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Rada Gminy Masłów 

 

Protokół nr XL  

Nadzwyczajna Sesja w dniu 7 grudnia 2021  
 

Obrady rozpoczęto 7 grudnia 2021 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:22 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 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 Władysław Zegadło otworzył nadzwyczajną XL 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 hybrydowym (z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość) i odczytał informację o sposobie zgłaszania udziału w 

dyskusji oraz o transmisji. Przewodniczący przywitał radnych, wszystkich obecnych  

i oglądających transmisję.  

 

2. Stwierdzenie quorum 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło poinformował, że  

w dzisiejszych obradach uczestniczy 13 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 Masłów poinformował, ze nie wpłynęły uwagi do 

proponowanego porządku obrad i poprosił o przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnej sesji. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba, Małgorzata 

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

Pedrycz, Piotr Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJE SIĘ (2) 

Tomasz Ksel, Ryszard Piotr Szymczuch 

NIEOBECNI (2) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska 

 

4. Projekt uchwały w sprawie: 

a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i ustalenia stawki 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 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przedstawił bieżącą sytuację związaną z gospodarowaniem 

odpadów na terenie gminy, przedstawił proponowane stawki (25 zł i 2 zł ulgi) oraz ilości 

poszczególnych frakcji śmieci odebranych w ostatnim okresie.  

Małgorzata Kumór Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła kalkulacje na podstawie których 

wypracowane zostały zaproponowane stawki. 

 W dyskusji wzięli udział: 

Radny Zenon Adam Pedrycz zabrał głos informując, że druga podwyżka opłat za śmieci  

w ciągu roku jest naprawdę poniżej pasa i przypomniał, że na poprzedniej sesji zafundowaliśmy 

mieszkańcom podwyżki podatków. Kalkulacje przedstawione przez panią skarbnik to tylko 

szacunki i wcale tak być nie musi. Radny uważa, że decyzja na temat ewentualnych podwyżek 

powinna być podejmowana dopiero w kwietniu, kiedy będzie większa wiedza. Radny 

podkreślił, ze jest przeciwny podwyżkom za gospodarowanie odpadami. Mieszkańcy niczym 

sobie nie zasłużyli na taki prezent  przed świętami. Radny uważa te decyzje za zbyt pochopne.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato odpowiedział, że przedstawione wyliczenia nie są 

wyliczeniami branymi z powietrza lecz dotyczą kosztów jakie ponosiła gmina w poprzednich 

miesiącach. Wójt wyjaśnił, że planując rok budżetowy powinno się zagwarantować środki na 

realizację zadania.  

Radny Tomasz Ksel poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko, które wyraził na 

spotkaniu w dniu wczorajszym. Przedstawiona argumentacja nie przekonuje radnego, który 
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uważa że decyzje o ewentualnych zmianach stawek powinny zapaść w połowie roku, kiedy 

będziemy znać stawki po przetargu. Rany jest przeciwny tym podwyżkom.  

Głos zabrał radny Mateusz Jan Fąfara, informując że popiera zdanie przedmówców: radnego 

Pedrycza i rannego Ksela. Radny uważa, że może warto się zastanowić nad promowaniem 

działań zmierzających do gospodarowania bioodpadów we własnym zakresie poprzez większe 

zróżnicowanie stawek. Mimo wszystko, stawki są zdecydowanie za wysokie, podwyżka 

wynagrodzenia wójta, podwyżka podatku za chwilę prawdopodobnie podwyżki dla radnych  

i sołtysów. To nie jest dobry czas na podnoszenie opłaty za śmieci.  

Radny Ksel odniósł się do informacji dodatkowej, załączonej w materiałach, poruszając 

kwestie inkasa z tytułu poboru opłat za śmieci. W budżecie przewiduje się kwotę 48.000,00 zł 

za inkaso. Na tę kwotę składają się mieszkańcy, mają to wkalkulowane w opłatę. To chyba 

odpowiedni czas by skończyć z sentymentami i pochylić się nad tą kwestia również.  

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że na czas pandemii kiedy inkasenci zawiesili swoją 

działalność widać było spadek wpłat. Oznacza to, że mieszkańcy oczekują również takiej formy 

wpłaty i to mieszkańcy decydują w jaki sposób tę opłatę wniosą.  

Radny Ryszard Piotr Szymczuch przypominał, że w latach ubiegłych, kiedy wzrastała opłata 

za śmieci – inkaso było zmniejszone o 50%. Radny wspomniał również o rozmowie z dnia 

poprzedniego na temat prowadzonych kontroli i efektów tych kontroli. Radny uważa, że 

brakujące pieniądze można znaleźć, potrzeba tylko trochę zaangażowania. W trakcie trwania 

umowy nie powinno się zmieniać mieszkańcom stawek. 

