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Rada Gminy Masłów 

 

 

Protokół nr XXXIX  

Sesja w dniu 25 listopada 2021  
 

Obrady rozpoczęto 25 listopada 2021 o godz. 09:30, a zakończono o godz. 12:13 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 Władysław Zegadło otworzył XXXIX 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). Przewodniczący przywitał radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, 

Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, pracowników urzędu, uczestniczących gości oraz 

wszystkich oglądających transmisję. Przewodniczący Rady poinformował 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 do Biura Rady wpłynął wniosek o zmianę 

porządku obrad. Wniosek dotyczy zdjęcia z porządku obrad punktów 8e) – projekt uchwały w 

sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom i 8f) 

projekt uchwały w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety. 

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad wnioskiem. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

zdjęcia z porządku obrad punktów 8 e) i f).  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 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 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie zaproponowanego porządku. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie porządku obrad ze zmianą.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE 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 protokołów Nr XXXVII i Nr XXXVIII z poprzednich 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 przystąpił 

do głosowania w tym punkcie. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr XXXVII z poprzedniej sesji.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 
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Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Mateusz Jan Fąfara, Ryszard Jan Filipowicz, 

Wojciech Haba, Bernarda Komorowska, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur Maciej 

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

Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Tomasz Ksel 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII z nadzwyczajnej sesji.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE 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 

Masłów Tomasz Lato przedstawił najważniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu. 

Radny Zenon Adam Pedrycz zwrócił uwagę, aby uczulić firmę która zajmie się zimowym 

utrzymaniem dróg, aby odpowiednio przygotowała się szczególnie do początku zimy. 

Wójt Gminy Tomasz Lato szczegółowo wyjaśnił przebieg procedury wyboru wykonawcy  

i zakres prowadzonych rozmów. 

Radny Ryszard Szymczuch zapytał, czy firma SPAPEX będzie również odśnieżała drogi 

powiatowe. 

Wójt Gminy potwierdził tę informację. 

Radny Szymczuch uważa, że firma nie dysponuje wystarczającym sprzętem, by w krótkim 

czasie zabezpieczyć drogi powiatowe i gminne.  

Wójt Gminy odpowiedział, że nie będzie oceniał firmy. Z wiedzy jaką posiada, firma 

wystartowała i podpisała umowę w dwóch samorządach. Wójt podkreślił, że w specyfikacji 

przetargowej zawarte były zapisy dotyczące wymagań i firma te wymagania spełniła. 

Radna Małgorzata Kozubek zwróciła uwagę, że takie umowy powinny być zawierane 

wcześniej. 

W odpowiedzi Wójt Gminy zwrócił uwagę, że w jak poprzedniej wypowiedzi mówił –  

w pierwszym terminie nikt nie złożył oferty przetargowej.  

Radny Tomasz Ksel zabrał głos odnośnie monitoringu akcji zimowego utrzymania zwracając 

uwagę na terminy przedstawione w sprawozdaniu. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w zawartej informacji nastąpił błąd, data dotyczy 25.11.2021 r.  

Radny Wojciech Haba poprosił o rozwinięcie informacji dotyczącej rozmów z firmą 

NETCITY.  

W odpowiedzi Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił czego dotyczyły rozmowy.  

Wobec braku kolejnych głosów w tym punkcie – sprawozdanie zostało przyjęte.  
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6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny 

2020/2021 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Irena Kundera przedstawiła informację stanowiącą 

załącznik protokołu.  

Brak głosów w dyskusji. 

 

7. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami  

i Rolnictwa dotycząca komunalizacji działek nr 1099, 411/1, 411/2, 690, 535, 719, 

603, 536, 501, 570 i 640 położonych w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy, 

stanowiących drogi  

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Ryszard 

Jan Filipowicz poprosił o przestawienie szczegółowej informacji przez Kierownik RGKiOŚ,  

a w imieniu Komisji – o przyjęcie stanowiska przez Radę Gminy. 

