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Rada Gminy Masłów 

Protokół nr L  

Sesja w dniu 27 października 2022  

 
Obrady rozpoczęto 27 października 2022 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 09:54 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 

 

Lista gości na posiedzeniu: 

Stanisław Białowąs – sołtys sołectwa Barcza 

Mirosław Piwko – sołtys sołectwa Brzezinki 

Aniela Cedro - sołtys sołectwa Dąbrowa 

Renata Samiczak – sołtys sołectwa Masłów Drugi 

Mirosław Kuzka - sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne 

Katarzyna Kaczor - sołtys sołectwa Mąchocice – Scholasteria 

Agnieszka Pisarczyk – sołtys sołectwa Wiśniówka 

Ewa Kokowska - Radca Prawny  

 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Piotr Władysław Zegadło otworzył L 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 
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Masłów Piotr Zegadło poinformował, że obrady odbywają się w trybie hybrydowym  

(z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość). Przewodniczący przywitał 

radnych, sołtysów, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników 

urzędu, uczestniczących gości oraz wszystkich oglądających transmisję.  

 

2. Stwierdzenie quorum 

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

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

podstawie systemu informatycznego esesja) stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Biura Rady nie wpłynął wniosek o zmianę 

porządku obrad i przystąpił do głosowania zaproponowanego porządku. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 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, Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, 

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

Zegadło 

NIEOBECNI (1) 

Ryszard Piotr Szymczuch 

 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLIX z poprzedniej sesji 

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

Rady Gminy nie wpłynął wniosek o zmianę treści protokołu z poprzedniej sesji i przystąpił do 

głosowania w tym punkcie. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 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, Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak, 

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

Zegadło 

NIEOBECNI (1) 

Ryszard Piotr Szymczuch 

 

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 Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem dotyczącym wysokości cen węgla, który będzie 

sprzedawany przez samorządy. 
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Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato szczegółowo wyjaśnił proponowane ceny i koszty 

dystrybucji węgla. Ponieważ sprawa jest jeszcze na etapie ustaleń, to na tę chwilę nie ma jeszcze 

dokładnych informacji. Prowadzone są rozmowy z właścicielami składów węgla z terenu 

gminy.   

Radny Andrzej Pedrycz zapytał jeszcze, czy przedstawione proponowane ceny dotyczą również 

ekogroszku, czy w tym przypadku ceny będą inne.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło zwrócił uwag radnemu, że 

sprawa jeszcze jest na etapie ustaleń na szczeblu rządowym, więc trudno w tym momencie 

mówić o szczegółach.  

Wójt Gminy Tomasz Lato dodał, że w deklaracjach mieszkańcy mają do wyboru trzy rodzaje 

opału m.in. groszek. 

Radny Wojciech Haba poprosił o szerszą informację w sprawie spotkania i podpisana listu 

intencyjnego o wzajemnej współpracy z firmą Nexera dot. budowy światłowodu.  

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to deklaracja dotycząca współpracy zgodnie  

z prawem w celu zapewnienia lepszego dostępu mieszkańców do światłowodu.  

Mieszkaniec gminy zabrał głos w czterech sprawach: 

1) decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylenia decyzji 

podatkowej dla nieruchomości znajdujących się na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską.  

W tym zakresie mieszkaniec zapytał, czy organ ma wiedzę ilu mieszkańcom przysługuje 

zwolnienie z podatku, czy wiadomo jakiego rzędu są to kwoty i jakie jest stanowisko w sprawie 

zwolnień na 2023 rok.    

2) Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła się do samorządów województwa 

świętokrzyskiego o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących 

podejmowania uchwał inkasenckich.  

Mieszkaniec zapytał, czy organ już wystosował odpowiedź w tej sprawie i czy stwierdzono,  

że radni (inkasenci) głosowali w swoich sprawach.  

3) W zakresie dostarczania decyzji podatkowych – Skarbnik gminy informował, że gmina 

dysponuje systemem dostarczania decyzji podatkowych drogą elektroniczną.  

W tym zakresie padło pytanie dlaczego nie było informacji do mieszkańców, że z tego systemu 

mogą korzystać.  

4) Ma podobno pojawić się klauzula dotycząca jakości węgla, czy to oznacza,  

że mieszkańcy będą pozbawieni prawa do reklamacji.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło odpowiedział, że z pewnością 

nie da się na wszystkie pytania odpowiedzieć, ponieważ część z nich wymaga szczegółowej 

analizy. Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy.  

