
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawie 19,5 tys. złotych wynagrodzenia dla wójta Tomasza Lato, czyli 
dopuszczone przez prawo maksimum, ponad 7 procent podwyżki 
podatków dla  mieszkańców i 24zł za śmieci– tak można podsumować 
ostatnie tygodnie w gminie Masłów.  
 
Przed uchwałą rady gminy, wójt Tomasz Lato zarabiał ponad 10 tys. złotych 
brutto, ale na wniosek dziesięciu radnych i w wyniku głosowania, będzie 
zarabiał 19 470 złotych brutto. 
- Nie możemy tego nawet nazwać podwyżką. To jest wyrównanie proszę 
Państwa. Poprzedni wójtowie, jak również wójt Lato, zarabiał więcej – 
dwukrotnie więcej niż teraz zarabia. I takie były przepisy i tak je zmieniono. 
Zabrano wszystkim wójtom w trakcie kampanii wyborczej  - przekonywał na 
sesji Piotr Zegadło, przewodniczący rady gminy. Nawiązał tym samym do 
obniżki wynagrodzeń m.in. dla samorządowców przez rząd PiS wiosną 
2018 roku  

Piotr Zegadło nie wspomniał jednak, m.in. że wójt Lato doskonale wiedział, 
ile będzie zarabiał, ale i tak ubiegał się o fotel włodarza gminy. Z tego 
powodu prezydent Kielc Bogdan Wenta zapowiedział, że nie chce 
podwyżki. 
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... cd podwyżki w gminie Masłów 

Zwolennicy dają z górnej półki... 
 

Obecna podwyżka to również efekt zmiany ogólnopolskich 
przepisów, ustalono w nich widełki wynagrodzenia. Skarbnik 
gminy Małgorzata Kumór wyliczyła, że w przypadku wójta 
Lato, maksymalne wynagrodzenie to właśnie proponowane 
19 470 zł brutto.  
Część radnych dopominała się, żeby podwyżka była niższa: 
Mateusz Fąfara przypomniał, że „80 proc. mieszkańców 
może pomarzyć o wynagrodzeniu na poziomie choćby 15 
tys. złotych. Wytknął, że trzeba będzie wypłacić Wójtowi 
jeszcze w tym roku „blisko 50 tys. złotych wyrównania”. - 
Super premia - zauważył. 
Podobnie argumentował radny Tomasz Ksel. Jeżeli się 
okaże po roku, że wójt zrobi niesamowite sukcesy, to już nie 
będziemy mieli możliwości go nagrodzić - przekonywał Ksel. 
 

... bo wiedzą lepiej 
 

Przewodniczący Zegadło wykluczył danie dwóch podwyżek. 
Mówił, że wynagrodzenie przed podwyżką „to już są 
śmieszne pieniądze dla człowieka, który zarządza gminą, 
miastem”. -  Dodatek służbowy również wójtowi się bardzo 
należy, ponieważ swoje obowiązki służbowe w bardzo 
dobrym, a nawet wyższym, poziomie spełnia - mówił 
przewodniczący Zegadło.  
Jeszcze bardziej nad stanem gminy zarządzanej przez 
Tomasza Lato zachwycał się podległy mu sekretarz gminy 
Zbigniew Zagdański.  - Wiemy też, że stanowisko wójta to 
nie jakieś pierwsze lepsze z brzegu. Stan zarządzania 
gminą myślę, jest wzorem dla innych samorządów – mówił 
Zagdański. Na komisji argumentował nawet, że „byłoby 
chyba źle, żeby w gminie tak zacnej, tak dobrze zarządzanej 
jak gmina Masłów płacić byle jak szefowi” - podwyżka 
przeszła. Przeciwko byli: Mateusz Fąfara, Wojciech Haba, 
Bernarda Komorowska i Tomasz Ksel. 
 

