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Rada Gminy Masłów 

 

Protokół nr XXV  

Sesja w dniu 29 października 2020 
 

Obrady rozpoczęto 29 października 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:49 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 oraz na podstawie art. 15zzx ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), Przewodniczący Rady Gminy 

Masłów Piotr Zegadło poinformował, że z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną 

obrady odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość. Przewodniczący Piotr Zegadło otworzył XXIV sesję Rady Gminy Masłów. 

Przewodniczący przywitał radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, pracowników 

urzędu, uczestniczących gości oraz wszystkich oglądających transmisję. Przewodniczący 

odczytał informację o  sposobie zgłaszania udziału w dyskusji oraz o transmisji.  

 

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. 
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3. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 6 

zgłoszony przez Wójta Gminy i przystąpił do głosowania.  

Głosowano wniosek w sprawie: 

zdjęcie z porządku obrad pkt. 6 zgłoszony przez Wójta.  

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 odczytał wniosek z dnia 2020-10-29 złożony przez radnego Tomasza 

Ksela (stanowi załącznik protokołu).  Wniosek dotyczy zdjęcia z porządku obrad pkt. 11- 

projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Masłów. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie tego punktu.  

Głosowano wniosek w sprawie: 

zdjęcia z porządku obrad punktu 11 - projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Masłów, 

zgłoszony przez radnego Tomasza Ksela.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (6) 

Mateusz Jan Fąfara, Ryszard Jan Filipowicz, Wojciech Haba, Bernarda Komorowska, Tomasz 

Ksel, Zenon Adam Pedrycz 

PRZECIW (8) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, 

Andrzej Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Małgorzata Kozubek 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania porządku obrad, z uwzględnieniem zmian. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Mateusz Jan Fąfara, Ryszard Jan Filipowicz, 

Wojciech Haba, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, 

Andrzej Pedrycz, Zenon Adam Pedrycz, Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

PRZECIW (1) 

Tomasz Ksel 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Małgorzata Kozubek 
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4. Przyjęcie protokołu Nr XXIV z poprzedniej sesji 

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

Rady Gminy wpłynął wniosek o zmianę treści protokołu. Wniosek zgłoszony przez radnego 

Tomasza Ksela dotyczy punktu. 23. i polega na dodaniu do jego wypowiedzi słowa „istotnym” 

przed słowami naruszeniem prawa.  Treść wniosku i wyjaśnienia protokolanta stanowią 

załącznik protokołu.  

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.  

Głosowano wniosek w sprawie: 

zmiany treści punktu 23 w Protokole nr XXIV z sesji Rady Gminy Masłów z dnia 24.09.2020 

r. Zmiana zgłoszona przez radnego Tomasza Ksela dotyczy jego wypowiedzi i polega na 

dodaniu słowa "ISTOTNYM" przed słowami "naruszeniem prawa". 

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 przyjęcie protokołu wraz ze zmianą w treści.  

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 

 

5. Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i urzędu gminy w okresie między sesjami 

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. Wójt Gminy 

Tomasz Lato przedstawił pokrótce treść informacji. 

Brak głosów w dyskusji,; sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy 

Masłów Na Lata 2016 - 2019 (punkt zdjęto z porządku obrad) 

 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński przedstawił  

projekt uchwały. 

Brak głosów w dyskusji. 
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Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja do spraw inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący rady Gminy przystąpił do głosowania.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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, Piotr Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Tomasz Ksel, Ryszard Piotr Szymczuch 

Uchwała nr XXV/278/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów została podjęta.  

 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów 

Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP omówił projekt uchwały. 

Piotr Władysław Zegadło – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy jeśli 

okaże się, że teren objęty proponowaną zmianą znajduje się w strefie Natura 2000, to czy 

zmiana zostanie odrzucona. Wiemy, że wnioskodawca na własny koszt będzie pokrywał koszty 

związane ze zmianą.  

Kierownik BiGP wyjaśnił, że dokument będzie konsultowany z około 40 instytucjami. 

