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Rada Gminy Masłów 

 

Protokół nr XX  

Sesja w dniu 10 czerwca 2020  

 

Obrady rozpoczęto 10 czerwca 2020 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 17:16 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 

Stosownie do art. 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, XX nadzwyczajną sesję Rady 

Gminy Masłów otworzył Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Zegadło. 

Przewodniczący przywitał zebranych.  

 

2. Stwierdzenie quorum 

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

jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

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

porządku obrad i poprosił o przyjęcie przedstawionego porządku.  

Wyniki głosowania 



S t r o n a  2 | 8 

 

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, Andrzej Kułak, Artur Maciej 

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

Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Tomasz Ksel 

 

4. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części 

z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Temat przedstawił Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato. Projekt uchwały powstał w oparciu 

o przygotowywany od kilku miesięcy przetarg na odbiór odpadów. Wójt szczegółowo omówił 

działania podejmowane wspólnie z kilkoma sąsiednimi gminami, sposób kalkulacji ilości 

odpadów. Wójt poinformował o przysługującej uldze, która wynika ze zmiany ustawy, z tytułu 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. Ponieważ głównym czynnikiem wpływającym na koszty jest tonaż odpadów, 

Wójt wyjaśnił sposób monitorowania odbioru odpadów. 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła kalkulacje kosztów, 

z uwzględnieniem ulg dotychczas obowiązujących oraz planowaną  ulgę przysługującą z tytułu 

kompostowania odpadów.  

Radny Tomasz Ksel przedstawił swoje uwagi dotyczące sposobu konsultowania projektu 

uchwały oraz wysokości kosztów i poinformował, że jest negatywnie nastawiony do tego 

głosowania.  

W odpowiedzi, Wójt Gminy wyjaśnił, ze miejscem konsultowania projektu jest posiedzenie 

Rady. Zgodnie z informacją przekazywaną przez Biuro Rady Państwo Radni mogli zgłaszać 

pytania i uwagi na klika dni przed dzisiejszymi obradami. Wójt poinformował, że takie 

rozmowy odbywały się w dużej liczbie, grupa Radnych przeanalizowała dokładnie koszty 

w minionych dniach. Wójt odniósł się do zarzutów przedstawionych przez Radnego Ksel.  

Ad vocem, głos zabrał radny Ksel informując, że nie chodziło mu o to, że nie było możliwości 

zadawania pytań tylko ilość informacji jest tak duża, że trudno jest podjąć decyzję w tak 

krótkim czasie. Radny Ksel dodał, że nie został zaproszony na wspomniane spotkanie, a 

informacje jakie otrzymał były przekazane późno.  

Wójt Gminy odpowiedział, że spotkania nie wynikały z inicjatywy radnych i odniósł się do 

wypowiedzi poprzednika wyjaśniając, że radni otrzymywali informacje z wyprzedzeniem 

czasowym.  

Radny Mateusz Fąfara  zapytał czy jest możliwość zmiany zapisu z uwzględnieniem ilości 

wygenerowanych odpadów przez gospodarstwo domowe. 
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Wójt odpowiedział, że taki zapis jest bardzo niebezpieczny, gdyż istniałoby zagrożenie, że 

część tych odpadów nie trafiałaby do instalacji, a mieszkańcy pozbywali by się ich na inne 

sposoby, co przekładałoby się na środowisko.  

Radny Zenon Pedrycz przychylił się do stanowiska radnego Ksel, że tak ważna kwestia 

powinna być szeroko omówiona i czas na podjęcie decyzji powinien być dłuższy. 

O głos poprosił radny Wojciech Haba pytając, choć jest to znikoma ilość, czy mamy wpływ na 

te osoby, które nie płacą. 

Wójt Gminy wyjaśnił jakie możliwości ma gmina, na podstawie składanych deklaracji i dodał, 

że urząd reaguje na każdy sygnał i podejmuje wszelkie czynności w granicach prawa.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła jakie możliwości ma urząd (upomnienie, tytuły wykonawcze, 

egzekucja).  

Przewodniczący przypomniał radnemu Tomaszowi Ksel zapisy statutu dotyczące zabierania 

głosu w danej sprawie i udzieli głosu. 

Radny Ksel zapytał jaki jest odsetek ściągalności należności od osób, które nie płacą.  

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma przed sobą szczegółowych statystyk, jaki jest efekt 

egzekucji. Z danych jakimi dysponuje Skarbnik na dzisiejszych obradach wynika, że 94% 

mieszkańców płaci opłatę, w stosunku do 6% podejmowane są działania zmierzające do 

ściągnięcia opłaty. 