Ale potrzebna była też podwyżka podatków 
 

Jeszcze podczas tej samej sesji, 23 minuty później, okazało 
się, że chyba jednak nie jest tak różowo. 
Sam Tomasz Lato przekonywał, że trzeba podnieść podatki. 
- Propozycja moja, biorąc pod uwagę inflację, wzrost cen i 
podwyżki to średnio wzrost o 7,6 proc. podatku od 
nieruchomości i 7,5 proc. jeżeli chodzi o tabelę stawek 
podatku od środków transportu  - mówił wójt i dodał - To nie 
są środki, które rozwiązują nasze problemy. 
Radny Zenon Pedrycz zauważył, że wpływy z podwyżki 
podatku od nieruchomości to ok. 255 tys. zł, czyli ok. pół 
procenta budżetu gminy. - Po wprowadzeniu podwyżek 
opłat za odpady komunalne, powinniśmy w tym roku 
zaoszczędzić mieszkańcom tego typu podwyżek – 
przekonywał. Ale bez skutku: za podwyżką było 9 radnych, 
przeciw jedynie: Tomasz Ksel, Mateusz Fąfara, Zenon 
Pedrycz, Ryszard Szymczuch. 
 

Jaki budżet, takie podwyżki (dla pracowników) 
 

Wiele o kondycji budżetu i jego prognozach mówi dyskusja 
na wcześniejszej komisji. Skarbniczka pytana o podwyżki 
dla pracowników gminy odpowiadała, że na 2022 rok 
zabezpieczono średnio po 250 złotych brutto. 
- Ja oczywiście chciałbym, żeby te podwyżki były jak 
najwyższe, ale nie można dać czegoś czego się nie ma. 
Jeżeli państwo spojrzycie szczegółowo w projekt, to my na 
chwilę obecną nie mamy skąd wskazać środków na bieżące 
utrzymanie, aby takie podwyżki zostały wprowadzone  - 
mówił wójt gminy Masłów. Skarbniczka argumentowała, że 
najprawdopodobniej, obniżą się dochody bieżące gminy i w 
roku 2022 „pojawi się po raz pierwszy deficyt operacyjny”  

Sylwester - u jednego z mieszkańców pojawia się sekretarz 
gminy i informuje, że w dokumentach, które mieszkaniec 
otrzymał z urzędu znajdują się dane, których nie powinien 
poznać. Mieszkaniec odpowiada "dostałem w trybie dostępu 
do informacji publicznej i ich nie oddam". 

Scenariusz na film sensacyjny? 

Nie, to miało miejsce w gminie Masłów. 

Mieszkaniec chciał się dowiedzieć, ile w Masłowie zarabiają Radni 
i Sołtysi. W tym celu wystosował wniosek w trybie dostępu do 
informacji publicznej. Informacje otrzymał w formie wydruków, 
które oprócz kwot zawierały dane osobowe z numerami PESEL 
włącznie. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z sołtysów przyszedł 
do urzędu z pretensjami, że wysokość jego wynagrodzenia 
znalazła się w internecie. Dopiero wtedy, jak podaje mieszkaniec, 
urzędnicy zorientowali się co się stało. W związku z powyższym 
Urząd w Masłowie nie miał wyjścia i musiał zgłosić do Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych incydent naruszenia. Jednocześnie 
osoby, których dane zostały udostępnione, zostały poinformowane 
o tym fakcie. Wójt zapowiedział konsekwencje służbowe wobec 
pracowników, ale w świetle prawa to przede wszystkim Wójt, jako 
kierownik jednostki odpowiada za ochronę przetwarzanych 
danych osobowych. Zaskoczony mieszkaniec, który doświadczył 
pewnych niedogodności, postanowił złożyć skargę do Rady Gminy 
Masłów na działalność Wójta Gminy Masłów w tej sprawie. 
Ruszyło postępowanie wyjaśniające, a Radni przygotowali 
stosowną uchwałę. W uzasadnieniu do uchwały Sekretarz 
odczytał, że Wójt Gminy nie jest w żadnym stopniu winien 
udostępnienia danych osobowych podlegających ochronie. 
Kompetencje w tym zakresie przekazane zostały sekretarzowi 
Zbigniewowi Zagdańskiemu, który wraz z pracownikami udostępnił 
odpowiednie dokumenty. Słyszymy również, że wobec tych 
pracowników zostały wyciągnięte konsekwencje (jakich nie 
podano). Ale najważniejsze jest, że w uzasadnieniu uchwały 
wprost wskazuje się, że prawo złamała osoba, która wystąpiła o 
informację publiczną – czyli mieszkaniec. To nie żart, na sesji 
padają konkretne słowa "...bezprawne czynności skarżącego, 
który przetworzył dane osobowe..." Kuriozalne jest to, że sam 
urząd przez miesiąc nie zorientował się, że udostępnił dane 
osobowe, które opatrzył pieczęcią informacji publicznej i przekazał 
występującej osobie, która o takie szczegółowe dane nie 
występowała. Mecenas na sesji tłumaczyła, że to mieszkaniec 
powinien od razu zauważyć, że na dokumentach znajdują się dane 
osobowe podlegające ochronie i nieznajomość prawa nikogo nie 
zwalnia od stosowania prawa. Tylko jak to się ma do samych 
urzędników udostępniających dokumenty?  

