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PROTOKÓŁ   Nr  II/18 

z sesji Rady Gminy Wojciechów odbytej w dniu 6 grudnia 2018 roku  

od godz. 10.30 do godz. 16.05 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych. 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: 

1. Sołtysi, 

2. Artur Markowski - Wójt Gminy, 

3. Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy, 

4. Agata Gliwka – Sekretarz Gminy, 

5. Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 

6. Wojciech Mirosław – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 

7. Joanna Kaznowska – radna Rady Powiatu w Lublinie, 

8. Paulina Warząchowska – w zastępstwie prawnika UG Wojciechów. 

(Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.) 

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumiński. 

Następnie przywitał przybyłych na obrady radnych, sołtysów oraz wszystkich gości. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu 

15 radnych obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję. 

Wniosków, co do zmian porządku nie wniesiono, zatem Przewodniczący Rady Gminy 

M. Sumiński odczytał i poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad II sesji Rady Gminy Wojciechów: 

1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018-2023. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Wojciechów. 

4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 
obliczenia podatku rolnego na 2019 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do 
obliczenia podatku leśnego na 2019 rok. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na rok 2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego, jako 
świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci 
produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane 
w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego w ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej na 2019 
rok do Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury 
Rady Gminy Wojciechów. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojciechów. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojciechów 
upoważnionego do określenia zasad odbywania podróży służbowych w stosunku do 
Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, 
radnych Gminy Wojciechów oraz sołtysów. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wojciechów. 

22. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok 
oraz na koniec kadencji przez radnych Rady Gminy Wojciechów. 

23. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników 
urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2017 rok oraz na koniec 
kadencji. 

24. Interpelacje i zapytania radnych. 

25. Sprawy różne. 

26. Zakończenie obrad II sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Wojciechów.  
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 Radny S. Kamela zwrócił uwagę, że tekst protokołu zawiera kilka błędów literowych.  

 Innych uwag nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do 

głosowania nad przyjęciem protokołu z I sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do 

zapoznania się z jego treścią, ponadto protokół był udostępniony na stanowisku ds. obsługi 

Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wojciechów.  

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z I sesji.  

 

Ad. pkt 4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami 

Rady Gminy. 

 Na wstępie Wójt przedstawił zarządzenia, które były wydane w okresie od 22 listopada 

2018 roku, to jest od ostatniej sesji do dnia 6 grudnia 2018 roku – Zarządzenie Nr VIII/1/18 

Wójta Gminy Wojciechów z dnia 3 grudnia w sprawie autopoprawki w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na 2019 r. 

 Następnie Wójt poinformował o spotkaniach, w których uczestniczył. 

22 listopada – „Wieczornica patriotyczna” w Szkole Podstawowej w Palikijach. 

26 listopada – ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Miłocinie. 

27 listopada – spotkanie wojewódzkie w ramach działań informacyjno-promocyjnych 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020, Lublin. 

28 listopada – Apel z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Maszkach. 

29 listopada – spotkanie LGD „Zielony Pierścień”, Kośmin. 

30 listopada – udział w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego wspólnie z Kierownikiem 

i pracownikami OPS w Wojciechowie, Trojaczkowice. 

 

Ad. pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.  

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Sekretarz Agatę Gliwkę, która 

w skrócie omówiła treść przedmiotowej uchwały oraz przedstawiła uzasadnienie jej podjęcia. 

Wójt zaproponował obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 

47,00 za 1 dt. 

 Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

i Gospodarki Finansowej – Tomasz Kowalski. Odczytał treść protokołu z posiedzenia, które 

odbyło się wspólnie z Komisją Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w dniu 3 grudnia. 

W przeprowadzonym głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie przychylili się do propozycji 

Wójta. Przedstawiony projekt uchwały opiniują pozytywnie. 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Andrzej Twardowski 

odczytał treść protokołu z posiedzenia wspólnego z Komisją Rozwoju Społeczno-
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Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, które odbyło się 3 grudnia. Poinformował, że 

członkowie Komisji przychylili się do propozycji Wójta. Przedstawiony projekt uchwały 

opiniują pozytywnie. 

 

Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr II/9/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 

rolnego na 2019 rok. 

 

Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna 

przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok.  

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Sekretarz Agatę Gliwkę, która 

omówiła treść przedmiotowej uchwały. Wójt zaproponował, aby przypadku podatku leśnego 

na rok 2019 nie korzystać z możliwości obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, a więc 

przyjąć do obliczania podatku leśnego na 2019 rok na obszarze Gminy Wojciechów kwotę 

191,98 zł za 1m3. 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki 

Finansowej – Tomasz Kowalski. Poinformował, że Komisja przychyla się do stanowiska Wójta 

i rekomenduje nie podejmowanie powyższej uchwały. 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Andrzej Twardowski 

poinformował, że członkowie Komisji również przychylają się do propozycji Wójta. 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej – 

Tomasz Kowalski zgłosił wniosek formalny w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 

2019 rok. 

 Pytań ani innych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał 

pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej – Tomasza Kowalskiego w sprawie 

niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna 

przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok. 

Wynik głosowania: 

„za” – 13 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- 2 radnych (M. Mirosław, T. Zielonka). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością przychyliła się do wniosku 

zgłoszonego przez radnego T. Kowalskiego. 
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Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na rok 2019. 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Sekretarz Agatę Gliwkę, która 

omówiła treść przedmiotowej uchwały. 