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

Przewodniczący Rady podsumował problem i dyskusję i poprosił o przegłosowanie projektu 

uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Wyniki głosowania 

ZA: 1, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (1) 

Ryszard Jan Filipowicz 

PRZECIW (8) 

Marek Łukasz Dudzik, Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba, Bernarda Komorowska, Tomasz 

Ksel, Andrzej Pedrycz, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) 

Stanisław Doleziński, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, 

Piotr Władysław Zegadło 

Uchwała nie została podjęta. 

Przewodniczący Rady Piotr Władysław Zegadło ogłosił 10 – minutową przerwę.  

Po przerwie, Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał wniosek podpisany przez grupę 

radnych (stanowi załącznik protokołu) w sprawie poprawek do przedstawionego projektu 

uchwały. Przewodniczący Rady odczytał wniosek i uzasadnił jego podstawę.  
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W dyskusji głos zabrał radny Tomasz Ksel prosząc o podanie źródła finansowania różnicy tych 

kalkulacji i analizy kosztów, według nowych stawek. 

Wójt Gminy Masłów zabrał głos informując, że dyskusja jaka się zrodziła, propozycja zmiany 

stawek jest efektem wspólnej troski i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Przedstawiony projekt uchwały i kalkulacje wynikały z rzetelnej analizy zadania. Wójt 

podziękował za odpowiedzialne podejście i zadeklarował, że podejmuje wyzwanie  

Skarbnik Gminy poprosiła o przerwę w celu zweryfikowania kwot zgodnie z wnioskiem 

Radnych, ustalenie różnicy i znalezienie źródła finansowania, chyba że Państwo Radni 

wskazują to źródło.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że według założeń przedstawionej propozycji zmieni się 

proporcja kosztów w poszczególnych punktach. Radni, którzy podpisali się pod wnioskiem 

zakładają, że da się uszczelnić system i zmniejszyć ilość śmieci zmieszanych, co również 

wpływa na ogólną ocenę systemu i może spowodować oszczędności. 

Wójt Gminy Tomasz Lato zabrał głos informując, że nie widzi możliwości dokładania do 

gospodarki odpadami z budżetu gminy, kosztem inwestycji, budowy dróg, budowy sieci czy 

chodników. Wójt zaapelował o wspólne dbanie o czyste środowisko, prawidłowe 

gospodarowanie odpadami i dbanie o to, by do systemu nie były oddawane śmieci, które nie 

zostały wygenerowane przez gospodarstwa domowe z terenu gminy. Wójt zadeklarował, że 

przez najbliższe 5 miesięcy będzie bacznie przyglądać się realizacji systemu gospodarki 

odpadami. 

Radny Ksel ponownie poprosił o przedstawienie źródła finansowania i poprosił 

o przedstawienie procedury, gdyż nie wie, czy takie procedowanie jest zgodne ze Statutem 

Gminy.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił sposób głosowania projektu uchwały, zgodnie z § 51 Statutu 

Gminy Masłów.  

Skarbnik Gminy odpowiadając na pytanie Radnego, wyjaśniła, ze źródłem w jej ocenie jest 

uszczuplenie środków na płatności tytułem odsetek kredytów. W związku z sytuacją 

ekonomiczną  taka możliwość istnieje, ale szczegóły zostaną podane po dokładnej analizie.  

Wójt Gminy dodał, że również w przerwie dyskusje dotyczące kwestii prawnych były 

omawiane i są zgodne.  

Sekretarz Gminy wyjaśnił szczegółowo procedury rozpatrzenia poprawek zgłoszonych przez 

radnych. 

Wójt Gminy zgłosił propozycję przerwy celem przygotowania kalkulacji i przedstawienia 

poprawek w formie pisemnej. 

Przewodniczący ogłosił 10 – minutową przerwę z możliwością jej przedłużenia.   

Po przerwie; Skarbnik Gminy przedstawiła kalkulacje przygotowaną w oparciu o stawki 

zaproponowane przez grupę radnych i wskazała źródło finansowania. 

Wójt Gminy wyraził zgodę na zmiany w budżecie zaproponowane przez Radnych. 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku.  