Wójt Gminy wyjaśnił szczegółowo jakie umowy i na jakie zadania gmina zawarła oraz 

przedstawił ilość odbieranych ton śmieci. W odniesieniu do wysokości inkasa, Wójt Gminy 

wyjaśnił, że jeżeli podwyżka wejdzie w życie, to wspólnie z Radą przedyskutowane zostaną 

wysokości inkasa.  

Radna Małgorzata Kozubek zwróciła uwagę, że przelewy również kosztują, a w czasie 

pandemii mieszkańcy ograniczają wizyty w kasie urzędu. Poza tym nie każdy mieszkaniec ma 

konto w banku czy umie się poruszać po intrenecie.   

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło odniósł się do kolejnego zgłoszenia 

radnego Ksela w dyskusji, informując że limit zgłoszeń został wyczerpany, a kolejne udzielenie 

głosu skutkowałoby naruszeniem statutu. Przewodniczący przypomniał historię 

Wiceprzewodniczącego Pedrycza, który po udzieleniu głosu miał uwagi ze strony organu 

nadzoru a sprawa ostatecznie trafiła do sądu. Chcąc uniknąć kolejnych tego typu sytuacji, 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie może radnemu udzielić głosu po raz kolejny.  

Radny Janusz Obara zwrócił uwagę, że w dniu wczorajszym była dyskusja na ten temat.  

Mieszkaniec gminy zabrał głos odnośnie wczorajszego spotkania nieformalnego, w którym 

mieszkańcy nie mogli uczestniczyć. Mieszkaniec zwrócił się z pytaniem do pani Skarbnik w 

jaki sposób zabezpieczane są środki na gospodarowanie odpadami oraz czy w przypadku gdyby 

w połowie roku zabrakło środków to czy gmina ma jakiś plan awaryjny, czy znowu można 

będzie spodziewać się podwyżek. Mieszkaniec odniósł się do wysokości inkasa informując ,że 

w obecnych czasach większość płatności realizuje się przelewami i utrzymanie inkasa na 

obecnym poziomie przy podnoszeniu opłaty za śmieci – nie idzie w parze. 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór odpowiedziała mieszkańcowi, wyjaśniając 

szczegółowo z czego pochodzą środki na realizację zadania.  
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Przewodniczący Rady Gminy zabrał głos informując, że faktycznie jest to kolejna podwyżka 

w tym roku, która ma na celu zrównoważenie kosztów systemu gospodarowania odpadami  

w budżecie. Przewodniczący odczytał wniosek grupy radnych, który wpłynął w dniu 

dzisiejszym i stanowi załącznik protokołu. Propozycja zakłada obniżenie stawek z kwoty 25 zł 

na 24 zł oraz zwiększenie ulgi za kompostowanie bioodpadów z kwoty 2,00 zł na 3,00 zł. 

Przewodniczący wyjaśnił sposób głosowania projektu uchwały i złożonego wniosku. 

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania projektu uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 

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 

(pierwotny projekt).  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (1) 

Janusz Obara 

PRZECIW (12) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba, Małgorzata 

Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Andrzej Pedrycz, Zenon Adam 

Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

NIEOBECNI (2) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska 

Radny Wojciech Haba zabrał głos informując, że w dniu wczorajszym nie mógł uczestniczyć 

do końca w spotkaniu i nie wiedział o takim wniosku. Radny dodał, ze cieszy go ta inicjatywa 

radnych, na pewno jest lepsza dla mieszkańców, ale i tak radny wyjaśnił, że nie mógłby spojrzeć 

mieszkańcom w oczy, gdyby zagłosował za podwyżką.   

Radny Ksel odniósł się do spotkania z dnia poprzedniego, gdzie rozmowy były, ale nie było 

żadnego wniosku. Na spotkaniu padało stwierdzenie ze strony urzędu, że przepisy nie 

pozwalają na stworzenie większej różnicy w wysokości opłat. Radny dodał, że w temacie 

śmieci po raz kolejny stosowany jest zabieg, który ma pokazać, ze grupa radnych walczyła  

i wywalczyła lepsze warunki dla mieszkańców.  Radny zwrócił się do Skarbnik Gminy z prośbą 

o podanie kalkulacji według proponowanych stawek. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że grupa radnych po wczorajszym spotkaniu kontaktowała się 

ze sobą, rozmawiała i wypracowała stanowisko. Te działania nie mają na celu poprawy 

wizerunku, tylko są prowadzono po to, by stworzyć dogodne warunki mieszkańcom przy 

uwzględnieniu możliwości finansowych gminy.  

