
Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Chciałbym za  pośrednictwem portalu  Masłów Info  sprostować nieprawdziwą informację 

zawartą  na stronie Urzędu Gminy w Masłowie,  dotyczącą przedstawiania Radzie Gminy opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W dniu 3.10.2013.  na stronie Urzędu Gminy pojawił  się  komunikat  prezentujący opinie 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o projekcie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Masłów. Komunikat ten zawierał również nieprawdziwą informację, 
jakoby opinie te „były przedstawiane na komisjach, podczas obrad Rady Gminy w procesie 
uchwalania  Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na  terenie  Gminy Masłów”.  Podobne 
zdanie w czasie sesji Rady Gminy wyraził Wójt Ryszard Pazera.

Opinie  te  są  o  tyle  istotne,  że  chociaż  pozytywnie  opiniują  projekt  uchwały,  to  jednak 
zawierają  zastrzeżenia  co  do  częstotliwości  usuwania  odpadów  komunalnych. Według 
Sanepidu odpady powinny być odbierane co dwa tygodnie, a nie „nie rzadziej niż raz w miesiącu”, 
jak zapisane było w przedstawionym przez Wójta projekcie uchwały.

Po  wnikliwym  przeanalizowaniu  wszystkich  dostępnych  materiałów,  czyli 
korespondencji trafiającej do biura Rady, protokołów z posiedzeń komisji i posiedzeń Rady Gminy, 
na których poruszana była sprawa Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Masłów oraz nagrań z tychże posiedzeń Rady Gminy należy stwierdzić, iż opinie te nie zostały 
przedstawione Radzie Gminy w formie pisemnej oraz że opinie te a tym bardziej zastrzeżenia 
w nich zawarte nie zostały przedstawione w czasie obrad Rady Gminy.  Ze względu na małą 
szczegółowość protokołów z komisji, nie da się wykluczyć, że w czasie obrad Komisji Ochrony 
Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa oraz  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  czyli  dwóch 
komisji które opiniowały projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Masłów przekazana została informacja, iż projekt uchwały posiada pozytywną opinię Sanepidu (bez 
przedstawiania  bądź  odczytywania  przedmiotowych  opinii).  Jednak  większość  radnych 
zasiadających w ww. komisjach, kategorycznie stwierdziło, iż nie przedstawiono im zastrzeżeń 
Sanepidu co do częstotliwości wywozu odpadów.

Zawsze  uważałem,  że  strona  Urzędu  Gminy  powinna  być  podstawowym  i  rzetelnym 
źródłem  informacji  dla  mieszkańców  naszej  Gminy.  W  związku  z  tym,  w  dniu  7.10.2013. 
zwróciłem  się  do  Wójta  z  prośbą  o  sprostowanie  nieprawdziwej  informacji  co  do  opinii 
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  (pismo  w  załączeniu), ponieważ  osoby 
czytające ten komunikat,  mogą odnieść  mylne wrażenie,  że  Rada Gminy podjęła uchwałę 
wbrew zastrzeżeniom Sanepidu, co do częstotliwości usuwania odpadów komunalnych.  Taka 
sytuacja nie miała miejsca,  gdyż jak wynika z wyżej zaprezentowanych faktów, zastrzeżenia te 
Radzie  nie  były  znane.  Jedyną  reakcją  ze  strony Urzędu  na  mój  monit  było  usunięcie  zdania 
„Wątpliwości Pana Przewodniczącego Rady są bezpodstawne”. Pozostała treść komunikatu została 
niezmieniona.

W związku z powyższym, w trosce o dobre imię Rady Gminy, zmuszony byłem zwrócić się 
do redakcji portalu Masłów Info z prośbą o opublikowanie niniejszego sprostowania.
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