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara przedstawił informację, dotyczącą komunalizacji działek 

położonych w Masłowie Pierwszym (stanowi załącznik protokołu) wypracowaną przez 

Komisję w dniu 22 listopada br., wraz z wnioskiem w sprawie przyjęcia do wiadomości  

i zaakceptowania przez Radę Gminy materiałów przygotowanych do komunalizacji, które 

zostaną wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 dni.  

Nie zgłoszono uwag do informacji.  

Rada Gminy przyjęła do wiadomości i zaakceptowała materiały przygotowane do 

komunalizacji. 

 

8. Projekt uchwały: 

a) w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 204/8 o pow. 0,5805 ha położonej 

w Domaszowicach 

Wójt Gminy Masłów przedstawił krótko historię drogi zlokalizowanej na działce nr 204/8. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

Dariusz Korczyński. 

Brak głosów w dyskusji. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 

omawiany projekt. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE 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 XXXIX/394/2021 w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 204/8 o pow. 

0,5805 ha położonej w Domaszowicach została podjęta. 
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b) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów 

Monika Dolezińska – Włodarczyk Zastępca Wójta Gminy Masłów przedstawiła projekt 

uchwały. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 

opiniuje przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE 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 XXXIX/395/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów została przyjęta jednogłośnie. 

 

c)  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 

Zastępca Wójta Gminy Monika Dolezińska-Włodarczyk omówiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

zaopiniowała powyższy projekt. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE 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 XXXIX/396/2021 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok została przyjęta. 

 

d) w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

4 listopada 2021 r. znak: SPN.III.4130.29.2021 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy 

Masłów 

Temat przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński.  
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W dyskusji, radny Tomasz Ksel zwrócił się z pytaniem dotyczącym uzupełnień o jakie zwrócił 

się nadzór Wojewody. 

Kierownik BiGP wyjaśnił, że organ nadzoru trzykrotnie zwracał się z prośbą o złożenie 

wyjaśnień i z każdym razem odpowiedź była udzielona.   

Radny Ksel odczytał fragment pisma Wojewody.  

Kierownik Dariusz Korczyński szczegółowo wyjaśnił jakiego dokumentu dotyczyło wezwanie 

(zgoda Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze)  

i przedstawił historię sprawy.   

W odpowiedzi, radny Ksel zabrał głos informując, że skoro organ wszczyna postępowanie  

i występuje o odniesienie się do punktów, to organ zaznaczył o jakie wyjaśnienie chodzi.  Czy 

to jest przeoczenie czy coś poszło nie tak. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło odniósł się do wypowiedzi, 

wyjaśniając jak interpretuje odpowiedź Kierownika BiGP. Wójt nie mógł dostarczyć 

dokumentu, bo go nie ma.  

Radny Ksel odczytał fragment korespondencji Wojewody.  

Wójt Gmin Tomasz Lato szczegółowo wyjaśnił, że pisma Wojewody dotyczyły kilku 

uzupełnień, wśród nich było uzupełnienie, którego urząd nie dostarczył ponieważ nie ma go  

w archiwum. I taka odpowiedź została organowi nadzoru doręczona. W tym czasie urząd 

wystąpił do Ministerstwa o przesłanie tego dokumentu.  

Brak kolejnych głosów w dyskusji.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa pozytywnie opiniuje 

projekt uchwały. 

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE 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 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Ryszard Piotr Szymczuch 

Uchwała nr XXXIX/397/2021 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2021 r. znak: SPN.III.4130.29.2021 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie 

gminy Masłów została przyjęta. 

 

e) w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

sołtysom 

 

f) w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety 
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g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato poinformował, że dla komfortu Rady i swojego na czas tego 

punktu opuszcza obrady. 

Zastępca Wójta Gminy Masłów Monika Dolezińska-Włodarczyk przedstawiła projekt 

uchwały. 