 W imieniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej – 

Przewodniczący Tomasz Kowalski poinformował, że członkowie Komisji przychylili się 

zaproponowanych przez Wójta stawek podatku od nieruchomości. W przeprowadzonym 

głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów 

na rok 2019. 

 Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 

Andrzej Twardowski. Po zapoznaniu się z projektem uchwały członkowie Komisji również 

przychylili się do stawek podatku zaproponowanych przez Wójta. W przeprowadzonym 

głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów 

na rok 2019. 

 

Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr II/10/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na rok 2019. 

 

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych na rok 2019. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Sekretarz Agatę Gliwkę, która 

omówiła treść przedmiotowej uchwały. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

i Gospodarki Finansowej – Tomasz Kowalski. Komisja przychyliła się do propozycji Wójta. 

W przeprowadzonym głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 

przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych na rok 2019. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Andrzej Twardowski 

poinformował, że po zapoznaniu się z projektem uchwały członkowie Komisji również 

przychylili się do stawek podatku zaproponowanych przez Wójta. W przeprowadzonym 

głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019. 
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Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr II/11/18 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2019. 

 Głos zabrał Wójt. Podziękował za podjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatków. 

 

Po tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 minutową przerwę w obradach. 

 

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Sekretarz – Agata Gliwka. 

Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wynika z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest elementem polityki społeczno-

ekonomicznej Gminy w zakresie jak najefektywniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

w różnych dziedzinach życia przy udziale tych organizacji. W Programie określone są między 

innymi: cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy i formy współpracy oraz priorytetowe 

zadania publiczne, okres i sposób realizacji Programu jak również wysokość środków na jego 

realizację. Na rok 2019 planowane jest przeznaczenie środków w wysokości 20.000 zł. 

 

Pytań ani wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie 

projektu uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Piroga. Następnie poddał 

pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr II/12/18 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

 

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego 
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realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie 

rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia 

udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023. 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wojciechowie – Wojciecha Mirosława, który wyjaśnił, że podjęcie w/w uchwały 

wynika z ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. 

 

Pytań ani wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie 

projektu uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Piroga. Następnie poddał 

pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr II/13/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego, jako 

świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie 

posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Treść w/w uchwały oraz uzasadnienie jej podjęcia przedstawił Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wojciechowie – Wojciech Mirosław. Wyjaśnił, że warunkiem pełnego 

wykorzystania środków rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” jest przyjęcie 

programu osłonowego w formie uchwały. Program osłonowy zawiera m.in.: podstawę 

prawną, cel główny i cele szczegółowe, diagnozę sytuacji warunkującą jego realizację, 

realizatorów, sposób realizacji, zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz sposób finansowania. 

Daje możliwość dodatkowego udzielenia pomocy w formie posiłku dla uczniów, przy czym 

formalności ograniczone są do minimum, czyli jedynie do wniosku dyrektora szkoły. Jest to do 

20% od liczby uczniów już korzystających z takiej pomocy. 

Pytań ani wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie 

projektu uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Piroga. Następnie poddał 

pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 
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„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr II/14/18 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

 

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik – Zofia Pomorska. 

Wyjaśniła, że wynika to ze zmian w budżecie gminy, m.in. zwiększenia środków dla Gminnego 

Ośrodka Kultury. 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej – 

Tomasz Kowalski poinformował, że Komisja nie opiniowała zaproponowanego projektu 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr II/15/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wielkości i terminu wnoszenia składki 

członkowskiej na 2019 rok do Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Sekretarz- Agata Gliwka. W skrócie 

przedstawiła informację dotyczącą Celowego Związku Gmin PROEKOB, jego strukturę i cel 

działania. Składka, o której mowa w uchwale została ustalona w wysokości 15.823 zł od 

każdego członka (Gmina Wojciechów ma dwóch przedstawicieli) i ma być wniesiona do 31 

stycznia 2019 roku na rachunek bankowy CZG PROEKOB. 

 

Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- 1 radny. (T.Zielonka) 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę 

Nr II/16/18 w sprawie wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej na 2019 rok do 

Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach. 

Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów. 



Protokół Nr II/18                  6 grudnia 2018 roku 

 

9 | S t r o n a  

 

 Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu obecną 

na sesji mecenas Paulinę Warząchowską. 

 Mecenas P. Warząchowska zgłosiła swoje wątpliwości, co do zgodności z prawem, 

zaproponowanego projektu uchwały. W jej ocenie dopóki wojewoda nie stwierdzi, że uchwała 

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej 

Rady Gminy Wojciechów, która była podjęta na ostatniej sesji jest zgodna z prawem, to Rada 

nie powinna procedować zmianą jej treści. Za wyjątkiem paragrafu 1 pkt 1, tj. zmianą nazwy, 

która jest czynnością czysto techniczną Szczególne zastrzeżenia zgłosiła do treści paragrafu 1 

pkt 2 dotyczącego zmiany członka Komisji oraz pkt 3 tj. zwiększenia składu liczbowego.  