Kierownik przypomniał, ze właściciel działki na etapie procedowania planu dla sołectwa 

Dąbrowa składał wnioski, które zostały odrzucone. Powodem odrzucenia była niezgodność ze 

studium. 

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja do spraw inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący rady Gminy przystąpił do głosowania.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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, Piotr Władysław Zegadło 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Tomasz Ksel, Ryszard Piotr Szymczuch 

Uchwała nr XXV/279/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów została 

przyjęta. 
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9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XI/131/2019 

z dnia 19 września 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi 344022T "Domaszowice 

starodroże 74" kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice 

Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.  

Komisja ds. Inwestycji 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 XXV/280/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XI/131/2019 

z dnia 19 września 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi 344022T "Domaszowice starodroże 

74" kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice została przyjęta. 

 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów 

z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Masłów na lata 2015-2020, rozszerzając lata realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów na lata 2021-2027 wskazując nowe 

zadania dla realizacji celów określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

Temat przedstawił Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Wojciech Fąfara.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt. 

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 XXV/281/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów 

z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Masłów na lata 2015-2020, rozszerzając lata realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Masłów na lata 2021-2027 wskazując nowe zadania dla realizacji celów określonych 

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej została przyjęta jednogłośnie. 
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11. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Masłów 

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański omówił projekt Statutu Gminy Masłów 

wyjaśniając szczegółowo z czego wynikają proponowane zmiany. 

Piotr Władysław Zegadło podziękował za szczegółowe przedstawienie zmian  i dodał, że sam 

pracował w komisji ds. zmiany statutu i wypracowane zmiany były kosmetyczne.  

Radny Tomasz Ksel podtrzymuje swoje zdanie, że nie czas i miejsce dyskutowania na temat 

statutu. Radny przedstawił przebieg sprawy zwołania na swój wniosek posiedzenia komisji w 

miesiącu lipcu i wątpliwości związane z terminem zwołania. Radny poinformował, że w dniu 

dzisiejszym udał się do urzędu gminy w celu zweryfikowania dokumentów z konsultacji. 

Radny poinformował, że z przykrością stwierdza, że były to dwa teksty wydrukowanie w kilku 

egzemplarzach i zebrane pod nimi podpisy. Radny Ksel dodał, że sołtysi i radni bezpośrednio 

nie dostali informacji o konsultacjach. Radny nie podważa tego, że procedury związane 

ogłoszeniem i publikacją konsultacji zostały zachowane. Radny Ksel zwrócił się z kilkoma 

pytaniami dotyczącymi:  

− § 27 ust. 1 pkt 6 „Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady 

Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku”. W 

nawiązaniu do tego punktu,  

− § 65 ust. 2 „Zwołanie posiedzenia  na wniosek członka Komisji winno nastąpić 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie bezczynności 

Przewodniczącego Komisji posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady”. Radny Ksel 

zapytał o interpretację przepisów, czy termin 7 dni dotyczy podania daty planowanego 

posiedzenia, za miesiąc, za pół roku, za rok; czy komisja powinna się odbyć w ciągu  

dni.   

− § 66 „W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, 

którzy mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału 

w głosowaniu.”, na posiedzeniu komisji pani mecenas informowała, że nie radny nie 

mógł składać wniosku, ponieważ nie jest członkiem komisji. 

− § 84 „O posiedzeniu Komisji, której przedmiotem jest skarga, wniosek lub petycja 

informuje się przedstawiciela podmiotu wnoszącego petycję, skargę lub wniosek.” 

Radny zwrócił uwagę, że przepis nie określa sposobu i terminu informowania 

o posiedzeniu.  

Radny Ksel  ponowił prośbę o przesunięcie tego głosowania. 

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Radcy prawnemu.  

Ewa Kokowska -  Radca prawny odniosła się do pytań radnego; w przypadku zwołania terminu 

komisji – zapis jest jasny, komisja ma być zwołana, a nie musi się odbyć. 