Wójt Gminy wyjaśnił szczegółowe założenia, na podstawie których przedłożony został projekt 

uchwały. Wójt dodał, że po analizie tego wniosku jest w stanie przychylić się do 

zaproponowanych stawek.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła szczegółowo kalkulacje uwzględniające ilość osób w systemie  

i ilość osób korzystających z ulgi za kompostowanie bioodpadów.  
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Radny Ksel zabrał głos informują, że przykro mu słyszeć, że jest grupa radnych troszczących 

się o mieszkańców, a pozostali radni dbają tylko o swoje dobro. Nie na miejscu jest obrażanie 

radnych, którzy mają inne zdanie i nie godzi się na takie słowa. Przedstawiając swoje 

argumenty też musieliśmy się przygotować, popracować nad tematem.  

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział,  że nikt nikogo nie nazwał leniem, a odniesienie 

Przewodniczącego Rady było do tego, że padło stwierdzenie, że wniosek pojawił się znikąd.  

Radny Zenon Adam Pedrycz zabrał głos informując, że przykro jest przysłuchiwać się 

dzisiejszej sesji. Radny podkreślił, że nikt z tej grupy nie kontaktował się z nim i przypomniał, 

ze w dniu wczorajszym wskazywał co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych, które gmina może 

zaoszczędzić. Nie były to pomysły z sufitu a mimo to radny „został sprowadzony do parteru”.   

Rany Mateusz Jan Fąfara poinformował, że przykro mu jest z powodu podziału jaki powstał  

w Radzie. Szkoda, że nie dąży się do jedności dla wspólnego dobra samorządu. Odbywają się 

spotkania jednej i tej samej grupy, o których pozostali dowiadują się „pocztą pantoflową”.  

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło w odpowiedzi potwierdził, że radni 

zauważyli to, że niektórzy radni nie chcą brać udziału w dyskusjach tylko stanowczo bronią 

swojego stanowiska. 

Radny Szymczuch zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady, dlaczego wczoraj na 

trzygodzinnym spotkaniu nie padły te propozycje, tylko po spotkaniu grupa radnych 

wypracowała wniosek. 

W odpowiedzi Przewodniczący wyjaśnił, że na spotkaniu padały różne propozycje co do 

wysokości opłat i ulg, ale nie ustalono konkretów. Przewodniczący wyjaśnił od czego 

uzależniona jest wysokość opłaty i podkreślił, że należy zwrócić uwagę na ilość śmieci.  

Wójt Gminy dodał, że kontrole są prowadzone przez urząd na bieżąco i zachęcił radnych do 

współpracy w tym zakresie.  

Radny Obara przypomniał, że na wczorajszym posiedzeniu padały różne propozycje, zarówno 

radny Obara, jak i radny Dudzik czy radny Filipowicz proponowali stawki.  

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

w sprawie zmiany stawek w paragrafie 2 ust 1 i paragrafie 3 projektu uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur 

Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, Piotr Władysław Zegadło 

PRZECIW (5) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba, Tomasz Ksel, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr 

Szymczuch 

NIEOBECNI (2) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska 

Wniosek został przyjęty. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania projektu 

uwzględniającego zmiany. 
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Głosowano w sprawie: 

ustalenia stawki 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 wraz z przyjętymi zmianami. 

Wyniki głosowania 

ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur 

Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, Piotr Władysław Zegadło 

PRZECIW (5) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba, Tomasz Ksel, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr 

Szymczuch 

NIEOBECNI (2) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska 

Uchwała nr XL/407/2021 została podjęta. 

 

b) zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały. 

Radny Zenon Adam Pedrycz zwrócił się z pytaniem dotyczącym źródła finasowania zadania 

„Laboratoria przyszłości”. czy nie powinno być informacji, że to z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, nie z Covid-19. 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór odpowiedziała, że oczywiście ministerstwo 

realizuje ten projekt, jednak finansowanie jest w ramach ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19. 

Zostało to prawidłowo wyartykułowane. 

Radny Tomasz Ksel, odnosząc się do wypowiedzi radnego Obary dodał, że to nie targowica, 

by „rzucać kwotami”.  

Brak kolejnych głosów w dyskusji.  

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba, Małgorzata Kozubek, Tomasz 

Ksel, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, Zenon Adam Pedrycz, 

Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Mateusz Jan Fąfara 

NIEOBECNI (2) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska 

Uchwała nr XL/408/2021 została przyjęta. 
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c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021-2029 

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Głosowano w sprawie: 

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

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba, Małgorzata Kozubek, Tomasz 

Ksel, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, Zenon Adam Pedrycz, 

Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Mateusz Jan Fąfara 

NIEOBECNI (2) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska 

Uchwała nr XL/409/2021 została przyjęta. 

 

5. Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło podziękował za 

dyspozycyjność i udział w nadzwyczajnej XL sesji Rady Gminy Masłów i zamknął obrady. 

 

  

Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

  

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