 Zdaniem Przewodniczącego Rady należałoby się ustosunkować do powyższej opinii 

i być może podjąć uchwałę uwzględniając jedynie zmianę nazwy Komisji. Wyjaśnił, że 

zaproponowane zmiany wynikają z tego, że przez błąd popełniony przy liczeniu głosów 

oddanych na poszczególnych kandydatów na członków Komisji w treść uchwały o powołaniu 

Komisji wpisana została niewłaściwa osoba. Z informacji telefonicznej uzyskanej od inspektora 

organu nadzoru, którym jest Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego jednoznacznie wynika, że przy ustalaniu składu pod uwagę powinny być 

wzięte faktyczne wyniki głosowania a nie to, co jest zapisane w uchwale. 

 Mecenas wyraziła odmienną opinię. Jej zdaniem ważna jest treść podjętej uchwały 

a stanowisko inspektor przekazane w rozmowie telefonicznej nie ma żadnej mocy prawnej 

i nie będzie usprawiedliwieniem dla decyzji Rady. Wiążące są tylko decyzje Wojewody, który 

ma prawo uchylić tą uchwałę w całości. 

 Odnosząc się do wypowiedzi mecenas Przewodniczący Rady dopytał, czy w związku 

z powyższym uchwała musi zostać zmieniona w całości, czy możliwe jest głosowanie tylko nad 

jednym punktem dotyczącym zmiany nazwy komisji? 

 P. Warząchowska wyjaśniła, że musi być zgłoszony wniosek formalny o zmianę treści 

uchwały. 

 W związku z powyższym radny T. Kowalski zgłosił wniosek formalny o zmianę treści 

uchwały. Zaproponował wykreślenie pkt. 2 i pkt. 3 w paragrafie 1. 

 Radny T. Zubrzycki zapytał, czy w tym momencie, kiedy nowy statut nie jest jeszcze 

obowiązujący Rada może wogóle procedować nad zmianami dotyczącymi Komisji  

 Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z zapisem ostatniego paragrafu, 

uchwały wejdą w życie 14 grudnia, tj. w momencie, kiedy zmieniony Statut będzie już 

obowiązywał. 

 Mecenas dodała, że jeśli treść powyższej uchwały będzie zmieniana, zgodnie 

z wnioskiem radnego T. Kowalskiego, to należałoby również zmodyfikować zapis dotyczący jej 

wejścia w życie. 

 Radny Tomasz Zielonka wyjaśnił, że nie kryje obaw, ponieważ pomimo tego, że część 

radnych była podobnego zdania, co mecenas to pod wpływem zapewnień Komisja 

ukonstytuowała w obecnym składzie. W związku z tym, że jej członkowie pracowali nad 

stawkami podatków to, jakie będą skutki dla podjętych uchwał, jeśli Wojewoda uchyli skład 

Komisji? Jakie to wogóle pociągnie za sobą konsekwencje zarówno dla Rady jak i dla Gminy 

i budżetu? Jaki na chwilę obecną jest faktyczny skład Komisji i kto poniesie za to wszystko 

odpowiedzialność? 
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Zdaniem mecenas dokonywanie zmian jedynie pogłębi istniejący problem. Jeśli chodzi 

o skład, to problem jest podwójny, ponieważ komisja ukonstytuowała się w składzie innym niż 

wynika to z treści uchwały, która była podjęta. Według mecenas jedynym i rozsądnym 

wyjściem jest uzyskanie od Wojewody pisemnej informacji, że uchwała jest zgodna z prawem 

i dopiero wtedy ewentualnie dokonywać zmian. Odnośnie opinii wydawanych przez Komisję 

wyjaśniła, że istnieje taka możliwość, że zostaną uznane za wadliwe. Natomiast, co do uchwał 

nie spowoduje to ich niezgodności z prawem, ponieważ są podejmowane przez Radę Gminy.  

Radny T. Zielonka wyjaśnił, że odpowiedzi udzielone przez P. Warząchowską 

wykluczyły jego obawy. 

Radny T. Kowalski dopytał, czy jeśli dobrze rozumie to zgodnie z opinią mecenas, na 

dzisiejszej sesji Rada może procedować nad zmianą nazw również i pozostałych Komisji? Czy 

w tym momencie można zmienić nazwy, jeżeli nowy Statut będzie obowiązywał 14 grudnia? 

Czy nie lepiej byłoby się zająć tym tematem na kolejnej sesji?  

Głos zabrała Sekretarz A. Gliwka. Wyjaśniła, że jeśli chodzi o zmianę nazw komisji to 

w ostatnich paragrafach jest zapis, że wejdą one w życie z dniem 14 grudnia, czyli wtedy, 

kiedy będzie obowiązywał zmieniony Statut. Z dniem podjęcia uchwał weszłyby w życie 

jedynie zapisy dotyczące zmiany członka oraz zwiększenia liczby członków. Przy czym zwróciła 

uwagę, że zwiększenie liczby członków byłoby możliwe tylko wówczas gdyby radni wyrazili 

taką wolę. Odnośnie stanu liczbowego, Sekretarz wyjaśniła, że żadna uchwała ani statut nie 

regulują tej kwestii w związku, z czym istnieje tu dowolność w zależności od potrzeb. 

