Radny Ksel 

dodał, że relacje w roku 2021 są lepsze w jego ocenie, jednak podsumowujemy rok 2020. Radny 

ma uwagi do sposobu planowania budżetu i dziś wystawia „czerwoną kartkę” licząc, że jeszcze 

w tej kadencji będzie miał możliwość wciśnięcia zielonego przycisku. 

Odnosząc się do wypowiedzi, Wójt Gminy Tomasz Lato powiedział, że z przykrością 

wysłuchał wypowiedzi radnego i nie zgadza się z większością wypowiedzianych uwag, 

ponieważ nie pokrywają się ze zdarzeniami i za mało w tym konkretów. Radni otrzymują 

wszystkie informacje, które docierają do samorządu. Wójt podkreślił, że jego działania  

w zakresie współpracy z panem radnym Kselem czy innymi radnymi od lat są takie same. Nie 
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ma osób, które zakatalogowałby jako wrogowie, pomimo bezpodstawnych często ataków na 

samorząd. Wójt Gminy wymienił zadania wykonane w ciągu roku w okręgu radnego Ksela 

(termomodernizacja szkoły, termomodernizacja hali sportowej, budowa odcinków oświetlenia 

ulicznego, budowa sieci kanalizacyjnej, tak długo wyczekiwana przez mieszkańców, 

odbudowa nakładki asfaltowej na drodze w ciągu wsi). Wójt zaprosił radnych i mieszkańców, 

aby zobaczyli ulicę św. Floriana, urząd dysponuje również zdjęciami jak ta droga wyglądała 

wcześniej. Wójt zgodził się z radnym, że współpraca z firmą, która budowała tę drogę, była 

bardzo trudna. Wójt Gminy poprosił, by w przyszłości, stawiając zarzuty samorządowi mówiąc 

o konkretach. Wójt Gminy zwrócił się do radnego Ksela z pytaniem, czy kiedykolwiek 

odmówił mu spotkania bądź nie zareagował na zgłaszane uwagi.  

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński dodał, że  

w 2020 roku realizowane były dwie duże inwestycje dotyczące budowy dróg: ul. Św. Floriana 

i ul. Modrzewiowa. Kierownik wyjaśnił szczegółowo jak wygląda zabezpieczenie gwarancyjne 

wykonanych zadań i przedstawił zakres prac na ul. Św. Floriana wykonanych w ramach 

gwarancji.   

Radny Tomasz Ksel zabrał głos potwierdzając, że zawsze Wójt ma czas na rozmowę i nie 

zdarzyło się, żeby Wójt odmówił spotkania, więc w tej kwestii nie ma żadnych zastrzeżeń do 

Wójta. Co do inwestycji, radny potwierdził, że wiele z nich było realizowanych w okręgu 

radnego i za wszystkie, większe i mniejsze – podziękował. Radny wyjaśnił, że jego wypowiedź 

miała na celu przedstawienie swojego stanowiska w sprawie głosowania w tym punkcie. Radny 

dodał, że jest pełen nadziei, że w kolejnym roku będzie lepiej.   

Radny Wojciech Haba, odnosząc się do raportu wyjaśnił, że dokument zawiera szereg 

informacji na temat realizowanych zadań. Radny podziękował za trud pracy i dodał, że 

mieszkańcy Brzezinek czekają przede wszystkim na chodnik wzdłuż drogi powiatowej.  

Radny Zenon Adam Pedrycz poinformował, że nie będzie się odnosił do treści samego raportu, 

gdyż jest to dokument, z którym każdy może się zapoznać. Ubiegły rok był nietypowy i mocno 

zredukował plany i doświadczenia. Wiele z nich również nie dało się zrealizować i również 

trzeba o tym powiedzieć. Pomimo tych redukcji zamierzeń udało się zrealizować większe 

inwestycje.  

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło podziękował za dobrą współpracę 

Wójtowi, pracownikom urzędu, Radnym oraz Sołtysom. Przewodniczący poinformował,  

że nie ocenia roku po jednej czy dwóch inwestycjach, które zostały wykonane, a uchybienia 

wynikały z niedociągnięć wykonawcy. Jako przedstawiciel mieszkańców Masłowa Pierwszego 

dodał, że mieszkańcom zabrakło budowy części chodnika przy drodze wojewódzkiej, co 

również nie jest winą urzędu. Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Wójtem  

i Wiceprzewodniczącym brali udział w spotkaniach z Marszałkiem w tej sprawie. Odnosząc się 

do wypowiedzi poprzedników, Przewodniczący Rady wyjaśnił, że każdy radny ma możliwość 

rozmawiania na komisjach w sprawie wniosków budżetowych. Przewodniczący zachęcił do 

takich działań w zakresie dwustronnej współpracy. Reasumując, Przewodniczący Rady 

pozytywnie ocenia pracę w tym trudnym, 2020 roku. 

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

b) projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Masłów wotum zaufania 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
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Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 2, WSZTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Ryszard Jan Filipowicz, Wojciech Haba, 

Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, Zenon 

Adam Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

PRZECIW (2) 

Mateusz Jan Fąfara, Tomasz Ksel 

WSZTRZYMUJE SIĘ (1) 

Bernarda Komorowska 

Uchwała nr XXXIV/354/2021 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Masłów wotum zaufania 

została podjęta. 

