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PROTOKÓŁ NR VII/19 

z VII sesji Rady Gminy Wojciechów odbytej w dniu 14 marca 2019 roku  

od godz. 09.00 do godz. 11.24 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych. 

1. Miłosz Adamczyk 

2. Mariusz Błaszczak 

3. Stanisław Kamela 

4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk  

5. Tomasz Kowalski 

6. Dariusz Malik 

7. Marcin Mirosław 

8. Grzegorz Piróg 

9. Michał Sumiński 

10. Andrzej Twardowski 

11. Anna Zabiegła 

12. Kazimierz Żywicki. 

Nieobecni: 

1. Grzegorz Matyjasik, 

2. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Tomasz Zielonka – Zastępca Wójta Gminy, Zofia 

Pomorska – Skarbnik Gminy, Agata Gliwka – Sekretarz Gminy, Ireneusz Ofczarski – Prezes 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Bełżycach, Anna Jamróz – 

pracownik UG Wojciechów, Magdalena Matusiak – prawnik UG Wojciechów. 

 

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 

14 radnych obecnych jest 12 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

(Listy obecności stanowią załącznik do protokołu) 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję. 

(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu) 

Radny Michał Sumiński zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa 

sołectwa Szczuczki VI Kolonia. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego 

dotyczącego wyborów sołtysa sołectwa Szczuczki VI Kolonia. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki. 

NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku. 

 

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

M. Sumiński odczytał i poddał pod głosowanie całość porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki. 

NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad VII sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Wojciechów. 

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

5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 
w Bełżycach za rok 2018. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na rok 2019”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad VII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 
 

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

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu 

z VI 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.  

Wyniki głosowania 



Protokół Nr VII/19 14 marca 2019 roku 

 

3 | S t r o n a  

 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej 

Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Marcin Mirosław 

NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

Radni większością głosów przyjęli protokół z VI sesji. 

 

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

Rady Gminy. 

 Informacje przedstawił Zastępca Wójta – Tomasz Zielonka. Na wstępie przedstawił 

zarządzenia, które były wydane w okresie od 28 lutego 2019 roku, to jest od ostatniej sesji do 

dnia 13 marca 2019 roku. (Lista zarządzeń stanowi załącznik do protokołu)  

 Następnie Zastępca Wójta poinformował o spotkaniach, w których uczestniczył. 

4 marca – Lubelski Urząd Wojewódzki, udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym 

programu dotacyjnego „Niepodległa”; 

4 i 6 marca – udział w posiedzeniach Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, 

Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Gminy Wojciechów. W dniu 4 marca wizja w terenie - 

Komisja zajmowała się sprawą uporządkowania stawu w miejscowości Nowy Gaj; 

7 i 11 marca – udział w posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Wojciechów, w trakcie, których rozpatrywany był protest wyborczy dotyczący wyborów 

w sołectwie Szczuczki VI Kolonia; 

12 marca – spotkanie z Wójtem Gminy Konopnica – Mirosławem Żydkiem, dotyczące 

wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej przebiegającej na granicy 

gmin Konopnica i Wojciechów; 

13 marca – Szkoła Podstawowa Wojciechów, udział w konkursie wiedzy pożarniczej 

w charakterze gościa, 

 - spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy Wojciechów, dotyczące aktualnej 

sytuacji w oświacie oraz arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020, 

 – przegląd dróg gminnych, 

 – otwarcie ofert w przetargu na dostawę materiałów kamiennych dolomitowych do 

bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Wojciechów.  

Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakończył ten 

punkt obrad. 

 

Ad. pkt 5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 

Sp. z o.o. w Bełżycach za rok 2018.  

Sprawozdanie przedstawił Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 

Sp. z o.o. w Bełżycach – Ireneusz Ofczarski. Na wstępie poinformował, że Zakład powstał pod 

koniec marca 2014 roku dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB”, jako projekt 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
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2013. Jego trwałość dobiegnie końca w sierpniu bieżącego roku. Zakład jest wyposażony 

w sekcje: 1) Przyjmowania i segregacji dowożonych odpadów komunalnych, 

z uwzględnieniem segregacji pozytywnej i negatywnej odpadów; 2) Przyjmowania 

i rozdrabniania wysegregowanych odpadów zielonych, dalszego ich kompostowania, 

magazynowania i dystrybucji; 3) Ma możliwość produkcji paliwa alternatywnego; 4) Przyjmuje 

od mieszkańców gmin odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny.  