Odnosząc się do składu osobowego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki 

Finansowej Rady Gminy Wojciechów, wyjaśniła, że zgodnie z tym, co przekazała inspektor 

z organu nadzoru uchwała powinna odzwierciedlać faktyczne wyniki głosowania na 

kandydatów. Z uwagi na to, że podczas przeprowadzonego głosowania nastąpił błąd 

w liczeniu głosów to do treści uchwały została wpisana niewłaściwa osoba. Jest to oczywisty 

błąd, który należy skorygować, dlatego też do projektu uchwały dołączone zostało 

uzasadnienie. Jeśli chodzi o samą możliwość zmiany treści uchwał, Sekretarz wyjaśniła, że jeśli 

Rada w głosowaniu wyrazi taką wolę to tekst projektów uchwał zawsze może być na bieżąco 

zmieniany. Poinformowała, że w tym momencie nie widzi przeszkód, aby Przewodniczący 

Rady odczytał treść uchwały z pominięciem wskazanych przez radę punktów i przegłosowanie 

uchwały w zakresie zmiany nazwy Komisji i zakresu jej pracy.  

 Radny T. Zielonka zwrócił uwagę i przypomniał, że Przewodniczący Rady odczytał treść 

uchwały podając skład osobowy Komisji, którą następnie poddał ją pod głosowanie. Radni 

wyrazili, aby Komisja ukonstytuowała się w wyczytanym przez niego składzie. W związku 

z powyższym zdaniem radnego, logicznym i zasadnym byłoby, aby najpierw ta uchwałę 

najpierw uchylić a w dopiero w dalszej kolejności ukonstytuować komisję i dokonać zmian. 

Nie podziela poglądu Sekretarz i uważa, że może to brnąc w złym kierunku. 

 Według mecenas nie jest wykluczone, że po obejrzeniu wszystkich nagrań i zapisów 

ręcznych okaże się, że jest to oczywista omyłka, która będzie tylko wymagała podjęcia 

czynności technicznej. Natomiast jej zdaniem przed uzyskaniem od Wojewody pisemnej 

informacji, że uchwała jest zgodna z prawem jest to wysoce ryzykowne i będzie niepotrzebnie 

komplikowało pracę Rady, dlatego zalecałaby wstrzymanie się z procedowaniem do kolejnej 

sesji, która planowana jest na 28 grudnia. 
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 Sekretarz wyjaśniła, że cały problem polega na tym, że na dzień dzisiejszy Wojewoda 

nie ma żadnej informacji, że coś było źle podjęte. Dopiero ta uchwała z załączonym 

sprostowaniem i uzasadnieniem oraz wyciągiem z protokołu z tej i ostatniej sesji da mu 

podstawę do oceny prawidłowość podjęcia tamtej uchwały. W uzasadnieniu wskazany jest 

błąd polegający na tym, że przez nieprawidłowo policzone głosy w składzie Komisji znalazła się 

niewłaściwa osoba a ta, która wybrana była prawidłowo nie została wpisana do składu.  

 Zdaniem radnego T. Kowalskiego po szeregu wyjaśnień, jakie uzyskali radni niepodjęcie 

zaproponowanej uchwały będzie skutkowała brakiem informacji dla Wojewody, że 

popełniony został błąd. Dlatego też według niego należy ją podjąć. Następnie wycofał 

zgłoszony wcześniej wniosek formalny.  

 W odniesieniu do tej wypowiedzi mecenas wyjaśniła, że Wojewoda może zostać 

poinformowany o błędzie poprzez instrument powiadomienia, niekoniecznie poprzez 

uchwałę, co może jeszcze bardziej skomplikować sytuację. Zarekomendowała, aby w dniu 

dzisiejszym w ogóle nie podejmować uchwał zmieniających dotyczących komisji. 

 Radny T. Zielonka zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą o przerwę. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach. 

  

 Po zakończonej przerwie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu mecenas 

Paulinę Warząchowską. 

 Mecenas zarekomendowała, aby w dniu dzisiejszym nie podejmować uchwał 

dotyczących komisji. 

 Radny Jarosław Zubrzycki zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 

14 dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów i przeniesienie 

go na następną sesję. 

Radny T. Zielonka zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad kolejnych 

punktów tj. od punktu 14 do 18 włącznie i przeniesienie ich na kolejną sesję. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wnioski muszą być zgłoszone i poddane pod 

głosowanie oddzielnie przy każdym punkcie. Dodał, że pkt 18 musi pozostać w porządku 

obrad, ponieważ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powinna zostać powołana na dzisiejszej 

sesji. 

  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez 

radnego J. Zubrzyckiego o zdjęcie porządku obrad punktu 14 dotyczącego podjęcia uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów i przeniesienie go na następną sesję.  

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do wniosku 

formalnego zgłoszonego przez radnego J. Zubrzyckiego. 
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Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów. 

Radny Tomasz Zielonka zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 15 

dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów i przeniesienie go na następną sesję. 

 Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela odczytał brzmienie wniosku, który ma 

zostać poddany pod głosowanie. 

 Mecenas Paulina Warząchowska wyjaśniła, że w pierwszej kolejności powinno być 

głosowanie za wnioskiem formalnym radnego a następnie za treścią wniosku. W każdym 

punkcie powinny być dwa głosowania. 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk podzielił zdanie mecenas P. Warząchowskiej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach. 

 

Po zakończonej przerwie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek 

formalny zgłoszony przez radnego T. Zielonkę o zdjęcie z porządku obrad pkt. 15 dotyczącego 

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów i przeniesienie go na następną sesję.  

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do wniosku 

formalnego zgłoszonego przez radnego T. Zielonkę. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad, tj. zdjęcie 

z porządku obrad pkt. 15 i przeniesienie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów 

i przeniesienie na kolejną sesję. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do zmiany 

porządku obrad. 

