
Protokół Nr XXIV/20                 24 września 2020 roku 

 

1 | S t r o n a  

 

PROTOKÓŁ NR XXIV/20 

z XXIV sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 24 września 2020 roku  

budynku OSP w Wojciechowie 

i trwała od godz. 9.00 do godz. 12.04 

 

W posiedzeniu wzięło udział 9 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk, 

2. Bogusława Anna Grzelak, 

3. Stanisław Kamela, 

4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, 

5. Tomasz Kowalski, 

6. Tomasz Marek Madej, 

7. Michał Sumioski, 

8. Andrzej Twardowski, 

9. Anna Zabiegła. 

Nieobecni: 

1. Mariusz Błaszczak, 

2. Dariusz Malik, 

3. Grzegorz Matyjasik, 

4. Marcin Mirosław, 

5. Grzegorz Piróg, 

6. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz 

Zielonka - Zastępca Wójta Gminy, Mirosława Walat – Skarbnik Gminy, Magdalena Matusiak–

prawnik UG Wojciechów, Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Wojciechowie, Wojciech Mirosław – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wojciechowie, Marek Berger – Dyrektor Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeo 

Komunalnych w Bełżycach, Zbigniew Pacholik – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony 

Pierścieo”. 

 

Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski. 

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 9 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania 

prawomocnych uchwał. (Listy obecności stanową załącznik do protokołu) 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był 

on również udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl. 

(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu) 
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Przewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny.  

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła 

NIEOBECNI (6) Mariusz Błaszczak, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

Innych wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy 

poddał pod głosowanie całośd porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła 

NIEOBECNI (6) Mariusz Błaszczak, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Wojciechów. 

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

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności 

w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja przedstawiciela „Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach” na temat 

działalności Związku. 

8. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścieo” za 2019 rok. 

9. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji oraz 

kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.  
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13. Sprawy różne. 

14. Zakooczenie obrad XXIV sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.  

 

Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Wojciechów. 

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu 

z XXIII sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią, 

ponadto protokół był udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl 

oraz na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wojciechów.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (8) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk. 

NIEOBECNI (6) Mariusz Błaszczak, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XXIII sesji Rady Gminy Wojciechów. 

 

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

Rady Gminy. 

 Informację przedstawił Wójt Gminy – Artur Markowski. Na wstępie poinformował 

o zarządzeniach, które były wydane w okresie od 28 sierpnia, to jest od ostatniej sesji do dnia 

23 września 2020 roku. (Lista zarządzeo stanowi załącznik do protokołu) 

 Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeo i spotkao, w których 

uczestniczył. 

Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten 

punkt obrad. 

 

Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 Działalnośd Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów w okresie międzysesyjnym 

przedstawiała się następująco: 

28 sierpnia – udział w spotkaniu radnych z gmin Nałęczów, Wąwolnica i Wojciechów; 

30 sierpnia – Dożynki Powiatowo-Wojewódzkie w Bełżycach;  

4 września – udział w sesji sołtysów 

6 września – udział w uroczystym podsumowaniu projektów realizowanych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Wojciechowie; 

22 września – posiedzenie Komisji Budżetowej. 

 

Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów 

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 Od ostatniej sesji odbyło się pięd posiedzeo komisji stałych Rady Gminy Wojciechów: 7 

września - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji, 11 września – Komisji Oświaty, 
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Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 17 września – Komisji Prawa, Porządku Publicznego, 

Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej, 22 września – Komisji Budżetowej, 23 września – 

Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.  

 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i 

Gospodarki Wodnej poinformował, że tematem spotkania Komisji było sprawozdanie z 

Dożynek Parafialno-Gminnych, które członkowie zaopiniowali pozytywnie. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej. Na posiedzeniu w dniu 22 

września Komisja zajmowała się projektami uchwał w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej oraz w sprawie zmian w budżecie a także dyskutowała nad przyszłym projektem 

budżetu na 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

poinformował, że posiedzenie składało się z dwóch części, tj. dyskusja nad rozbudową i 

przebiegiem sieci wodociągowej oraz wizja dróg gminnych w terenie. 