Radny Ksel zapytał, czy jeśli to będzie termin za pół roku, to też będzie. 

Piotr Władysław Zegadło zabrał głos, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, 

termin komisji może się przesunąć. Jednak powaga komisji i przewodniczącego komisji jest 

taka, że przewodniczący komisji nie będzie czekał pół roku. Przewodniczący Rady poprosił, by 

nie robić sobie żartów z dyskusji.  

Radca prawny Ewa Kokowska wyjaśniła, że zwołanie posiedzenia ma nastąpić w terminie 7 

dni, a nie posiedzenie ma się odbyć w tym terminie. W odniesieniu do § 84 – należy rozumieć, 

że przy takiej redakcji przepisu, informowanie przedstawiciela składającego wniosek, skargę 

lub petycję następuje w każdy dowolny sposób.  
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Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnego, czy to wszystkie uwagi, czy coś 

zostało pominięte.  

Radny Ksel odpowiedział, że w takiej sytuacji, to pan Sekretarz wprowadził go w błąd. 

Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański odniósł się do uwag radnego Ksela w sprawie konsultacji 

wyjaśniając, że konsultacje te odbyły się zgodnie z wolą Rady, która podjęła uchwałę Nr 

X/118/2019. Informacja o konsultacjach została opublikowana w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach, na tablicy ogłoszeń w urzędzie 

gminy oraz na stronie internetowej gminy. Procedura taka jest zachowana w każdym 

przypadku, czy to konsultacji nazw ulic, czy konsultacji statutów sołectw i tu nic szczególnego 

nie nastąpiło. Zarzut, że konsultacje nie spełniły przepisu prawnego czy oczekiwań są mocno 

chybione 

i niesprawiedliwe wobec prawie stu osób, które brały udział w konsultacjach. Sekretarz 

wyjaśnił, że nie pamięta szczegółów rozmowy o której wspomniał radny Ksel ale potwierdza, 

że rozmowa dotycząca zwołania posiedzenia miała miejsce.   

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło odnosząc się do opinii w sprawie 

konsultacji poinformował, że uczestniczył w różnych konsultacjach, na różne tematy. Czasem 

konsultacje odbywały się na spotkaniach, stąd być może wspólne stanowisko wypracowane 

w grupie. Przewodniczący dodał, że warto uszanować głosy mieszkańców.  

Zastępca Wójta Gminy Monika Dolezińska-Włodarczyk odczytała zapis § 4 uchwały Nr 

X/118/2019 Rady Gminy. Zgodnie z zarządzeniem przyjęta została forma zbierania opinii 

i uwag do projektu Statutu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że radny Tomasz Ksel zgłasza chęć udziału w dyskusji 

i poinformował, że łączny czas wypowiedzi pana radnego przekroczył 10 minut. Wobec 

powyższego Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie chciałby aby jakieś organizacje społeczne 

wystąpiły ze skargą, jak to miało miejsce w przypadku Wiceprzewodniczącego Rady, na 

prowadzenie obrad niezgodnie ze statutem.  

Mieszkaniec Gminy zabrał głos, informując że być może są to ostatnie chwile, kiedy osoby 

spoza rady będą mogły zabrać głos podczas sesji. Mieszkaniec wyjaśnił, że nie chodzi 

o radnych, o sołtysów, chodzi o mieszkańców. Od ponad roku zabiega o to, by mieszkańcy 

otrzymali uprawnienie do zabierania głosu. Od wielu lat było takie uprawnienie niepisane, 

w tej chwili w jego ocenie jest coraz gorzej.  Mieszkaniec przypomniał historię zabierania głosu 

w poprzednich kadencjach wymieniając ówczesnych przewodniczących rady. W ocenie 

mieszkańca problemy zaczęły się od 2016 roku, kiedy radny Zegadło zwrócił się z pytaniem do 

rady, czy pytania i odpowiedzi muszą się odbywać na sesji. Mieszkaniec uważa, ze forma 

przeprowadzenia konsultacji społecznych ma wiele do życzenia i przytoczył kilka informacji, 

jakie pojawiły się na stronie gminy. Mieszkaniec nie zgadza się z tym, co powiedział pan 