W dyskusji, radny Mateusz Jan Fąfara zwrócił się do grupy radnych, która złożyła projekt , czy 

stać gminę na taką podwyżkę. 9.290,00 zł podwyżki dla wójta gminy. Ustawa gwarantuje 

5,396,00 zł co i tak jest dużą kwotą, bo 80% społeczności gminy może pomarzyć o takim 

wynagrodzeniu, a to gwarantowana przez przepisy kwota podwyżki. Radny zaznaczył, że 

przepisy wchodzą w życie od 1 sierpnia, więc należy się wyrównanie za ten okres. Blisko 

50,000,00 zł trzeba będzie wypłacić Wójtowi jeszcze w tym roku z budżetu gminy. To super 

premia na święta. Za chwilę Rada będzie podejmować uchwałę o możliwości sfinansowania  

z budżetu systemu gospodarowania odpadami. Czy nie lepiej pójść w tym kierunku, by 

wynagrodzenie wójta ustalić na poziomie minimalnym, czyli około 15.000,00 zł miesięcznie, 

co i tak jest dobrym wynagrodzeniem za to co dzieje się w naszej gminie. Zostanie nam około 

46,000 zł z różnicy, którą moglibyśmy np. dofinansować system gospodarki opadami, żeby 

mieszkańcy płacili mniej za śmieci. Radny zaznaczył, że dzisiaj będziemy też głosować za 

podwyżką podatków.     

Radny Tomasz Ksel zabrał głos informując, że zgadza się z przedmówcą. Patrząc realnie na 

budżet, podwyżka nawet ta najniższa jest znacząca. Żeby nie było złośliwości, to dołożenie do 

tego 1.000,00 zł czy 1.500,00 zł budżetu nam nie zrujnuje. Ale startowanie z najwyższego 

pułapu nie jest do przyjęcia przez radnych. Radny dodał, że budżet na przyszły rok nie wygląda 

znakomicie, była również mowa o podwyżkach dla pracowników, przy czym wójt podkreślał, 

że mimo oczekiwań pracowników musi realnie patrzeć na budżet. Radny Ksel podkreślił, że  

z tego samego założenia będzie oceniał podwyżkę wójta – patrząc realnie na budżet. Radny 

zaapelował do pozostałych radnych, by kierowali się oceną budżetu a nie sentymentem do 

osoby.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Masłów Andrzej Pedrycz poinformował, że będzie 

głosował za proponowaną podwyżką, argumentując swoją decyzję dobrą współpracą, ilością 

realizowanych inwestycji i wyższymi zarobkami wójtów w poprzednich kadencjach. 

Radny Wojciech Haba zabrał głos informując, że również docenia pracę wójta i uważa, że 

podwyżka się należy. Propozycja podwyżki nie tylko w stopniu minimalnym jest akceptowalna, 

jednak stawka maksymalna jest dla radnego nie do przyjęcia. Wobec czego radny Haba nie 

zagłosuje za przedstawioną propozycją.  

Odnosząc się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady, radny Ksel poinformował, że do 

finansów nie jest argumentem sposób dogadywania się z wójtem. W odniesieniu do kwot 

wynagrodzenia nie należy się sugerować kwotą netto, bo to z jakich ulg ktoś korzysta, w jakie 

progi podatkowe się wpisuje i czy ten podatek później sobie odbiera – to każdego indywidualna 

sprawa. Poruszamy się w kwotach brutto. Radny poprosił o szczegółowe przedstawienie kwot 

składających się na wynagrodzenia wójta.   

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło, nawiązując do wypowiedzi 

radnego Mateusza Fąfary zapytał, czy jest to prawda że wynagrodzenie przysługuje  

z wyrównaniem od miesiąca sierpnia. Ze wcześniejszych wyjaśnień wynikało, że 

wynagrodzenie przysługuje od miesiąca listopada.  
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Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański zabrał głos informując, że chyba został źle 

zrozumiany w kwestii składników majtku, które wymienił radny Wojciech Haba. Sekretarz 

przypomniał historię związaną z obniżkami wynagrodzenia wójtów, burmistrzów  

i prezydentów wymieniając kwoty. Sekretarz odniósł się do wysokości średniej krajowej 

wyjaśniając, że obecne wynagrodzenie wójta jest nieadekwatne do zakresu pracy  

i obowiązków, a stan zarządzania gminą Masłów w ocenie Sekretarza jest wzorem dla innych 

samorządów. Z tych względów wynagrodzenie powinno być adekwatne do sytuacji rynkowej. 