 

 

Ad. pkt. 7. Informacja przedstawiciela „Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach” na temat 

działalności Związku. 

 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu zaproszonego na sesję przedstawiciela 

Związku Marka Bergera. 

 Po przywitaniu wszystkich obecnych na sesji przeszedł do przedstawiania informacji. 

Instytucja związków komunalnych przewidziana jest ustawą o samorządzie gminnym i ma na 

celu wspólną realizację ustawowych zadao. Pozwala to przede wszystkim na zmniejszenie 

kosztów. Związek Komunalny Gmin powstał w grudniu w 1995 roku w celu realizacji 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Obecnie w jego skład wchodzą 

gminy: Żyrzyn, Spiczyn, Borzechów, Wilkołaz, Urzędów i Wojciechów. Organem 

uchwałodawczym Związku jest Zgromadzenie składające się z 9 delegatów z gmin 

członkowskich. Organem wykonawczym jest natomiast trzyosobowy Zarząd, którego głównym 

zadaniem jest bieżący nadzór nad pracą Związku. ZKG jest właścicielem nieruchomości 

położonej w Bełżycach, na której zlokalizowane są: siedziba Związku i Zakładu Budowy i 

Eksploatacji Wiejskich Urządzeo Komunalnych, hala napraw, pomieszczenia biurowe i 

magazynowe. Na dochód Związku składają się wpłaty członkowskie oraz opłaty za dzierżawę 

nieruchomości. W 2019 roku wyniósł 64.500 zł, z czego 22.500 zł pochodzi ze składek, 42.000 

z dzierżawy). Z dochodów pokrywane są koszty obsługi Związku w tym zatrudnienia Skarbnika. 

Swoje statutowe zadania Związek realizuje poprzez Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich 

Urządzeo Komunalnych z siedzibą w Bełżycach, będącym zakładem budżetowym. Do jego 

zadao należą: bieżące utrzymanie sprawności urządzeo wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

zapewnienie stałych dostaw usług, t. j. odpowiedniej jakości wody a także odbiór nieczystości. 

W sumie obsługuje ponad 5 tysięcy odbiorców. Obecnie Zakład zatrudnia 24 osoby. W 2019 

roku ZBiEWUK uzyskał dochód w wysokości 2.480.000 zł, pochodzący z opłat za wodę 

(2.936.000 zł) i ścieki (432.000 zł) oraz 21.000 zł za drobne usługi przyłączeniowe. Duża częśd 

środków wydatkowana jest na wynagrodzenia. Oprócz tego na zakup energii, materiałów, 

umowy zlecenia oraz inne. Na terenie gminy Wojciechów Zakład obsługuje wodociąg 

w Palikijach. Długośd sieci to 38,2 km, natomiast długośd przyłączy to 6,7 km. Do wodociągu 
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przyłączonych jest 339 odbiorców, do których dostarczono 39.342 m3 wody. Dochód z tego 

tytułu w roku 2019 wyniósł 114.000 zł, co stanowi 4,6 % ogólnego dochodu Na koniec 2019 

roku zaległości wyniosły 2.420 zł. cena wody kształtuje się na poziomie 3,7 zł za m3 wody oraz 

6 zł miesięcznej stałej opłaty (kwoty netto).  

 Po zakooczonej prezentacji Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie 

obrad. 

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Kowalski, który zadał pytanie 

dotyczące ceny za wodę. Jak obecnie obowiązująca stawka ma się do stawek w innych 

gminach? 

Dyrektor ZBiEWUK wyjaśnił, że obecna stawka jest na niskim poziomie i nie ma 

dowolności w jej kształtowaniu. Stawki ustalane są na 3 lata w oparciu o ceny z lat 

poprzednich. Zatwierdzane są w formie decyzji przez Wody Polskie. Dyrektor odniósł się 

również do planowanych podwyżek najniższego wynagrodzenia i ich wpływu na 

funkcjonowanie Zakładu. 