 

Ad. pkt 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty 

i Kultury Rady Gminy Wojciechów. 

Radny T. Zielonka zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 16, 

dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty 

i Kultury Rady Gminy Wojciechów i przeniesienie go na następną sesję. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego T. Zielonki 

o zdjęcie z porządku obrad pkt. 16 dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojciechów i przeniesienie go na 

następną sesję.  

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do wniosku 

formalnego zgłoszonego przez radnego T. Zielonkę 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad, tj. zdjęcie 

z porządku obrad pkt. 16 i przeniesienie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojciechów na kolejną sesję. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do zmiany 

porządku obrad. 

 

Ad. pkt 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojciechów. 

Radny Mariusz Błaszczak zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 

17, dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojciechów i przeniesienie 

go na następną sesję.  

  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego M. Błaszczaka 

o zdjęcie z porządku obrad punktu 17, dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy 

Wojciechów i przeniesienie go na następną sesję. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do wniosku 

formalnego zgłoszonego przez radnego M. Błaszczaka. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad, tj. zdjęcie 

z porządku obrad pkt. 17 i przeniesienie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
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powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy 

Wojciechów na kolejną sesję.  

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do zmiany 

porządku obrad. 

 

Ad. pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Sekretarz Agatę Gliwkę. Obowiązek 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wynika z ustawy o samorządzie gminnym. 

Wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującym Statutem, który ogranicza pracę radnych tylko 

w dwóch komisji, do tej Komisji zgłoszonych może być tylko trzech radnych. Natomiast, jeśli 

radni zdecydują się na zmianę zapisu w treści uchwały, polegającą na tym, że uchwała wejdzie 

w życie z dniem 14 grudnia, kiedy nowy Statut będzie obowiązywał, wówczas ograniczenie 

zostanie zniesione.  

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji. 

Mecenas również poprosiła o zgłaszanie kandydatów. 

Radny Jarosław Zubrzycki zadał pytanie formalne skierowane do mecenas. Czy po 

uprawomocnieniu się Statutu będzie można poszerzyć skład liczbowy członków Komisji? 

Mecenas wyjaśniła, że radni mają prawo do zwiększenia liczby członków, pamiętając 

przy tym aby jednocześnie zmienić uchwałę. 

Radny T. Kowalski zwrócił się do radnych z prośbą o wyrażenie zgody na pracę w tej 

Komisji i zapewnił, że jeśli nowy statut będzie już obowiązywał i nie będzie ograniczenia 

wówczas do składu wejdą nowi członkowie.  

Przewodniczący ponownie zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów.  

Radny T. Zielonka zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 18, 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Wojciechów i przeniesienie go na następną sesję. 

  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego 

J. Zubrzyckiego o zdjęcie z porządku obrad pkt. 18 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wojciechów i przeniesienie go na 

następną sesję.  

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do wniosku 

formalnego zgłoszonego przez radnego J. Zubrzyckiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad, tj. zdjęcie 

z porządku obrad pkt. 18 i przeniesienie podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji na kolejną sesję. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do zmiany 

porządku obrad. 

 

Ad. pkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Wojciechów upoważnionego do określenia zasad odbywania podróży służbowych 

w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów. 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Sekretarz Agatę Gliwkę, która 

wyjaśniła, że z uwagi na to, iż na poprzedniej sesji radni zdecydowali o wyborze dwóch 

Wiceprzewodniczących Rady, konieczne jest wskazanie jednego z nich, który byłby 

upoważniony do delegowania Przewodniczącego Rady. 

 Radny Tomasz Zielonka zgłosił wniosek formalny w sprawie wskazania radnego 

Stanisława Kameli, jako Wiceprzewodniczącego upoważnionego do określenia zasad 

odbywania podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady. 

 Przewodniczący Rady Michał Sumiński zgłosił wniosek formalny w sprawie wskazania 

radnego Grzegorza Piroga, jako Wiceprzewodniczącego upoważnionego do określenia zasad 

odbywania podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego 

T. Zielonkę. 

Wynik głosowania: 

„za” – 10 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- 5 radnych (D. Kołodziejczyk, G. Matyjasik, G. Piróg, A. Zabiegła, 

J. Zubrzycki). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów przychyliła się do 

wniosku zgłoszonego przez radnego T. Zielonkę 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez siebie 

wniosek. 

Wynik głosowania: 

„za” – 6 radnych (D. Kołodziejczyk, G. Matyjasik, M. Sumiński, A. Twardowski, A. Zabiegła, 

J. Zubrzycki), 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- 9 radnych. 



Protokół Nr II/18                  6 grudnia 2018 roku 

 

16 | S t r o n a  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów przychyliła się do 

wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego M. Sumińskiego. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania w sprawie wskazania 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojciechów upoważnionego do określenia zasad 

odbywania podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów 

(głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami). 

- kandydatura Stanisława Kameli: za głosowało 8 radnych, przeciw było 6 radnych i 1 radny 

wstrzymał się od głosu., 

- kandydatura Grzegorza Piroga: za głosowało 7 radnych, przeciw było 4 radnych i 4 radnych 

wstrzymało się od głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów wskazała 

Stanisława Kamelę, jako Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojciechów upoważnionego do 

określenia zasad odbywania podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady 

Gminy Wojciechów. 