Należy podkreślić, iż w okresie opisywanego zdarzenia 
pracownicy otrzymali nagrody. Na zadane przez nas pytania urząd 
udzielił odpowiedzi, że nagrody zostały wypłacone również  
urzędnikom, którzy dopuścili się złamania prawa. 
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... cd podwyżki w gminie Masłów 

Okazało się, że deficyt w budżecie może być nie tylko z 
powodu Polskiego Ładu czy  podwyżki wynagrodzenia 
wójta, ale również z powodu rosnących kosztów systemu 
gospodarowania odpadami. Już po dwóch tygodniach na 
zwołanej sesji nadzwyczajnej obradowano właściwie tylko 
nad tym punktem. Ostatecznie na sesji nadzwyczajnej radni 
uchwalili, że od 1 stycznia 2022 będziemy płacić drożej o 
20% za odprowadzanie śmieci, czyli stawka od osoby 
będzie wynosić 24zł. W skali trzech lat daje to prawie 500% 
podwyżkę. (stawka w 2018r, 5zł/osoba). 
Dodać należy, że Wójt Tomasz Lato zaproponował wyższą 
stawkę, tj. 25 zł od osoby, a ulgę za kompostownik 2 zł. 
Okazało się, że grupa radnych wypracowała poprawkę do 
uchwały – wskazując właśnie kwotę 24 zł od osoby a ulgę 
za kompostownik 3 zł. I w takiej postaci uchwałę podjęła 
większość, tj. 8 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 2 
radnych nieobecnych. 
Podczas obrad rozgorzała gorąca dyskusja. Wójt tłumaczył, 
że z każdym miesiącem wzrasta ilość śmieci wyrażona w 
tonach. Wójt nie wspomniał, że jest też druga strona medalu 
mówiąca o tym, że ta ilość śmieci może wzrastać z powodu 
wzrastającej liczby osób zamieszkujących na terenie Gminy 
Masłów. Należy brać pod uwagę, że ilość osób 
zameldowanych nie oznacza ilości osób zamieszkałych. 
Nikt nie wspomniał, że Urząd Gminy dysponuje narzędziami 
informatycznymi, które mogą zweryfikować deklaracje 
chociażby z rejestrem mieszkańców, ale nie tylko, możliwa 
jest również analiza domostw opodatkowanych, pobranie  
informacji o zużyciu wody w poszczególnych posesjach czy 
chociażby sięgania do informacji społecznych. Takie 
rozwiązania niektóre samorządy już stosują. 
Przedstawiciel Stowarzyszenia RIO zwracał uwagę na 
konieczność zmniejszenia lub zlikwidowania inkaso dla 
sołtysów pobierających opłaty za śmieci. W dobie zwłaszcza 
pandemii i postępującej cyfryzacji występują inne formy 
płatności, np. elektronicznej – z tego inkasa urząd wypłaca 
sołtysom kwoty prowizji sięgające blisko 50 tys. zł,. to ok 
0,50 zł na mieszkańca.  
 