Radny Tomasz Kowalski zapytał, czy Zakład dokonuje bieżącej konserwacji sieci 

i sprawdzenia hydrantów oraz czy jest jakiś harmonogram? 

Dyrektor poinformował, że Zakład prowadzi nadzór nad siecią w ramach, którego 

wszelkie zgłaszane awarie są niezwłocznie usuwane. Wspólnie z jednostkami OSP 

dokonywane są przeglądy hydrantów. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy w planach zakładu jest wprowadzenie 

opomiarowania radiowego wykorzystania wody? Byłoby to znacznym ułatwieniem. 

Marek Berger wyjaśnił, że zarówno sied jak i wszystkie urządzenia są własnością gminy 

i to ona musiałaby sfinansowad ich zakup. W związku z epidemią nastąpiła zmiana trybu 

odczytu i rozliczania zużycia wody. Faktyczne rozliczenie będzie wystawiane na koniec roku. 

Sami mieszkaocy mogą również zgłaszad odczyty liczników. Dodał, że wodomierze są 

wymieniane, co pięd lat i jest to w gestii Zakładu. 

Radny Tomasz Kowalski zapytał o ilośd aktywnych odbiorców wody oraz liczbę osób, 

które są chętne do przyłączenia do sieci? 

Dyrektor poinformował, że na obecną chwilę odbiorców jest 339, natomiast, co do 

liczby chętnych takich informacji nie ma. Wnioski o budowę przyłączy rozpatrywane są na 

bieżąco.  

Radny T. Kowalski dopytał, czy Zakład odpowiada za utrzymanie nitki przyłącza od sieci 

do odbiorcy? 

Dyrektor Marek Berger wyjaśnił, że Zakład zajmuje się utrzymaniem sieci natomiast za 

samo przyłącze odpowiada jego właściciel, czyli odbiorca.  

Przewodniczący Rady zapytał o sytuację związana z zasobnością w wodę ujęcia w 

Palikijach? 

Marek Berger poinformował, że przy obecnej liczbie odbiorców i zapotrzebowaniu na 

wodę nie ma zagrożenia, że wody może zabraknąd. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zadał pytanie o liczbę nieaktywnych odbiorców wody? 

Dyrektor wyjaśnił, że nie dysponuje takimi danymi. 

Wójt zapytał o informacje dotyczące ewentualnych awarii sieci? 
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Dyrektor poinformował, że nie występuje ich zbyt wiele są to jedynie drobne 

zgłoszenia. Odniósł się do sytuacji związanej z wykryciem bakterii w szkole wyjaśniając, że 

dotyczyło to wewnętrznej instalacji, która jest poza kompetencjami Zakładu. 

Wójt podziękował za współpracę. 

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Przeszedł do kolejnego 

punktu porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 8. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścieo” za 2019 

rok. 

 Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścieo” za 2019 rok 

przedstawił i omówił Prezes LGD „Zielony Pierścieo” Zbigniew Pacholik. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)  

 Po przedstawieniu informacji Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie 

obrad. 

 Radny Stanisław Kamela w imieniu OSP Wojciechów podziękował za możliwośd 

realizacji projektu. Zwrócił uwagę na brak toalet przy miejscach odpoczynku.  

 Prezes wyjaśnił, że miejsca odpoczynku powstały w ramach wspólnego projektu, 

którego partnerami były poszczególne gminy. Wszelka infrastruktura jest, więc własnością 

gmin. LGD nie ma ani wystarczających środków ani też fizycznych możliwości. Zdaniem 

Prezesa ustawienie toalet z pewnością poprawiłoby komfort turystów. 

 Radny dopytał, czy uwzględnienie we wniosku toalety stanowiłoby wartośd dodaną 

projektu? 

 Prezes odpowiedział, że tego typu inicjatywa, która byłaby dodatkowym elementem 

do miejsc odpoczynku jak najbardziej kwalifikuje się do wsparcia. Dodał, że jest to możliwe 

w ramach małych projektów grantowych, natomiast przy większych projektach, gdzie kwota 

dofinansowania to minimum 50.000 zł konieczne będzie uwzględnienie kilku lokalizacji.  