Wójt Gminy Tomasz Lato wyjaśnił, że żadna z tych informacji nie jest zawarta  

w sprawozdaniu wójta z okresu między sesjami.   

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański odniósł się do sprawy gruntów objętych opieką 

konserwatorską. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że postępowanie podatkowe zostało prawidłowo 

przeprowadzone, co Kolegium Odwoławcze potwierdziło w pierwszej decyzji. Ustawa określa 

zasady prowadzenia postępowania z urzędu, które są uwarunkowane powzięciem informacji od 

podatnika (w formie złożenia informacji o gruntach albo w formie złożenia zaświadczenia od 

konserwatora zabytków). W tej konkretnej sytuacji druga decyzja Kolegium Odwoławczego 
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pojawiła się dopiero wtedy, kiedy podatnik dostarczył zaświadczenie od konserwatora 

zabytków.   

Zastępca Wójta Gminy Monika Dolezińska-Włodarczyk odniosła się do kwestii korespondencji 

z Regionalną Izbą Obrachunkową, która poprosiła o przesłanie dokumentów. Żądana 

dokumentacja została przesłana. Zastępca Wójta Gminy przypomniała, ze imienne głosowania 

są prowadzone od tej kadencji rady gminy, wcześniej nie było takiego obowiązku.  

W odniesieniu do pytania trzeciego Skarbnik Gminy Robert Szechnicki wyjaśnił, że system, 

którym dysponuje gmina umożliwia dostarczenie decyzji podatkowych. Warunkiem jest 

podanie danych przez podatnika, który wskaże adres poprzez zmianę informacji podatkowych. 

Skarbnik gminy podkreślił, że z żadnych przepisów nie wynika obowiązek informowania 

podatnika o możliwościach otrzymywania decyzji. To podatnik decyduje o formie dostarczenia 

decyzji.   

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło dodał, że jego zdaniem taka 

informacja powinna się pojawić na stronach. 

Wójt Gminy Tomasz Lato zabrał głos w odniesieniu do sprzedaży węgla wyjaśniając, że gmina 

będzie starała się, by mieszkańcy uzyskali certyfikat jakości węgla przy zakupie. Na tę chwilę 

trwają jeszcze rozmowy, ustawa jest w trakcie procedowania więc temat jest otwarty. Wójt 

Gminy zaznaczył, że to zadanie w dużej mierze zaskoczyło samorządy, jednak podejmujemy 

się realizacji tego zadania.  

Radny Tomasz Ksel poparł propozycję Przewodniczącego Rady odnośnie informowania 

mieszkańców o możliwości odbioru decyzji, mimo braku obowiązku. Radny odniósł się do 

wypowiedzi Sekretarza wyjaśniając, że z przykrością stwierdza że brakuje mu refleksji ze 

strony urzędu. 

W odpowiedzi, Sekretarz Gminy Masłów wyjaśnił, że wypowiedział swoje myśli po analizie 

uzasadnienia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.  

Wójt Gminy Tomasz Lato dodał, że nie ma żadnych przeszkód do podania informacji  

o możliwości odbioru decyzji i zapewnił, że taka informacja się ukaże. 

Radna Małgorzata Kozubek, odnosząc się do podnoszonych w dyskusji kwestii oszczędności 

w dostarczaniu decyzji podatkowych, zapytała o cenę zakupu oprogramowania.  

Skarbnik Gminy Masłów Robert Szechnicki odpowiedział, że w ramach programu, którym 

dysponuje gmina wprowadzono dodatkowe możliwości. Program został zakupiony w ramach 

projektu e-świętokrzyskie i w okresie trwałości był bezpłatny. Teraz koszt roczny utrzymania 

programu to kwota około 30.000,00 zł.  

Brak kolejnych zgłoszeń w dyskusji. 

Przybył radny Ryszard Szymczuch, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił  

o potwierdzenie quorum. W posiedzeniu uczestniczy 15 radnych.  