Sekretarz, że informacja została wywieszona na wszystkich tablicach ogłoszeń. Wiele osób nie 

miało pojęcia, że te konsultacje są. Mieszkaniec wyjaśnił, że jako przedstawiciel 

stowarzyszenia złożył petycję do wójta o przeprowadzenia konsultacji, ale informacji zwrotnej 

nie otrzymał. Mieszkaniec zapytał, czy zapis § 84 będzie przestrzegany, bo dotychczas to nie 

było realizowane.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że interpretacja tego zapisu była omówiona przez Panią 

mecenas. Przewodniczący Rady odnosząc się treści wypowiedzi mieszkańca wyjaśnił, że 

wielokrotnie udzielał głosu mieszkańcom, głównie przedmówcy i do tej pory nie zdarzyło się, 
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żeby komukolwiek nie udzielił głosu, więc nie rozumie z czego wynika taka wypowiedź. Głos 

był mieszkańcom udzielany i w tej materii nic się nie zmieniło. 

Radny Ryszard Jan Filipowicz zabrał głos informując, że jako członek komisji ds. zmiany 

statutu aktywnie uczestniczył w pracach komisji. Nie wszystko, czego radny oczekiwał, było 

po jego myśli, jednak końcowo poparł projekt statutu. Radny dodał, że oczekiwał rozszerzonej 

dyskusji w obecności radnych i sołtysów, ale zamierza poprzeć ten statut.  

Przewodniczący Rady dodał, że procedowanie statutu odbywało się już od dłuższego czasu, 

informacje o posiedzeniach były podawane do wiadomości. Niektóre strony internetowe nawet 

podawały nieprawdziwe informacje, że statut już został zmieniony, więc w ocenie 

Przewodniczącego kto chciał – mógł się wypowiedzieć w tej sprawie. 

Zastępca Wójta Gminy Monika Dolezińska-Włodarczyk, odnosząc się do wypowiedzi 

mieszkańca, że prawdopodobnie ostatni raz może zabrać głos, odczytała zapis § 40 pkt 3: 

„Przewodniczący w toku obrad może udzielić głosu osobom spoza Rady, wnoszącym 

o udzielenie głosu w sprawie będącej przedmiotem obrad z tym zastrzeżeniem, iż łączny czas 

wystąpienia jednej osoby nie może przekraczać 5 minut”. Przepis ten nie został zmieniony, jest 

powielony z obecnie obowiązującego statutu. Wice-wójt przypomniała również, ze zapis ten 

pojawił się w 2016 roku, wcześniej statut przewidywał jedynie udzielanie głosu radnym.  

Przewodniczący Rady udzielił głosu drugiemu mieszkańcowi gminy, który odniósł się do 

kwestii konsultacji. W jego ocenie konsultacje w ważnych sprawach odbywają się 

nieprawidłowo. Jako przykład mieszkaniec podał konsultacje w sprawie sali gimnastycznej w 

Woli Kopcowej, które również w ocenie mieszkańca nie były przeprowadzone w sposób 

właściwy. Mieszkaniec dodał, że jest tego samego zdania co poprzednio wypowiadający się 

mieszkaniec i nie jest to zgodne ze strategią gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Władysław Zegadło poprosił o wyjaśnienie, gdzie były 

prowadzone konsultacje, czy była to dodatkowa zakładka, jak wskazują mieszkańcy.  

Zastępca Wójta Gminy wyjaśniła, że zakładka „Konsultacje społeczne” była już wcześniej na 

stronie głównej. Co do ogłoszeń na tablicach sołeckich, pracownik rozwiesił na tablicach w 

każdym sołectwie, nie na każdej tablicy. Dokumentacja fotograficzna została sporządzona. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radny Ksel, który zgłasza się do wypowiedzi 

przekroczył czas 10 minut i zapytał, czy ma odczytać dokładnie zapis statutu. 