Zastępca Wójta Gminy omówiła szczegółowo jakie kwoty obligatoryjnie składają się na 

wynagrodzenie wójta na poziomie minimalnym i maksymalnym. Wynagrodzenie zasadnicze, 

w kwocie 10.250,00 zł oraz dodatek funkcyjny określony w rozporządzeniu jako maksymalne 

3.150,00 zł, to dwa podstawowe składniki. Dodatkowo tak jak każdy znaczy pracownik ma 

obligatoryjnie doliczony dodatek za wysługę lat w wysokości określonej ze stażem pracy.  

W przypadku u Wójta jest to 20% wynagrodzenia zasadniczego i o tym jest mowa w paragrafie 

2. Wójtowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługuje dodatkowy miesięczny dodatek 

specjalny wyliczany od pochodnych, czyli od wynagrodzenia zasadniczego i od dodatku 

funkcyjnego. Podsumowując, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia 

zasadniczego będzie stanowił kwotę 2.050,00 zł i oraz dodatek specjalny, który ustawodawca 

też określił jako stały procent, w wysokości 30% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego  

i dodatku funkcyjnego i to stanowi kwotę 4.020,00 zł. Łącznie te cztery składniki to kwota 

19.470,00 zł. Ustawa o pracownikach samorządowych obliguje do zmiany tych stawek od 1 

sierpnia 2021 roku.  

Radny Haba odnosząc się do wypowiedzi Sekretarza podziękował, za wyartykułowanie kwot, 

ponieważ na komisji tego nie usłyszał.  

Radny Fąfara podkreślił, że 15.000 zł miesięcznie wypłaty to też jest duża kwota. Na komisji 

omawiany był budżet na przyszły rok, więc każdy ma świadomość jak wygląda i czy gminę 

stać na tego typu prezenty. Radny dodał, że w tym miesiącu będzie to kwota 50.000,00 zł – 

premii dla Pana Wójta na święta. Te kwoty są o wiele za duże zdaniem radnego Fąfary, który 

przyznał rację radnemu Tomaszowi Ksel – w przyszłości nie będzie pola do popisu żeby 

docenić Wójta za jego dobrą i ciężką pracę, dając teraz maksymalne kwoty.  

Przewodniczący Rady Gminy uzasadnił proponowaną wysokość wynagrodzenia wójta ilością 

realizowanych inwestycji, dyspozycyjnością wójta, nienormowanym czasem pracy i dobrą 

współpracą z innymi samorządami.  

Zastępca Wójta Gminy poprosiła o głos, odnosząc się do wypowiedzi radnego Ksela. Kwota 

brutto wynagrodzenia wójta to 19.470,00 zł  z czego kwota netto to 10.937,00 zł po 

uwzględnieniu rozliczeń w drugim progu podatkowym. Zastępca wójta zgodziła się z 

wypowiedzią radnego, że kwestia rozliczenia podatku to indywidualna sprawa. 

Radny Ksel zwrócił uwagę, że drugi próg podatkowy nie będzie Wójta obowiązywał od 

początku roku podatkowego, bo przez 9 miesięcy będzie przy niższym progu podatkowym,  

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu mieszkańcowi, który poruszył sprawę postępowań 

sądowych. Zarówno Wójt jak i Przewodniczący w rozmowach deklarowali, że będą 

podejmowane konkretne działania pod względem analizy, czy obsługa prawna nie powinna się 

zmienić po konkretnych wynikach postępowań sądowych. Te sprawy się w większości 

zakończyły, a informacji brak. Zdaniem mieszkańca informacja ta jest istotna przy sprawdzeniu  

czy organ funkcjonuje prawidłowo, czy należy coś poprawić.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że rozpatrywany punkt dotyczy wynagrodzenia wójta.  

Brak kolejnych głosów w dyskusji.  

Komisja Budżetu i Finansów zaakceptowała projekt uchwały.  

 Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Ryszard Jan Filipowicz, Małgorzata Kozubek, 

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 

Uchwała nr XXXIX/398/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów 

została podjęta. 

 

h) w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie kursowania linii autobusowej nr 38 

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański przedstawił przedmiot wniosku pierwotnie 

uznanego za petycję.  