 Wójt podziękował za przybycie na sesję. Odniósł się do kwestii związanej 

z infrastrukturą rowerową oraz do pytao radnego S. Kameli. Odnośnie toalet wyjaśnił, że taka 

możliwośd jest, ale wiąże się to z dużymi kosztami ich utrzymania. Wójt podziękował za 

wszelkie inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi gminy. 

 Przewodniczący Rady podziękował Prezesowi za udział w obradach i przedstawione 

informacje. 

 Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. 

 

9. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji oraz 

kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych. 

 Po zakooczonej przerwie Przewodniczący Rady otworzył kolejny punkt w porządku 

obrad.  

 Głos zabrała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Gąska, która omówiła 

Sprawozdanie z organizacji oraz kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 

 W punkcie 7 porządku obrad Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, 

Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że na posiedzeniu w dniu 17 
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września członkowie Komisji zapoznali się z przedłożonym Sprawozdaniem i zaopiniowali go 

pozytywnie. 

 Głos zabrał Wójt. Podziękował organizatorom oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 

w Dożynkach Parafialno-Gminnych. Zwrócił uwagę, iż pomimo panującej epidemii związanej 

z COVID-19 udało się je zorganizowad.  

 Przewodniczący Rady w imieniu całej Rady również podziękował za przygotowanie 

Dożynek. Pogratulował wszystkim uczestnikom, szczególnie przedstawicielom Koła Gospodyo 

wiejskich ze Stasina, których wieniec wygrał. Pozostając przy głosie podziękował także za 

wszelkie inne inicjatywy i organizację wydarzeo kulturalnych w tym kolejnych obchodów 

Masowego Mordu w Szczuczkach. Po zakooczeniu dyskusji przeszedł kolejnego punktu 

porządku obrad. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. 

Wyjaśniła, że wartości w WPF zostały zaktualizowane o kwoty przyjętych zarówno po stronie 

dochodów jak i wydatków wynikających z zarządzeo i uchwał. W przedsięwzięciach do WPF 

dodano zadanie pod nazwą „Przygotowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla 

gminy Wojciechów na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko”, który opiewa na kwotę 7.995 zł i będzie zapłacony w 2021 

roku. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na 

posiedzeniu, które odbyło się w dniu 22 września członkowie Komisji zapoznali się 

z przedłożonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zaopiniowali 

go pozytywnie. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały następnie poddał go pod głosowanie.  

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła 

NIEOBECNI (6) Mariusz Błaszczak, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXIV/149/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie. 

 Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą 

one m.in.: 

Dochody: 

1) Zwiększenie o kwotę 115.098,65 zł, na którą składają się: 
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- dotacja celowa otrzymana z budżetu paostwa, w tym 104.111,39 zł dochody bieżące oraz 

2.987,26 zł (zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok), 

- kwota 8.000 zł - darowizna Fundacji MBanku dla Szkoły w Palikijach przeznaczona na 

realizację projektu „Młody Makler”.  

Wydatki: 

1) Zwiększenie o kwotę 152.161,05 zł, na którą składają się: 

- 1.500 zł – dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 – dotacja dla OSP Czajki na zakup sprzętu; 

- 105.598,65 zł, dz. 758 rozdz. 75818 § 4810- zwiększenie rezerwy ze środków ze zwrotu 

funduszu sołeckiego za 2019 rok;  

- 8.000 zł dz. 801 rozdz. 80101 – realizacja projektu „Młody Makler”; 

- 22.562,40 zł dz. 801 rozdz. 80150 § 2590 – dotacja dla Stowarzyszenia prowadzącego Szkołę 

Podstawową w Maszkach (kwota 7.562,40 zł przeniesiona z dz. 80149, jako oszczędności 

powstałe z uwagi na brak uczniów z orzeczeniem w oddziałach przedszkolnych w SP 

w Palikijach); 

- 5.000 zł – dz. 852 rozdz. 85295 – pomoc dla gminy Jabłonna, przeniesienie pomiędzy 

paragrafami; 

- 9.500 zł - dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – zakup usług pozostałych, budowa oświetlenia 

ulicznego, przeniesienie pomiędzy paragrafami. 