 

6. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami  

i Rolnictwa dotycząca komunalizacji działek nr 19/2, 103, 137, 162, 200 i 201 

położonych w obrębie ewidencyjnym Mąchocice-Scholasteria, stanowiących drogi 

Kierownik referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wojciech Fąfara 

przedstawił informację, dotyczącą komunalizacji działek położonych w obrębie Mąchocice – 

Scholasteria wraz z wnioskiem w sprawie przyjęcia do wiadomości i zaakceptowania przez 
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Radę Gminy materiałów przygotowanych do komunalizacji, które zostaną wyłożone do 

publicznej wiadomości na okres 30 dni.  

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Ryszard 

Jan Filipowicz poprosił w imieniu Komisji – o przyjęcie stanowiska przez Radę Gminy. 

Nie zgłoszono uwag do informacji.  

Rada Gminy przyjęła do wiadomości i zaakceptowała materiały przygotowane do 

komunalizacji. 

 

7. Projekt uchwały: 

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Skarbnik Gminy Masłów Robert Szechnicki przedstawił szczegółowo projekt uchwały.  

Radny Mateusz Jan Fąfara zwrócił się z pytaniem dotyczącym oświetlenia ulicy Łysogórskiej 

w Mąchocicach Kapitulnych, czy zadanie będzie procedowane jeszcze w tym roku, jak to było 

deklarowane na zebraniu wiejskim. Radny zapytał także o procedowanie nad projektem 

budżetu, czy będzie jakieś spotkanie robocze, gdzie będzie możliwość zapoznania się  

z wnioskami do budżetu na 2023 i wspólnie zdecydujemy, co zostanie zapisane w projekcie.  

W odpowiedzi Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przypomniał, że jest to jedna lampa  

i ogłoszenie je w osobnym trybie będzie rodziło dodatkowe koszty. Dlatego chcemy ogłosić to 

z innym zadaniem, stąd to przesunięcie w czasie. W odniesieniu do wniosków budżetowych 

Wójt odpowiedział, że są to setki wniosków z różnych źródeł i radni mają możliwość 

zapoznania się z nimi w każdej chwili. Wójt wyjaśnił założenia przyszłorocznego budżetu, 

który zamierza przedstawić Radzie.  

Radny Ryszard Piotr Szymczuch zwrócił się do Skarbnik z prośbą o doprecyzowanie informacji 

dotyczących nagród dla nauczycieli.  

Skarbnik Gminy poinformował, że są to środki w całości finansowane przez Kuratorium 

Oświaty. Są to nagrody dla trzech nauczycieli: 1 osoba z Woli Kopcowej i 2 osoby z Mąchocic 

– Scholasterii.   

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło zabrał głos odnośnie 

opracowania dokumentacji dotyczącej ośrodka zdrowia w Masłowie. Przewodniczący zwrócił 

uwagę, że oprócz ocieplenia budynku konieczna jest przebudowa schodów w środku, ponieważ 

osoby z niepełnosprawnością mają utrudniony dostęp do opieki medycznej.  

Wójt Gminy wyjaśnił szczegółowo wstępne założenia dokumentacji PFU. Po rozmowach z 

Państwem radnymi, sygnałach od Centrum Medycznego Zdrowie problem wejścia został 

zgłoszony wykonawcy Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Decyzja będzie podejmowana 

po ustaleniu wysokości kosztów.   

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

omawiany projekt.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie oceniła projekt. 

Komisja do spraw Inwestycyjnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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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 L/517/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy została podjęta. 

 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 

2029 

Skarbnik Gminy Masłów Robert Szechnicki przedstawił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

omawiany projekt.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie oceniła projekt. 

Komisja do spraw Inwestycyjnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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 

Uchwała nr L/518/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów 

na lata 2022 – 2029 została przyjęta. 

 

c) w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci wodociągowej na 

działce nr ewid. 363/2 i drodze gminnej w msc. Dąbrowa, gm. Masłów 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński omówił 

projekt uchwały. 

Radny Ryszard Jan Filipowicz podziękował za realizację długo wyczekiwanej inwestycji.  

Brak zgłoszeń w dyskusji.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja do spraw Inwestycyjnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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 
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Uchwała nr L/519/2022 w sprawie przekazania do nieodpłatnego używania odcinka sieci 

wodociągowej na działce nr ewid. 363/2 i drodze gminnej w msc. Dąbrowa, gm. Masłów 

została podjęta. 

 

d) w sprawie rozpatrzenia petycji S.152.6.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

Przewodniczący Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji Marek Łukasz Dudzik 

przedstawił stanowisko komisji i odczytał uzasadnienie stanowiska (stanowi załącznik 

protokołu).  