Przewodniczący Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji radny Marek Łukasz Dudzik 

przedstawił stanowisko komisji zawarte w uchwale nr 8/2021 z dnia 16.11.2021 r. (stanowi 

załącznik protokołu).  

Radny Ryszard Piotr Szymczuch zwrócił się z pytaniem czy jest szansa na przesunięcie tych 

kursów, zgodnie z wnioskiem mieszkańców. Nie chodzi o dokładanie nowych kursów. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło podziękował za ten głos 

informując, ze projekt uchwały nie dotyczy odmowy do wniosku, lecz przekazania sprawy do 

organu właściwego, po to by ktoś przeanalizował wniosek mieszkańców.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato dodał, że równolegle do tych pism wpływają pisma do 

urzędu, dotyczące przesunięć kursów. Tam, gdzie jest to możliwe – te kursy są dostosowywane 

do potrzeb.  

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE 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, Andrzej Kułak, Artur Maciej 

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

Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Tomasz Ksel 

Uchwała nr XXXIX/399/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie kursowania linii 

autobusowej nr 38 została podjęta. 

Przewodniczący Rady Gminy sprostował informację dotyczącą wyników poprzedniego 

głosowania, gdzie omyłkowo poinformował o głosach wstrzymujących zamiast głosach 

przeciwnych.  

 

i) w sprawie petycji dotyczącej planowanej budowy nowego placu zabaw w Woli 

Kopcowej 

Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański przedstawił sprawę.  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem, ile osób się 

podpisało pod tą petycją.  

Sekretarz Gminy odpowiedział, że jedna osoba. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło przypomniał, ze zarówno 

kaplica jak i szkoła funkcjonują od dłuższego czasu i chyba nikomu to nie przeszkadzało. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Pedrycz potwierdził, że do tej pory nikomu to nie 

przeszkadzało, a teraz nagle ktoś pisze tego typu pisma. Radny dodał, ze rozpatrywanie tego 

jest stratą czasu.  

Radna Małgorzata Kozubek dodała, że teren na którym obecnie jest plac zabaw będzie 

wykorzystany pod budowę sali gimnastycznej.  

Radny Wojciech Haba dodał, ze w Brzezinkach jest podobna lokalizacja placu zabaw i kościoła 

i nigdy nie słyszał żadnych uwag z tego tytułu. W żaden sposób ta lokalizacja nie wpływa na 

uczestnictwo wiernych w obrzędach. 

Radny Marek Łukasz Dudzik poinformował, ze na bieżąco prowadzone są rozmowy  

z rodzicami, mieszkańcami i nie było żądnych tego typu uwag ze strony mieszkańców. 

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Marek Łukasz Dudzik odczytał 

stanowisko Komisji. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE 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 XXXIX/400/2021 w sprawie petycji dotyczącej planowanej budowy nowego 

placu zabaw w Woli Kopcowej została przyjęta jednogłośnie. 

 

j) w sprawie petycji dotyczącej planowanej lokalizacji drogi publicznej w Woli 

Kopcowej 

Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański przedstawił temat. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Masłów Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem ile osób 

podpisało się pod petycją, bo śmiesznym jest, że Rada musi się tym zajmować. Ani proboszcz, 

ani mieszkańcy nie mają zastrzeżeń do tych inwestycji.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło dodał, że jest to chyba 

działanie torpedujące wnoszącego petycję, by nie powstały ważne inwestycje w sołectwie. 

Docelowo ma tam być budowany obiekt, na który gmina pozyskała środki. 

Radny Marek Łukasz Dudzik wyjaśnił, że ta droga jest potrzebna dla bezpieczeństwa 

mieszkańców.  

Radny Tomasz Ksel dodał, że szkoda wywodu dla takiego tematu.  

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że chciał by w końcu jasno wybrzmiało 

stanowisko w sprawie o których pisze ta osoba. Jak wiadomo, niejednokrotnie wnoszący 
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petycje krytykował zarówno działania Rady jak i samego Przewodniczącego, stąd ta 

wypowiedź.  

Nie zgłoszono kolejnych uwag. 

Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Marek Łukasz Dudzik odczytał 

stanowisko Komisji. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE 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 XXXIX/401/2021 w sprawie petycji dotyczącej planowanej lokalizacji drogi 

publicznej w Woli Kopcowej została przyjęta. 

 

k) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 

oraz udzielania pomocy de minimis 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przedstawił historię uchwalania podatków w poprzednich 

latach. 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Zenon Adam Pedrycz zabrał głos informując, że 

jego zdaniem nie powinno się podnosić stawek podatku od nieruchomości i podatku od 

środków transportowych. 

Radny Mateusz Jan Fąfara poinformował, że głosował przeciwko podwyżce dla wójta i jest 

również przeciwny podwyżkom podatku. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Stanisław Doleziński, Ryszard Jan Filipowicz, Wojciech Haba, Małgorzata Kozubek, Andrzej 

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

PRZECIW (4) 

Mateusz Jan Fąfara, Tomasz Ksel, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Bernarda Komorowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Marek Łukasz Dudzik 

Uchwała nr XXXIX/402/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2022 rok oraz udzielania pomocy de minimis została przyjęta. 
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l) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

2022 rok 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały. 

W dyskusji, radny Ryszard Piotr Szymczuch poinformował, że jest przeciwko podniesienia 

tego podatku i wyjaśnił przyczyny swojej decyzji. 

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

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

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

Władysław Zegadło 

PRZECIW (4) 

Mateusz Jan Fąfara, Tomasz Ksel, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Bernarda Komorowska 

Uchwała nr XXXIX/403/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2022 rok została przyjęta. 

 

m) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Skarbnik Gminy Masłów omówiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag w dyskusji. 

Komisja Budżetu i Finansów akceptuje projekt uchwały. 

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

projekt. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, 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 

WSTRZYMUJE SIĘ (2) 

Mateusz Jan Fąfara, Ryszard Piotr Szymczuch 

Uchwała nr XXXIX/404/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy została podjęta. 

  

n) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2021 

– 2029 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów. 
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Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

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

projekt. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, 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 

WSTRZYMUJE SIĘ (2) 

Mateusz Jan Fąfara, Ryszard Piotr Szymczuch 

Uchwała nr XXXIX/405/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2021 – 2029 została przyjęta. 

 

o) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały. 

W dyskusji, radny Mateusz Jan Fąfara zwrócił się z pytaniem, czy podjęcie tej uchwały będzie 

miało realny wpływ na to, że w przyszłości w końcu obniżymy opłatę za gospodarkę odpadami.  

Czy z roku na rok będziemy co chwilę zwiększać opłaty bo już teraz się mówi o 25 i 27 zł od 

osoby za śmieci. W innych samorządach znaleziono sposób by obniżyć opłaty za śmieci.  

W odpowiedzi Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato wyjaśnił jakie koszty składają się na  

wysokość opłaty. W statystykach samorządów jesteśmy jedną z gmin, która w przeliczeniu na 

mieszkańca zbiera największą ilość odpadów, co oznacza, że nasi mieszkańcy w sposób 

prawidłowy pozbywają się odpadów ale to niestety rodzi koszty. W przyszłości w budżecie na 

rok 2022 nie przewiduje się rekompensowania części kosztów środkami finansowymi  

z samorządu. Wójt dodał, że jeszcze w tym roku przewiduje dyskusję w sprawie opłaty za 

gospodarowanie odpadami.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło dodał, że niestety według 

prognoz w przyszłości ilości śmieci się nie zmniejszy, ponieważ dbając o ekologię segregujemy 

i oddajemy śmieci. Jest to pozytywne zjawisko, bo oznacza, że mieszkańcy nie palą śmieci  

w piecach i nie wyrzucają ich do lasu.  

Wójt Gminy poinformował także o prowadzonych kontrolach systemu gospodarowania 

odpadami. Kontrole dotyczą zarówno mieszkańców jak i firmy, która została wyłoniona do 

realizacji zadania jakim jest odbiór odpadów.  

Radny Zenon Adam Pedrycz zwrócił uwagę na konieczność edukowania mieszkańców  

w kwestii kompostowania bioodpadów.  