(lista imienna stanowi załącznik do protokołu) 

 

Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 14 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- 1 radny. (G. Matyjasik) 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę 

Nr II/17/18 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojciechów 

upoważnionego do określenia zasad odbywania podróży służbowych w stosunku do 

Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów. 

 

Ad. pkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego 

Rady Gminy, radnych Gminy Wojciechów oraz sołtysów. 

 Na wstępie tego punktu Sekretarz Agata Gliwka poinformowała, że przygotowane 

zostały dwa projekty uchwał dotyczące wysokości diet. Pierwszy projekt przewidywał zarówno 

dla Przewodniczącego, jak i dla radnych diety w formie ryczałtu. Jednakże po 

przeprowadzonej analizie członkowie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki 

Finansowej oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zaproponowali pozostawienie 

stawek diet na dotychczasowym poziomie. Dodatkowo uwzględniono diety dla 

Wiceprzewodniczących w kwocie 170 zł za udział w sesji. 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej – 

Tomasz Kowalski poinformował, że członkowie Komisji zajmowali się projektem uchwały. Po 

zapoznaniu się z jej treścią zaproponowali następujące wysokości diet: zryczałtowana dieta 

dla przewodniczącego – 900 zł, dla Wiceprzewodniczących – 170 zł za udział w sesji, dla 
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radnych – 150 zł za udział w sesji i 100 zł za udział w pracach komisji, dla przewodniczących 

komisji – 120 zł za udział w pracach komisji, dla sołtysów – 60 zł za udział w sesji. 

W przeprowadzonym głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za 

wprowadzeniem w/w stawek. 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej poinformował, że 

członkowie Komisji również zajmowali się w/w projektem uchwały i proponują stawki 

przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

i Gospodarki Finansowej. W przeprowadzonym głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie 

opowiedzieli się za wprowadzeniem w/w wysokości diet. 

 

Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr II/18/18 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych 

Gminy Wojciechów oraz sołtysów. 

 

Ad. pkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Wojciechów. 

 Sekretarz Agata Gliwka wyjaśniła, że ustalanie wynagrodzenia wójta należy do 

wyłącznej właściwości rady gminy, która jest zobowiązana do określenia jego wysokości na 

początku kadencji. Podstawę prawną stanowi ustawa o pracownikach samorządowych oraz 

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

Sekretarz przedstawiła składniki wynagrodzenia oraz ich wielkości. 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej – 

Tomasz Kowalski poinformował, że członkowie Komisji zajmowali się projektem w/w uchwały. 

Po zapoznaniu się z jej treścią rekomendują poszczególne składniki wynagrodzenia: 

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700 zł, dodatek funkcyjny – 1.700 zł, dodatek za 

wysługę lat w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – tj. 940 zł, dodatek 

specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

w kwocie 1.280 zł. Ogółem wynagrodzenie wynosi 8.620 zł. W przeprowadzonym głosowaniu 

członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem w/w stawek. 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej poinformował, że 

członkowie Komisji również zajmowali się projektem w/w uchwały i proponują stawki 

przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

i Gospodarki Finansowej. W przeprowadzonym głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie 

opowiedzieli się za ustaleniem wynagrodzenia w/w wysokości. 
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Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 15 radnych, 

„przeciw” – nie było, 

„wstrzymujących się”- nie było. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr II/19/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wojciechów. 

 

 Wójt podziękował radnym za podjęcie uchwały. 

 

Ad. pkt 22. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za 

2017 rok oraz na koniec kadencji przez radnych Rady Gminy Wojciechów. 

 Informację przedstawił Przewodniczący Rady – Michał Sumiński. Wszyscy radni złożyli 

oświadczenia w terminie. Zgodnie z właściwością zostały przesłane do Drugiego Urzędu 

Skarbowego w Lublinie. Na 14 oświadczeń w 10 nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień, 

w 1 stwierdzono fakt uzasadniający podjęcie dalszych działań. Przewodniczący Rady 

oświadczenie majątkowe złożył bezpośrednio do Wojewody. W jego oświadczeniu nie 

stwierdzono żadnych błędów a jedynie uchybienia. 

 

Ad. pkt 23. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2017 rok oraz na 

koniec kadencji. 

 Informację przedstawił Wójt Gminy - Artur Markowski. Oświadczenia były złożone 

w terminie. Zgodnie z właściwością zostały przesłane odpowiednio do Urzędu Skarbowego 

w Opolu Lubelskim, Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Na 13 oświadczeń 

w 2 nie stwierdzono żadnych błędów ani uchybień. Wójt Gminy oświadczenie majątkowe 

złożył bezpośrednio do Wojewody. W jego oświadczeniu nie stwierdzono żadnych błędów 

a jedynie uchybienia. 

 

Ad. pkt 24. Interpelacje i zapytania radnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku z nowelizacją przepisów 

ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie paragrafu 30 Statutu Gminy Wojciechów 

pkt 5 „Interpelacje i zapytania radni składają na piśmie do przewodniczącego rady, który 

zobowiązany jest je przekazać niezwłocznie Wójtowi” i pkt. 6 „Wójt lub osoba przez niego 

wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania interpelacji lub zapytania.” 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach. 
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Ad. pkt 25. Sprawy różne. 

 Po zakończonej przerwie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie 

obrad. 