Podwyżka diet dla radnych – blisko 65% 
 

22 grudnia podczas sesji rady gminy Masłów, radni przyjęli 
zaproponowane przez siebie stawki diet. Faktem jest, że 
wszystko idzie w górę, inflacja sięga 8%, ale dlaczego 
wzrost nawet o blisko 65%? Od lat mówi się, że funkcja 
radnego mieni się funkcją społeczną, a  dieta to zwrot części 
wydatków ponoszonych przez radnych w związku z 

wykonywaniem mandatu. Widocznie koszty pełnienia 
mandatu w gminie Masłów są wysokie, przypomnijmy, że 
radni zwykle (formalnie) spotykają się dwa razy w miesiącu 
(raz na komisjach i raz na sesji) 
 

Dieta dla Przewodniczącego Rady za 2020r wyniosła 
15299zł, w przypadku braku potrąceń za 2022r. wyniesie 
do 25200zł.  
Za podwyżką byli: Stanisław Doleziński, Marek Dudzik, 
Ryszard Filipowicz, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, 
Artur Lis, Andrzej Pedrycz, Piotr Zegadło, Janusz Obara 
 

Mogła wystarczyć aktualizacja? 
 
Wiele wskazuje na to, że podwyżka podatku od 
nieruchomości, która dotknie wszystkich mieszkańców 
gminy Masłów w 2022 roku mogła być znacznie mniejsza, 
albo wręcz do uniknięcia. Wystarczyło zadbać o aktualizację 
ewidencji gruntów, jak np. w gminie Miedziana Góra. 
 
O tym, że brak aktualizacji ewidencji gruntów i budynków – czyli 
właściwej klasyfikacji opodatkowanych nieruchomości - jest 
bardzo kosztowny dla budżetu gminy Masłów, alarmowaliśmy 
władze już w 2015 roku. 
Wicewójt Monika Dolezińska - Włodarczyk informowała wtedy, że 
w gminie jest 1 194 działek rolnych, na których stoją budynki, a 
które nie zostały przekwalifikowane na działki budowlane. 
Informowała też, że z tytułu tego nieprzekształcenia, gmina 
rocznie traci ok. 350 tys. zł. Czyli, przez 6 lat wpływy były 
pomniejszone o ponad 2 mln zł 
 

Radny pyta o różnice podatkowe 
 

Sprawa stała się bardzo aktualna podczas październikowego 
posiedzenia komisji budżetu i finansów rady gmin Masłów. Radni 
pozytywnie zaopiniowali wtedy podwyżkę wynagrodzenia wójta 
Tomasza Lato (do 19 470 złotych brutto) oraz podwyżkę dla 
mieszkańców – podatku od nieruchomości o 7,6 proc. Dzięki tej 
drugiej, do budżetu gminy trafi w przyszłym roku dodatkowo ok. 
255 tys. zł. 
Radny Ryszard Szymczuch poprosił o wyjaśnienie różnicy w 
stawce podatków od budynków mieszkalnych, w zależności od 
tego czy budynek jest formalnie odebrany. Wyliczał, że przy 
budynku odebranym to 540 złotych, a nieodebranym - 80 zł. Prosił 
o interwencje w starostwie, żeby stawki ujednolicić. - Raz, że 
wtedy więcej podatków wpłynęłoby do gminy, a dwa, że dzielimy 
mieszkańców – stwierdził. 
 