2) Zmniejszenie o kwotę 37.062,40 zł. 

 Zmiany w pozostałych załącznikach do uchwały: 

- załącznik nr 4 – poz. nr 7 zmiana paragrafów, w dotacji dla SP w Maszkach uwzględnienie 

dodatkowej kwoty, dodano pozycję nr 9, tj. dotacja dla OSP Czajki; 

- załącznik nr 5 – pozycja nr 3, budowa oświetlenia ulicznego w m. Palikije SHR, zmiana kwoty 

t. j. zmniejszenie z 14.500 zł do 11.000 zł 

- załącznik nr 6 – pozycja nr 12, zadanie dotyczące wykonania projektu oświetlenia pod 

Krzywiami, zmiana klasyfikacji, tj. przeniesienie z 4170 do 4300, kwota 6.000 zł 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Poinformował, że 

powyższy projekt uchwały był analizowany na posiedzeniu w dniu 22 września. Członkowie 

Komisji pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały. Radny zwrócił się do skarbnik z 

prośba o przekazywanie wszystkim radnych materiałów w wersji syntetycznej zawierającej 

opis tekstowy dokonywanych zmian. 

 W odpowiedzi Skarbnik zapewniła, że postara się przygotowywad dwie wersje, czyli 

oficjalną oraz taką, o którą prosi Przewodniczący Komisji. 

 Wójt zwrócił uwagę, że Skarbnik od momentu powołania wykonuje dożą pracę, czego 

odzwierciedleniem jest przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze i pozytywna opinia RIO. Potwierdziła w ten sposób swoje doświadczenie. Wójt 

podziękował Skarbnik. 

 Skarbnik podziękowała Wójtowi za te słowa. Pozostając przy głosie swoje 

podziękowania skierowała do współpracowników, którzy, na co dzieo pomagają i dzięki 

którym ta praca jest możliwa. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały następnie poddał go pod głosowanie.  
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Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła 

NIEOBECNI (6) Mariusz Błaszczak, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXIV/150/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020. 

 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

 Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy społecznej w 

Wojciechowie Wojciech Mirosław. Zmiana wynika z zaprzestania działalności świetlicy 

środowiskowej w Szkole Podstawowej w Miłocinie a co za tym idzie zmniejszenie środków na 

jej funkcjonowanie. Stąd też kwota wydatków w pkt 9 preliminarza uległa zmniejszeniu. 

Kwota zmniejszenia została natomiast przeniesiona do pkt 25, tj. na realizację różnych 

programów i zajęd w Szkole w Miłocinie. Łączna kwota wydatków na realizację Programu 

pozostaje bez zmian. 

 Głos zabrał Wójt. Poinformował, że w ramach współpracy pomiędzy Gminą a Fundacją 

Rozwoju Ekonomii i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego złożony został wniosek na 

utworzenie oddziału przedszkolnego (działanie 12.1). Byłby on zlokalizowany w Szkole 

w Miłocinie. Gmina nie ponosi żadnych kosztów jedynie udostępnia lokal. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela 

odczytał projekt uchwały następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.  

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła 

NIEOBECNI (6) Mariusz Błaszczak, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXIV/151/20 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

 

Ad. pkt 13. Sprawy różne. 

 Po otwarciu dyskusji głos zabrała radna Anna zabiegła. Zwróciła się do Wójta 

z pytaniem dotyczącym budowy sieci wodociągu w miejscowościach Palikije Drugi i Maszki? 

Czy jest coś planowane i ewentualnie, kiedy? 