Głosowano wniosek w sprawie: 

Zmiany zapisu § 2 projektu uchwały w zaproponowanym brzmieniu:  

„1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych w liczbie mieszkańców 1-5 – 17,00 zł 
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(siedemnaście złotych) od mieszkańca, 2) W przypadku nieruchomości zamieszkałych w 

liczbie mieszkańców 6-8 – 17,00 zł (siedemnaście złotych) od mieszkańca dla pierwszych 

5 osób i po 15,00 zł (piętnaście złotych) dla kolejnych osób, 3) W przypadku nieruchomości 

zamieszkałych w liczbie mieszkańców 9 i powyżej – 17,00 zł (siedemnaście złotych) od 

mieszkańca dla pierwszych 5 osób, po 15,00 zł (piętnaście złotych) dla kolejnych 3 osób i 

po 12,00 zł (dwanaście złotych) od każdej następnej osoby.  

2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki 

opłaty określonej w § 2 ust. 1 od każdego mieszkańca.” 

Pozostałe zapisy projektu uchwał bez zmian. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (11 

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

Komorowska, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, 

Andrzej Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

PRZECIW (1) 

Tomasz Ksel 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba 

NIEOBECNI (1) 

Zenon Adam Pedrycz 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały uwzględniającego 

przyjęte zmiany. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

Komorowska, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, 

Andrzej Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

PRZECIW (1) 

Tomasz Ksel 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba 

NIEOBECNI (1) 

Zenon Adam Pedrycz 

Uchwała nr XX/228/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
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komunalne w kompostowniku przydomowym, po zmianie zaproponowanej przez grupę 

Radnych została podjęta. 

  

5. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów poinformował, że w związku z tym, że w projekcie 

uchwały podane zostały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie 

zostały przyjęte składa wniosek o aktualizację treści tabeli, zgodnie z uchwałą przyjętą 

w poprzednim punkcie.  

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej 

Kułak 

PRZECIW (9) 

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

Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław 

Zegadło 

NIEOBECNI (1) 

Zenon Adam Pedrycz 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku.  

Głosowano wniosek w sprawie: 

zmiany tabeli zawartej w załączniku nr 1 do projektu uchwały, zgodnie z ustaloną opłatą za 

gospodarowanie odpadami.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

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

Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba, Tomasz Ksel 

NIEOBECNI (1) 

Zenon Adam Pedrycz 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały uwzględniającego 

zaproponowane zmiany. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 
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ZA (11) 

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

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

Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba, Tomasz Ksel 

NIEOBECNI (1) 

Zenon Adam Pedrycz 

Uchwała nr XX/229/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi została przyjęta. 

 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Przewodniczący Rady poinformował o procedurze głosowania projektu uchwały i złożył   

wniosek dot. aktualizacji projektu uchwały zgodnie z przyjętymi stawkami. 

Głosowano w sprawie: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Małgorzata Kozubek 

PRZECIW (10) 

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

Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr 

Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Tomasz Ksel 

NIEOBECNI (1) 

Zenon Adam Pedrycz 

Projekt uwzględniający przedłożony wniosek, przedstawiła Skarbnik gminy Małgorzata 

Kumór. 

W dyskusji, głos zabrał radny Tomasz Ksel prosząc o wyjaśnienie stanu. Wniosek złożony 

przez radnych polega na zmniejszeniu stawki opłaty o 2 zł, czyli około 10%, a w budżecie po 

aktualizacji zmiana wynosi 75.000 zł tylko. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła szczegółowo z czego wynikły kalkulacje i półroczny okres przyjęty 

w budżecie.   

Radny Ryszard Piotr Szymczuch zapytał o parametry pieca planowanego do wymiany w 

budynku Agronomówki i czy planowana jest również wymiana grzejników przy tej okazji. 

W odpowiedzi Wójt Gminy Tomasz Lato poinformował, że po przeglądzie instalacji, grzejniki 

nie podlegają wymianie. Planuje się wymianę pieca na piec pelletowy i wynajem budynku na 

cele usługowe. Do niedawna w budynku świadczone były usługi weterynaryjne i z takim 

założeniem przygotowywany jest obiekt do wynajmu.   

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku.  
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Głosowano wniosek w sprawie: 

aktualizacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, na podstawie zmienionej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

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

Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

PRZECIW (1) 

Tomasz Ksel 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba 

NIEOBECNI (1) 

Zenon Adam Pedrycz 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały po uwzględnieniu 

przyjętych zmian. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

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

Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

PRZECIW (1) 

Tomasz Ksel 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Mateusz Jan Fąfara, Wojciech Haba 

NIEOBECNI (1) 

Zenon Adam Pedrycz 

Uchwała nr XX/230/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów została 

podjęta. 

 

7. Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Zegadło podziękował za udział w nadzwyczajnej 

XX sesji Rady Gminy Masłów i zamknął obrady. 

 

Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