Radny Zenon Adam Pedrycz zwrócił się z pytaniem, kto jest wnioskodawcą petycji, czy to ktoś 

z gminy. 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że jest to ogólnopolska akcja, pan jest spoza gminy  

i  wysyłał petycję do różnych gmin.  

Mieszkaniec gminy poinformował, że jako organizacja prospołeczna popiera wszelkie 

inicjatywy związane z tego typu wnioskiem. Mieszkaniec zapytał jak młodzież ma uczestniczyć 

w posiedzeniach rady, jeśli sesja jest o 8:30.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło odpowiedział, że dzieci mają 

zajęcia w różnych godzinach, o 15:00 też, czy o 17:00 zajęcia pozalekcyjne. jeśli ktoś jest 

zainteresowany posiedzeniem rady to ma możliwość uczestniczenia w niej. Przewodniczący 

podkreślił, że zgodnie z uzasadnieniem, Komisja i radni nie są przeciwni powołaniu 

młodzieżowej rady gminy. Jako przykład Przewodniczący Rady podał telewizję internetową, 

która kiedyś powstała na terenie gminy i była wspierana przez organ, ale młodzież przestała się 

tym interesować, zabrakło chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu i telewizji nie ma.  

Radny Tomasz Ksel zabrał głos wyjaśniając, że rozumie tok myślenia i tej wypowiedzi, ale 

przykład telewizji jest chyba chybiony.   

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że był to przykład inicjatywy młodzieży, która to inicjatywa 

wygasła i dodał, że może faktycznie to nie miejsce na takie dyskusje. 

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 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 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Ryszard Piotr Szymczuch 

Uchwała nr L/520/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji S.152.6.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

została podjęta. 

 

8. Analiza oświadczeń majątkowych za 2021 rok 

Piotr Władysław Zegadło – Przewodniczący Rady Gminy Masłów poinformował, że analiz 

oświadczeń została Radzie przedstawiona w wersji pisemnej. Przewodniczący Rady przytoczył 

najczęściej powielane błędy i poinformował, że wszystkie oświadczenia wpłynęły w terminie. 
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Oświadczenia są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie można zapoznać się 

z ich treścią.   

Brak głosów w tym punkcie. 

 

9. Informacje i ogłoszenia 

Mieszkaniec gminy zabrał głos w kilku sprawach: urząd gminy wystąpił do konserwatora 

zabytków z zapytaniem, ile nieruchomości jest objęte opieką konserwatorską oraz do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie. Stowarzyszenie, które reprezentuje 

mieszkaniec złożyło skargę do Wojewody Świętokrzyskiego na brak dyżurów 

przewodniczącego w wyznaczonych terminach. Stanowisko jeszcze nie zostało podjęte w tej 

sprawie. 

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański zaapelował do radnych o przekazywanie 

mieszkańcom informacji o możliwości pozyskania środków na termomodernizację budynków 

w ramach program „Czyste Powietrze”. Sekretarz poinformował, także że w ostatnich dniach 

wpłynęło pismo z Ministerstwa Cyfryzacji, że jeżeli ktoś składa pismo wraz z załącznikami, za 

pośrednictwem epuap, interpretacja jest taka, że składający podpisał tym samym treść 

załączników.   

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło poinformował, że w poprzedni 

poniedziałek nie mógł pełnić dyżuru z uwagi na obowiązki wynikłe w pracy. Sytuacja była 

awaryjna i z uwagi na fakt, że wynikło to tuż przed dyżurem to nie mógł zapewnić zastępstwa. 

W większości dyżurów przewodniczący pełni je osobiście, w niektórych sytuacjach,  

w zastępstwie na dyżurze są wiceprzewodniczący.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato poinformował, że dyżury wójta i przewodniczącego są  

w tym samym dniu. Wójt gminy zachęcił, by przed przyjściem na dyżur wykonać telefon, co 

ułatwi Państwu spotkanie.  

Brak kolejnych zgłoszeń.   

 

10. Zakończenie obrad 

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr 

Władysław Zegadło podziękował za udział w L sesji Rady Gminy Masłów i zamknął obrady.  

 

  

Przewodniczący Rada Gminy Masłów  

Piotr Zegadło     

 

  

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