Zakład odbiera odpady nie tylko od gmin będących członkami CZG PROEKOB, ale 

również od takich gmin jak: Lublin, Głusk czy też Kurów. Dzięki czemu strumień 

przyjmowanych odpadów zapewniony jest na odpowiednim poziomie a zarazem spełnione 

jest jedno z kryteriów projektu. ZZOK funkcjonuje w jednym z większych obszarów w Polsce 

i największym na Lubelszczyźnie – tzw. Regionie Południowo-Wschodnim, który skupia ponad 

800 tys. potencjalnych producentów śmieci. Poza Bełżycami w Regionie działają jeszcze 3 

RIPOKi (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych), tj.: Lublin, Kraśnik 

i Lubartów, który jest największą konkurencją.  

Poza odpadami zmieszanymi Zakład odbiera również gruz, odpady BIO oraz 

pochodzące z selektywnej zbiórki, tj. szkło, papier i plastik. Jeśli chodzi o cenę odbioru 

odpadów Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o utrzymaniu ich na 

dotychczasowym poziome, co oznacza, że do końca roku nic się nie zmieni. Korzystając 

z okazji Prezes I. Ofczarski zwrócił uwagę na konieczność właściwej segregacji odpadów. Zła 

segregacja to wyższy koszt dla Zakładu, a co za tym idzie również dla mieszkańców. 

Z uwagi na brak własnego składowiska Zakład musi korzystać z innych. Odpady 

wywożone są do Kraśnika i Rokitna. Co nie jest korzystne, z uwagi na to, iż niebawem Rokitno 

się zapełni i pozostanie jedynie Kraśnik, który jest składowiskiem prywatnym. Trudno 

przewidzieć, jaka będzie sytuacja, jeśli nie powstaną nowe składowiska. Prezes podkreślił jak 

dużym problemem jest brak możliwości taniego zbycia paliwa alternatywnego, który zalega na 

terenie Zakładu.  

W ciągu pięciu lat funkcjonowania Zakładu, każdy rok zamykał się wynikiem dodatnim. 

Niemniej jednak trzeba pamiętać, że celem Spółki nie jest zysk. Zgodnie z kryteriami projektu 

nie może być to więcej niż 5% kapitału zakładowego, tj. około 30.000zł. ZZOK posiada tabor 

częściowo użyczony przez CZG „PROEKOB” oraz własny – 1 śmieciarka, 1 samochód do 

transportu frakcji suchej, ładowarka, wózek widłowy i inny drobny sprzęt. Na dzień dzisiejszy 

zatrudnionych jest 75 osób, dla których zapewnione są bardzo dobre warunki socjalne. 

Po przedstawieniu informacji Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie obrad.  

Radny Andrzej Twardowski zapytał, w jaki sposób wyegzekwować od rolników 

terminowe regulowanie należności za odpady? 

Prezes ZZOK I. Ofczarski wyjaśnił, że jest to tylko i wyłącznie w gestii gminy, na terenie, 

której rolnik prowadzi działalność. Zajmuje się przyjmowaniem opłat za odpady i ich 

egzekwowaniem od podmiotów gospodarczych, z którymi ma zawartą umowę.  

Przewodniczący Rady Michał Sumiński zwrócił uwagę na sposób odbioru odpadów. 

Niejednokrotnie zdarza się tak, że wszystkie śmieci bez względu na to czy są to segregowane, 

czy też niewrzucane są do jednego samochodu. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. 
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Prezes I. Ofczarski wyjaśnił, że spowodowane jest to tym, iż duży samochód nie 

wszędzie może dojechać. Dlatego też często wykorzystywany jest mniejszy pojazd, w którym 

nie ma zgniotu wrzuconych odpadów. 