Radny Mateusz Fąfara zabrał głos w sprawie promowania np. większą ulgą w przyszłości tych 

osób, które zdecydowały się na kompostownik.  

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że ta ulga musi być realna, wyliczona  z kosztów.  
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Przewodniczący Rady zgodził się z wypowiedzią Wójta i poddał pod rozwagę pomysł udziału 

radnych czy sołtysów w kontroli np. miejscowości czy przysiółka.  

Mieszkaniec gminy zabrał głos informując, że być może zasadne by było, aby organ czy 

komisja przedstawiła informacje dotyczącą rodzinnych ogródków działkowych, gdzie została 

przeprowadzona kontrola. Mieszkaniec zapytał także o kalkulacje dotyczące opłaty za śmieci, 

czy gmina ma wiedzę ile osób nie płaci i jak jest to skalkulowane.  

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił jaki zakres wiedzy ma urząd i jak przedstawia się sytuacja 

ściągalności opłaty. 

Skarbnik Gminy dodała, że wskaźnik tych osób, które płacą jest od lat porównywalny i on się 

kształtuje na poziomie 94%, czyli około 6% mieszkańców nie reguluje tego zobowiązania.  

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

Przewodniczący przystąpił do głosowania.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE 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 XXXIX/406/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi została przyjęta. 

 

9. Informacje i ogłoszenia 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato zachęcił do wypełniania ankiet dotyczących 

opracowywanej strategii Gminy Masłów. W wersji papierowej ankiety są dostępne w budynku 

urzędu. Można też wypełnić ankiety online – dostępne na stronie gminy Masłów. 

Radny Mateusz Jan Fąfara poinformował, że 25 października wysłał pismo do urzędu i nie 

otrzymał odpowiedzi, chociaż mija już miesiąc.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło poinformował, że po raz 

pierwszy spotykamy się na sesji w godzinach dopołudniowych. Taki termin został ustalony po  

kilku rozmowach z radnymi i sygnałach, że taka godzina sesji bardziej pasuje. Przewodniczący 

Rady dodał, że zrobił rozeznanie w ościennych gminach i w dużej mierze godziny poranne są 

praktykowane do prowadzenia obrad. Są też sytuacje w gminach, że sesje są prowadzone 

naprzemiennie, raz do południa, następna po południu. Przewodniczący poprosił radnych  

o sygnały w tej sprawie, by w jak najlepszym stopniu umożliwić połączenie pracy zawodowej 

i mandatu radnego. 

Radny Tomasz Ksel zabrał głos w sprawie punktu „sprawy różne”, który zdaniem radnego 

przydałby się na sesji, ale został zdjęty na wniosek Przewodniczącego.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za uszczypliwość pod swoim adresem i wyjaśnił  

z czego wynikała zmiana porządku obrad.  

Mieszkaniec gminy zabrał głos odnośnie inwentaryzacji gruntów, informując jakie działania 

podjął w ramach pracy stowarzyszenia. Mieszkaniec poinformował, że faktem jest, że na chwilę 

obecną powiat realizuje modernizację gruntu na terenie sołectw Domaszowice i 
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Dąbrowa, poprzez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne. Zebrane dane 

mają zostać przekazane do powiatu na początku 2022 roku, więc ewentualnie zmiany  

w podatkach mogłyby nastąpić od 2023 roku. Mieszkaniec poinformował także, że z informacji 

jakie uzyskał – powiat nie przewiduje prowadzenia modernizacji w innych sołectwach i podał 

przykład wspólnej realizacji tego zadania przez gminę i powiat.  

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za ten głos mieszkańca i wyjaśnił, że ponieważ jest 

punkt informacje i ogłoszenia to nie ma potrzeby odnoszenia się do tej treści. Temat ten był 

niejednokrotnie podnoszony, więc jest znany.  

Brak kolejnych głosów w tym punkcie.  

 

10. Zakończenie obrad 

W związku z wyczerpanie tematyki obrad Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr 

Władysław Zegadło podziękował za udział w XXXIX sesji Rady Gminy Masłów i zamknął 

obrady. 

 

 

Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło    

  

 

Przygotował(a): Joanna Synak 
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