A wójt i sekretarz zrzucają odpowiedzialność na  starostę 
 

Wójt Tomasz Lato i sekretarz gminy Zbigniew Zagdański, 
przyznali, że aktualizacja jest w interesie gminy, bo to przekłada 
się na wpływy z podatków, ale odpowiedzialność zrzucali na 
starostę.  
Sekretarz tłumaczył, że powiat ma obowiązek raz na 10 lat 
aktualizować stan nieruchomości. W poprzedniej kadencji tego 
nie zrobił, chociaż gmina dwukrotnie występowała w tej sprawie. 
Z odpowiedzi starosty miało wynikać „że powiat nie posiada 
pieniędzy i żeby gmina, jako że jest to w jej interesie, prowadziła 
te prace we własnym  zakresie” - relacjonował Zagdański.  
Gmina Masłów na to nie zdecydowała się, a powiat w tej kadencji 
miał zlecić takie prace na jej terenie. Sekretarz uspokajał, że „stan 
rzeczy będzie się na bieżąco  aktualizował” i nie będzie takiej 
różnicy w podatkach. 
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...cd Pieniądze Leżą Na Ulicy 
 

Można to było zrobić inaczej 
 

Jak ustaliliśmy u źródła, powiat zlecił  tzw. modernizację 
gruntów, ale tylko w  sołectwach Domaszowice i Dąbrowa. Te 
dane powinny przełożyć się na wzrost wpływów z podatków w 
budżecie gminy Masłów w 2023 roku.  
Przedstawiciel naszego stowarzyszenia dwukrotnie - podczas 
komisji i sesji rady gminy – przypomniał też, że już kilka lat 
temu  sygnalizowaliśmy straty sięgające kilkuset tysięcy 
złotych rocznie z powodu braku aktualizacji ewidencji 
gruntów. Przypomniał korespondencję z wicewójt  Moniką 
Dolezińską– Włodarczyk z 2015 roku oraz że przekazywał 
informację o możliwym rozwiązaniu. Starosta informował 
bowiem, że kilka gmin prowadzi konieczne do inwentaryzacji 
prace geodezyjne na własny koszt. Resztę formalności 
załatwia powiat. Na takie rozwiązanie zdecydowała się 
Miedziana Góra.  
 

Przewodniczący wie więcej niż sekretarz? 
 

Na sesji przewodniczący rady gminy Piotr Zegadło stwierdził, 
że nie ma konieczności zabierania głosu w tej sprawie 
„ponieważ wiemy, że prace nad aktualizacją i rozmowy były 
prowadzone również z naszej strony”. 
Poprosiliśmy o wyjaśnienie, jakie prace miał na myśli 
przewodniczący rady gminy. 
Z odpowiedzi udzielonej przez sekretarza wynika, że „Gmina 
Masłów (..) nie prowadziła i nie prowadzi żadnych prac w 
zakresie inwentaryzacji i aktualizacji gruntów” gdyż nie jest to 
jej zadanie własne.  
Z formalnej odpowiedzi wynika, że w 2015  i 2020 roku gmina 
Masłów prosiła starostwo o inwentaryzację gruntów. Tylko w 
tym drugim przypadku zastrzegała, że rozważy zlecenie 
opracowania geodezyjnego. Ale do tego nie doszło, chociaż 
starosta za każdym razem sugerował takie rozwiązanie.  
 

W Miedzianej Górze pieniądze już się zwracają 
 

Na wyłożenie własnych pieniędzy zdecydowała się gmina 
Miedziana Góra, chociaż tam też starosta zapowiedział 
aktualizację części danych.  
W odpowiedzi na naszą prośbę wójt Damian Sławski 
szczegółowo relacjonuje, że pracownicy gminy wstępnie 
wytypowali 766 działek, które  powinny podlegać aktualizacji.  
Wyłoniony w przetargu geodeta w latach 2019-2020 
zaktualizował dane dla 759 działek. Przekazano je starostwu, 
a podatek na ich podstawie naliczono już w 2021 roku. Koszt 
tej aktualizacji wyniósł gminę Miedziana Góra 149,8 tys. zł, a 
dotychczasowe przypisy z tytułu aktualizacji oszacowano na 
102,8  tys. zł.  
 