 

8. Procedura absolutorium 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2020 rok 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przytoczyła podstawowe informacje ze 

sprawozdań przedłożonych Radzie i stanowiących załącznik protokołu. Szczegółowe 

informacje zostały omówione na komisjach.  

Brak głosów w tym punkcie. 

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła informację stanowiącą załącznik 

budżetu.  

Nie zgłoszono uwag. 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym  

z wykonania budżetu za 2020 rok 

Skarbnik Gminy Masłów odczytała uchwałę Nr 58/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii 

o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy Masłów za 2020 rok.  

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Obara odczytał wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (stanowi 

załącznik protokołu).  

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie absolutorium 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło odczytał uchwałę Nr 84/2021 

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2021 roku 

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium (stanowi załącznik 

protokołu). 

f) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Masłów za 2020 rok. 
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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 oceniła projekt uchwały. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zapoznała się ze sprawozdaniami i nie 

wniosła uwag. 

g) dyskusja 

Radny Tomasz Ksel zabrał głos informując, że w tym przypadku twarde liczby przemawiają, 

więc nie będzie braku szczegółów. Radny zwrócił się do Wójta informując, że miał większe 

obawy o ten budżet niż pan wójt, który zachował zimną krew. Radny niema większych 

zastrzeżeń do tego sprawozdania, cyfry się zgadzają, wskaźniki wyglądają dobrze, naprawdę 

dobrze. Kwestia zadań, które znalazły się do realizacji w budżecie jest wynikiem 

demokratycznych decyzji. Radny nie ma zastrzeżeń i zagłosuje „za”. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło poinformował, że również nie ma 

uwag do sprawozdań i podziękował za realizację budżetu w takim stopniu. 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję.  

h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2020 rok 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie w tym punkcie. 

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 XXXIV/355/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2020 rok, jednogłośnie została 

przyjęta.  

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów przystąpił do głosowania.  

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 XXXIV/356/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2020 rok została podjęta jednogłośnie.  
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Przewodniczący Rady Gminy Masłów pogratulował Wójtowi Gminy za jednogłośne 

absolutorium świadczące o dobrej współpracy.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato podziękował za współpracę Radnym, Skarbnikowi Gminy, 

pracownikom urzędu, kierownikom referatów, Sekretarzowi Gminy i jednostkom 

organizacyjnym. 

 

9. Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały budżetowej Gminy, 

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały. 

Brak głosów w dyskusji. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej 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. 

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 XXXIV/357/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy została podjęta.  

 

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

Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów omówiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

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. 

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 
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Uchwała nr XXXIV/358/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2021 – 2029 została przyjęta. 

 

c) przekazania protestu mieszkańców według właściwości 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki przestrzennej Dariusz Korczyński przedstawił 

projekt uchwały. 

Radna Bernarda Komorowska poprosiła o informację dot. spotkań w sprawie tej drogi. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przypomniał, że gmina Masłów na bieżąco utrzymuje 

kontakt z firmą NEOTRANS, która zajmuje się opracowaniem dokumentacji. Wójt Gminy 

dodał, że stanowisko gminy jest niezmienne z w tej kwestii, dawno temu pas pod drogę został 

zarezerwowany i droga powinna przebiegać tym pasem. Oczywiście obwodnica jest potrzebna, 

ale nie kosztem mieszkańców, którzy wybudowali swoje domy w terenie do tego 

przeznaczonym.   

Przewodniczący Rady Piotr Władysław Zegadło dodał, że przekazanie tego protestu według 

właściwości nie jest odżegnywaniem się radnych od tego problemu. Zdaniem 

Przewodniczącego, wszyscy radni wspierają mieszkańców nie tylko jednego sołectwa,  

w sprawie budowy obwodnicy, ponieważ jest to temat, który dotyczy również innych sołectw. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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, Piotr Władysław 

Zegadło 

WSZTRZYMUJE SIĘ (1) 

Ryszard Piotr Szymczuch 

Uchwała nr XXXIV/359/2021 przekazania protestu mieszkańców według właściwości została 

podjęta.  

 

10. Informacje i ogłoszenia 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński 

poinformował o etapie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Masłów Pierwszy i Domaszowice. Dokumenty 

zostały w dniu dzisiejszym wyłożone do wglądu na okres 21 dni; już dzisiaj pierwsi 

zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z planem. Po tym terminie, w ciągu 14 dni, 

mieszkańcy mają możliwość zgłaszania uwag. Jeśli nic nie będzie stało na przeszkodzie, 

początkiem sierpnia dokumenty te powinny być gotowe do uchwalenia.  

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański poprosił radnych o przekazanie mieszkańcom 

informacji dot. uruchomienia punktu kontaktowego w urzędzie gminy oraz możliwości 

skorzystania ze środków finansowych, w ramach programu „Czyste powietrze”. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie.  
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11. Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rada Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło podziękował za udział 

w XXXIV sesji Rady Gminy Masłów i po wyczerpaniu tematyki – zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Rada Gminy Masłów   

Piotr Zegadło     

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  

 