Protokół Nr XXIV/20                 24 września 2020 roku 

 

10 | S t r o n a  

 

Wójt poinformował, że temat związany z wodociągami poruszany był na posiedzeniu 

Komisji Infrastruktury w dniu 23 września. Wspólnie ustalono, że w ramach Funduszu 

Inwestycji Lokalnych złożony będzie wniosek o wsparcie na rozbudowę dwóch projektów sieci 

wodociągowej. Obejmowałby miejscowości: Maszki, Miłocin i Palikije Drugie (około 7 

kilometrów) oraz Wojciechów-Kolonia Piąta i Wojciechów-Kolonia Pierwsza (około 4,5 

kilometra). Szacowany koszt to 3-3,5 miliona złotych. Dyskusja i konkretne decyzje będą 

podejmowane wówczas, kiedy będzie znana dokładna kwota dofinansowania. Wójt dodał, ze 

zdaje sobie sprawę, że faktycznie zapotrzebowanie na wodociągi jest, dlatego czynione będą 

starania by te środki pozyskad. 

Radna dopytała o realizację projektów, czy będą wykonywane obydwa czy zostanie 

wybrany tylko jeden z nich? 

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że we wniosku ujęte będą dwa projekty, ale ich realizacja 

zależy od kwoty dofinansowania, jaką uda się pozyskad.  

Radna A. Zabiegła zwróciła się do Wójta, aby przy wyborze projektu do realizacji 

wzięte były pod uwagę zasób wody i jej jakośd, gdyż w Maszkach i Palikijach sytuacja jest 

naprawdę zła.  

Wójt odpowiedział, że taka sama sytuacja występuje także w wielu innych częściach 

gminy. 

Przewodniczący Rady dodał, że pod uwagę brana jest dokumentacja, która posiada 

Gmina. 

Radna A. Zabiegła oznajmiła, ze jakieś wstępne plany były w tych miejscowościach 

robione. 

Wójt poinformował, że Gmina posiada dokumentacje na obydwa odcinki sieci. 

Zdaniem Przewodniczącego trzeba iśd w kierunku rozbudowy sieci wodociągowej. Jeśli 

udałoby się zrealizowad te zaproponowane odcinki to jego zdaniem Gmina powinna 

przygotowywad dokumentacje na kolejne i próbowad pozyskiwad środki z Funduszu 

w kolejnych latach. 

Radna A. Zabiegła dodała, że mieszkaocy czekają na informację, co do planów 

rozbudowy wodociągów, gdyż zła sytuacja zmusza do pogłębiania istniejących studni a co za 

tym idzie ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Według Wójta Gmina powinna iśd w kierunku rozwoju wodociągowania, dlatego też 

podejmowane są właśnie takie działania. 

Radny Tomasz Madej poprosił o zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy mapki 

z rozmieszczeniem światłowodów w Gminie. 

Wójt zapewnił, że taka informacja znajdzie się na stronie, jak również informacja 

dotycząca Programu Czyste Powietrze. 

Radny Tomasz kowalski odniósł się do tematu związanego z wodociągowaniem. Na 

około 2000 domostw tylko 339 jest przyłączonych do istniejącej sieci, co świadczy o tym, że 

Gmina jest daleko w tyle i należy robid kroki w kierunku rozwoju. Dodał, że radni dostrzegają 

ten problem. Zdaniem radnego należałoby się również przyjrzed dotychczasowym projektom 

gdzie technologia budowy wodociągów jest przestarzała. Zdaniem radnego należałoby 

zmienid technologię na bardziej nowoczesną. 
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Wójt odpowiedział, że jeśli Gmina będzie dysponowała odpowiednimi środkami 

wówczas warto będzie pomyśled o zmianie technologii, tym bardziej, jeśli ma to poprawid 

wytrzymałośd i zapewnid bezawaryjnośd. 

Jakub Toruo odniósł się do prośby radnego Tomasza Madeja. Udzielił informacji 

dotyczących tematu. 

Na zakooczenie tego punktu Przewodniczący Rady poinformował o terminie kolejnej 

sesji, która planowana jest na 29 października, po czym przeszedł do ostatniego punktu 

porządku obrad. 

 

Ad. pkt 14. Zakooczenie obrad XXIV sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

Zakooczenia obrad XXIV sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

 

 

Protokołowała:       

Anna Śmigielska       

 