Radny Ksel poinformował, ze nie przekroczył 10 minut i zapytał, czy informatyk może 

sprawdzić ile trwała wypowiedź. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że czas był mierzony, pierwsza wypowiedź trwała 10 

minut a były również kolejne. Przewodniczący  Rady podkreślił, że nie ma nic do Pana radnego, 

ale chcąc uniknąć skargi do Wojewody na prowadzenie obrad niezgodnie ze statutem, jak to 

miało miejsce w przypadku Wiceprzewodniczącego Rady – egzekwuje przepisy statutu.   

Radny Ksel odpowiedział, że rozumie stanowisko Przewodniczącego.  

W związku z brakiem kolejnych głosów, Przewodniczący Rady poprosił o stanowisko komisji. 

Radny Andrzej Kułak – Przewodniczący Komisji ds. zmiany Statutu przedstawił pozytywne 

stanowisko komisji  do projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do glosowania nad projektem. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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ZA (11) 

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

Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz Obara, Andrzej Pedrycz, 

Ryszard Piotr Szymczuch, Piotr Władysław Zegadło 

PRZECIW (2) 

Tomasz Ksel, Zenon Adam Pedrycz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Mateusz Jan Fąfara, Małgorzata Kozubek 

Uchwała nr XXV/282/2020 w sprawie Statutu Gminy Masłów została przyjęta. 

  

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy 

Masłów na lata 2016-2023 

Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy Agnieszka Borycka przedstawiła projekt 

uchwały. 

Brak głosów w dyskusji. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

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 XXV/283/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/334/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na 

lata 2016-2023 została przyjęta. 

 

13. Analiza oświadczeń majątkowych 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło przedstawił informację 

dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych na dzień 31 grudnia 2019 roku przez Radnych 

Gminy Masłów. Przewodniczący Rady poinformował, że analiza oświadczeń majątkowych  

radnych oraz: zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników referatów oraz 

osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta, kierowników jednostek 

organizacyjnych oraz dyrektorów szkół – stanowią załącznik protokołu. 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

14. Zapytania i interpelacje radnych 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło poinformował, że od sesji 

z dnia 24 września, do urzędu gminy wpłynęło 5 interpelacji skierowanych przez radnych: 

Mateusza Fąfarę i Tomasza Ksela.  
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Interpelacje dotyczyły: budowy kanalizacji sanitarnej w Ciekotach, funkcjonowania ośrodków 

zdrowia, jakości wody pitnej, przebudowy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych oraz 

przebudowy przepustu pod drogą wewnętrzną w Mąchocicach – Scholasterii.  

Termin na udzielenie odpowiedzi nie upłynął, odpowiedzi zostaną udzielone wnoszącym 

i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

15. Informacje i ogłoszenia 

Mieszkaniec Gminy zabrał głos informując, że Wojewoda Świętokrzyski uznał kolejną skargę 

za zasadną i ta korespondencja została przekazana do Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Władysław Zegadło odpowiedział, ze nie do końca 

tak jest, bo w ocenie Wojewody – częściowo zasadna.  

Radna Małgorzata Kozubek poprosiła w imieniu mieszkańców o informację nt. budowy 

gazociągu. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato poinformował, że projekt realizowany jest przez spółkę 

Skarbu państwa. Planowane są  trzy odcinki do realizacji: od Domaszowic w kierunku Woli 

Kopcowej, odcinek od Dąbrowy do kościoła w Masłowie oraz odcinek od Dąbrowy do sklepu 

ABC w Masłowie Drugim. Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę najbardziej 

zaawansowane są prace w Masłowie Drugim i duże prawdopodobieństwo jest, że inwestycja 

będzie mogła być realizowana w 2021 roku. Wójt przekazał informacje nt. planowanych 

realizacji. 

Brak innych głosów w dyskusji.    

 

16. Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Piotr Zegadło podziękował za udział w XXV sesji Rady 

Gminy Masłów i zamknął obrady. 

   

Przewodniczący Rada Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło    

  

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