 Jako pierwszy głos zabrał radny Mariusz Błaszczak, który poinformował, że jedna 

z mieszkanek miejscowości Maszki k. Wojciechowa zgłosiła interwencję dotyczącą zniszczenia 

nawierzchni drogi przez pojazdy przewożące buraki. Wspólnie z radnym Dariuszem Malikiem 

podjęli odpowiednie kroki. 

 Radny Dariusz Malik potwierdził, że faktycznie droga została uszkodzona. 

Poinformował, że w tej sprawie Wójt wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy podjął szybkie 

działania i zapewnił dostawę kamienia, za co radny podziękował. 

 Odnosząc się do tej wypowiedzi Wójt wyjaśnił, że jest to temat problematyczny. 

Plantatorzy buraków korzystający z ciężkiego sprzętu niszczą drogi także w innych 

miejscowościach gminy. Podobna sytuacja miała miejsce w Palikijach. Tu właściciel zobowiązał 

się, że pryzmy buraków będą w przyszłości składowane przy drodze powiatowej. Wójt zwrócił 

uwagę, że gmina ma rolniczy charakter a niektóre z dróg zostały wykonane, jako dojazd do pól 

ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dlatego też nie można wprowadzić zakazu 

poruszania się ciężkich rolniczych maszyn po drogach gminnych. Jedyne, co to można 

apelować, aby te płody składować przy drogach asfaltowych.  

 Następnie głos zabrał radny Miłosz Adamczyk. W imieniu mieszkańców zapytał czy 

przetargi na zimowe utrzymanie dróg oraz instalację kolektorów słonecznych i paneli 

fotowoltaicznych są już rozstrzygnięte? 

 Wójt poinformował, że przetargi na zimowe utrzymanie dróg i solary są już 

rozstrzygnięte, natomiast nadal trwa postępowanie dotyczące wyboru firmy, która zrealizuje 

panele fotowoltaiczne. Na chwilę obecną jest 171 chętnych na solary i 17 na fotowoltaikę. Po 

wyborze firm będzie zorganizowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców. Wójt 

poinformował o planach zatrudnienia, prawdopodobnie na zasadzie umowy o dzieło osoby, 

która będzie odpowiadała za pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jej zadaniem będzie 

koordynowanie wszystkich działań związanych z realizacją danej inwestycji – od momentu 

ogłoszenia przetargu do zakończenia zadania. 

 Radny Stanisław Kamela zwrócił uwagę na problem odśnieżania, który szczególnie 

występuje w trakcie weekendu. Zapytał o osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, 

do kogo należy zgłaszać drogi do odśnieżania? 

 Wójt poinformował, że w najbliższych dniach postara się rozwiązać ten problem 

i ustali, do kogo należy kierować takie zgłoszenia.  

 Radny Jarosław Zubrzycki zwrócił się z prośbą o zainteresowanie się tematem łabędzi 

zimujących na stawach w Palikijach Pierwszych. Zasugerował zapewnienie im budki lęgowej. 

 Radna Anna Zabiegła wystosowała prośbę o zamontowanie lampy oświetleniowej 

w Palikijach Drugich przy SKR. 

 Wójt poinformował, że ta sprawa jest mu znana. Jego zdaniem temat ten należałoby 

rozwiązać jak najszybciej i zapewnił, że zajmie się tym na początku nowego roku. Przy tej 

okazji Wójt poruszył kwestię oznakowania drogowego. Zwrócił uwagę, że w wielu 

przypadkach na tablicach widnieją nazwy miejscowości inne niż faktycznie powinny być, jak 

np. Nowym Gaju, gdzie było Gaj Nowy, czy też w Palikijach Pierwszych gdzie na oznakowaniu 
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jest Palikije I. Wójt poinformował, że niebawem do Urzędu Gminy wpłynie raport z przeglądu 

dróg powiatowych i na jego podstawie oznakowanie będzie zmieniane i uzupełniane. 

 Radny Tomasz Kowalski odniósł się do kwestii odśnieżania. Zwrócił się z prośbą, aby 

przy tworzeniu mapy odśnieżanych dróg uwzględnić również drogi gruntowe, szutrowe. 

 Odnośnie oznakowania nazw miejscowości radny Stanisław Kamela poprosił 

o ustawienie znaku Wojciechów-Kolonia Piąta przy drodze wojewódzkiej nr 827. 

 Radny Andrzej Twardowski zwrócił się z prośbą o zamontowanie lampy przy budynku 

OSP na Stasinie. 

 Wójt poinformował, że może być to ewentualnie wykonane przy realizacji oświetlenia 

w Palikijach Drugich zgłoszonego przez radną A. Zabiegłą. 

 Głos zabrała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie – Agnieszka Gąska. 

Jako reprezentant gminy w zarządzie LGD „Zielony Pierścień” przekazała kilka informacji 

dotyczących najbliższych naborów wniosków. Zgodnie z przyjętym w dniu 29 listopada 

zaktualizowanym harmonogramem naborów wniosków na początku 2019 zostanie ogłoszony 

nabór wniosków na działania dotyczące rozwoju lokalnej infrastruktury rekreacyjnej (place 

zabaw, siłownie, boiska) oraz nabór uzupełniający dotyczący wsparcia inicjatyw lokalnych 

polegających na odnowieniu obiektów atrakcji promujących dziedzictwo lokalne (kapliczki, 

przydrożne krzyże, figury, posagi, cenne drzewa, zabytkowe pomniki, eksponaty, zabytki). 