Czyli w niecałe dwa lata wydatki zwrócą się z nawiązką 

Przypominamy: 

Jesteśmy stowarzyszeniem obywatelskim, do którego 
należą przedstawiciele różnych grup społecznych, przede 
wszystkim mieszkańcy gminy Masłów. 

Nasza działalność sięga 2013 roku i zaczęła się od 
indywidualnego działania jednego z założycieli naszej 
organizacji. Po czterech latach aktywności powołaliśmy 
Stowarzyszenie o nazwie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich z 
siedzibą w gminie Masłów.  

Dzięki temu, że reprezentujemy  różne środowiska, 
współpracujemy z każdym, komu bliska jest jawność i 
transparentność życia publicznego. 

Jeśli chcesz na wesprzeć, polub naszą stronę 
www.facebook.com/Stowarzyszenie RIO  

Jeśli potrzebujecie pomocy w uzyskaniu danej informacji lub 

chcecie do nas dołączyć zachęcamy do kontaktu pod 

adresem  kontakt@rio.org.pl.  

  

 
 
Stowarzyszenie RIO to nie tylko JAWNOŚĆ W ŻYCIU 
PUBLICZNYM 
 

Nasi członkowie to nie tylko osoby zajmujące się samorządem 
lokalnym, to również pasjonaci – pasjonaci żeglarstwa. Statut 
naszego Stowarzyszenia oprócz podstawowej działalności jaką 
jest „patrzenie władzy na ręce – każdej !” przewiduje również 
rozwój i edukację sportową dzieci i młodzieży. 

Od kilku lat zaangażowaliśmy się w rozwój żeglarstwa wśród 
dzieci z terenu gminy Masłów i nie tylko. Sport ten cieszy się 
coraz większą popularnością wśród młodych adeptów sztuki 
żeglarskiej. Z sukcesami, współpracując w tym zakresie z 
gminą Masłów, udaje nam się organizować już cykliczną 
imprezę o puchar Wójta gminy Masłów. 

W 2022r. przewidujemy cykl szkoleń stacjonarnych dla dzieci 
tak, aby z nadejściem wiosny móc wykorzystać zebraną wiedzę 
na zbiorniku w Cedzynie. Zajęcia z dziećmi prowadzone są nie 
tylko dla mieszkańców gminy Masłów. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu kontakt@zagle-
cedzyna.pl 

Działalność można również śledzić na Facebook: Żagle 
Cedzyna 

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, prowadzony przez 
Fundację dla Polski, jest niezależną inicjatywą finansowaną 
przez obywateli dla obywateli. Fundusz przyznaje wsparcie 
osobom i organizacjom na niezależne działania obywatelskie ze 
środków zebranych wyłącznie od obywateli i obywatelek. Wśród 
Kapituły zasiadają Pani prof. Ewa Łętowska, Pan prof. Adam 
Strzembosz, Pan prof. Andrzej Zoll, Pan prof. Adam Bodnar 
Czujemy się wyróżnieni, iż Kapituła decydując się na wsparcie 
naszego projektu dostrzegła potrzeby i problemy mieszkańców 
małych miast i gmin. 
Fundusz współfinansuje inicjatywy organizowane przez 
obywateli na terenie całego kraju. Działając od 2016 roku, 
sfinansował już ponad 110 inicjatyw na łączną kwotę 1,4 mln zł. 
 
Zachęcamy Państwa do śledzenia czym zajmuje się Fundusz 
Obywatelski – Facebook @FunduszObywatelski  

www.funduszobywatelski.pl 

Na projekt ” Informacja na straży 

prawa” Stowarzyszenie RIO 

zdobyło środki z Funduszu 

Obywatelskiego im. Henryka 

Wujca. 
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