Prawdopodobny termin składania wniosków to koniec stycznia, początek lutego. Dyrektor 

GOK zwróciła uwagę na zmiany, dotyczące tego, że zarówno w przypadku infrastruktury 

rekreacyjnej jak i zadań promujących dziedzictwo lokalne konieczne będzie zgłoszenie do 

Starostwa. Wymagana będzie mapa do celów projektowych przygotowana przez osobę 

z uprawnieniami. Jeśli chodzi o wnioski składane przez jednostki OSP, przy których planowana 

była budowa placów zabaw trzeba będzie zwrócić uwagę na zapisy w statucie jednostek. 

Z uwagi na to, że w większości jednostek OSP ich cele i działania były ograniczone tylko do ich 

członków to mając na uwadze działania na rzecz lokalnej społeczności trzeba będzie ten 

zakres poszerzyć. 

 Kierownik Ośrodka pomocy Społecznej Wojciech Mirosław poinformował o możliwości 

skorzystania przez mieszkańców z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby 

samotnie gospodarujące, u których dochód nie przekracza 1.402 zł oraz rodziny, w których 

dochód na członka wynosi nie więcej niż 1.056 zł miesięcznie na osobę. Na 567 skierowań do 

rozdysponowania pozostało jeszcze około 400. Żywność będzie rozdawana w dniu 18 grudnia 

w budynku OSP w Wojciechowie, od godz. 8.00. 

 Odnośnie odśnieżania dróg sołtys wsi Szczuczki Bogusława Grzelak zwróciła się 

z prośba o interwencję w sprawie drogi powiatowej w ciągu komunikacyjnym od miejscowości 

Góra-Halinówka-Wojciechów. 

 Wójt poinformował, że zostanie to zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych. 

 Sołtys wsi Maszki K. Wojciechowa Wiesława Mirosław podziękowała za szybką 

interwencję w sprawie zniszczonej drogi w tej miejscowości. 

 Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumiński przekazał kilka informacji dotyczących 

pracy Rady. Termin kolejnej sesji planowany jest na 28 grudnia. O zwoływaniu sesji radni będą 

powiadamiani drogą mailową i na ich służbowe adresy mailowe wraz zaproszeniami będą 



Protokół Nr II/18                  6 grudnia 2018 roku 

 

21 | S t r o n a  

 

przekazywane wszystkie materiały dotyczące obrad. Każdy z mieszkańców może śledzić prace 

rady wchodząc na stronę wojciechów.esesja.pl, gdzie publikowany jest przebieg obrad, 

projekty uchwał, podjęte uchwały oraz protokoły. Przewodniczącym komisji stałych 

przypomniał o konieczności sporządzenia rocznego planu pracy komisji a radnym o obowiązku 

złożenia do dnia 21 grudnia oświadczeń majątkowych. Przewodniczący Rady poinformował 

o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy oraz o spotkaniach, w których uczestniczył. Na 

zakończenie swojej wypowiedzi pogratulował radnemu Stanisławowi Kameli zdobycia 

odznaczeń i medali. 

 Głos zabrał sołtys wsi Halinówka Tadeusz Mirosław. W imieniu mieszkańców tej 

miejscowości poprosił o ujęcie w przyszłorocznym budżecie realizacji odcinka drogi do 

cmentarza w Łubkach. 

 Na zakończenie obrad głos zabrał Wójt. Poinformował, że kolejnym ważnym tematem 

po podatkach, będzie przyjęcie budżetu na przyszły rok. Sesja budżetowa planowana jest na 8 

stycznia 2019 roku. Sesja, która ma się odbyć 28 grudnia, będzie świąteczno-noworoczną 

z udziałem zaproszonych gości, m.in. Starosty, radnych powiatu oraz wójtów i burmistrzów 

sąsiadujących gmin. Wójt wystąpił z propozycją budowy gminnego żłobka, na który istnieje 

możliwość pozyskania zewnętrznych środków w ramach rządowego programu Maluch+. 

Wysokość dofinansowania to 30.000 zł na dziecko a grupy żłobkowe będą mogły liczyć 

maksymalnie po 15 dzieci. Z uwagi na to, że termin na złożenie wniosku upływa z dniem 28 

grudnia to pozwoli sobie na podjęcie w tym celu odpowiednich kroków. Żłobek byłby 

usytuowany w nowym budynku zlokalizowanym na terenie za Urzędem Gminy a przyszłości 

mógłby tam również być i inne obiekty użyteczności publicznej. Jest to temat na przyszłość 

pod opinię i decyzje radnych. 

 Odnosząc się do tematu drogi do cmentarza, o której mówił sołtys wsi Halinówka. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk wyraził swoje zadowolenie z faktu, że to sołectwo dołożyło środki 

z funduszu sołeckiego do zrobienia jej podbudowy. Jego zdaniem powinny to zrobić również 

i inne sołectwa, jak Góra czy też Szczuczki, ponieważ mieszkańcy tych miejscowości również 

korzystają z tej drogi i jest im potrzebna. 

Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy 

zakończył ten punkt obrad. 

 

Ad. pkt 26. Zakończenie obrad II sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

Zakończenia obrad II sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

Przewodniczący Rady – Michał Sumiński słowami: „Zamykam obrady”.  
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