Przewodniczący Rady poprosił o informację dotyczącą sposobu segregowania śmieci. 

I. Ofczarski wyjaśnił, że żółte worki przeznaczone są na PET oraz opakowania po chemii 

i puszki aluminiowe, zielone do segregacji szkła, niebieskie natomiast na makulaturę. 

Wszystko pozostałe jest odpadem zmieszanym. Informacja będzie przesłana do gmin. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są lokalne firmy zajmujące się przetwarzaniem PET 

oraz czy Zakład ma podpisaną umowę z taką firmą?  

I. Ofczarski odpowiedział, że zajmuje się tym firma LOBO działająca na rynku lokalnym. 

Radny Tomasz Kowalski zapytał o gabaryty i elektrośmieci? 

I. Ofczarski wyjaśnił, że tą kwestię reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz Uchwała Rady Gminy oraz umowa zawarta z Gminą. Elektrośmieci odbiera 

firma spod Kielc. Problem natomiast jest z gabarytami. Najbardziej optymalnie byłoby gdyby 

mieszkańcy dostarczali je sami bezpośrednio do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych). 

Radny A. Twardowski zapytał, do jakich odpadów zaklasyfikować zużyte opony? 

Prezes ZZOK odpowiedział, że są to gabaryty. Największym problemem są jednak duże 

opony z samochodów ciężarowych i sprzętu rolniczego.  

Radny Stanisław Kamela zwrócił uwagę, że zdarzają się sytuacje, że brakuje żółtych 

worków. Czy w takim przypadku plastik można zapakować w inny worek i jak to będzie 

potraktowane? 

Prezes I. Ofczarski poinformował, że Zakład zapewnia taką liczbę worków, jaką Gmina 

określiła w specyfikacji przetargowej. Natomiast, jeśli zdarzy się, że worków zabraknie należy 

to zasygnalizować pracownikowi odbierającemu odpady. 

Radny T. Kowalski poprosił o przygotowanie dla mieszkańców ulotek informacyjnych 

dotyczących segregacji odpadów.  

Przewodniczący Rady dołączył się do prośby radnego i dodatkowo o informację na 

stronę internetową.  

Następnie głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk, który zadał trzy pytania: 1) Jakie 

konsekwencje, zarówno dla Zakładu jak i dla mieszkańców gmin niesie za sobą koniec 

trwałości projektu i czy będzie to miało wpływ na ceny za odbiór odpadów? 2) Czy gminy, 

które nie należą do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” będą miały takie same ceny, co 

gminy członkowskie? 3) Czy prowadzona jest statystyka jakości segregacji w poszczególnych 

gminach i które wypadają najlepiej a które najgorzej? 

Co do pierwszego pytania, I. Ofczarski wyjaśnił, że trwałość projektu nie ma wpływu na 

cenę. Jest to zależne od ogólnej sytuacji na rynku odpadów. Tendencja najprawdopodobniej 

będzie zwyżkowa a to z powodu braku odpowiedniej infrastruktury i braku spalarni. Odnośnie 

pytania drugiego Prezes poinformował, że dzięki gminom, które dostarczają odpady a nie są 

członkami Związku zapewniony jest odpowiedni strumień odpadów. Sami członkowie nie 

byliby w stanie zapewnić wymaganej minimalnej ilości. Ograniczenie się tylko do gmin 

będących w ZZOK wymusi konieczność cięcia kosztów funkcjonowania ZZOK, czyli 

zmniejszenie liczby zatrudnionych oraz taboru. Na chwilę obecną ceny kształtują się 
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następująco 330 zł netto za tonę dla członków oraz 345 zł netto za tonę pozostałe gminy. 

Natomiast, jeśli chodzi o statystykę to Gmina Wojciechów na tle innych wypada bardzo 

dobrze, głównie, jeśli chodzi o segregację szkła. 

Wójt podziękował Prezesowi ZZOK Ireneuszowi Ofczarskiemu za wypowiedź 

i udzielone odpowiedzi na pytania. 

Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

ten punkt porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach. 

Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na rok 

2019”. 

 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu pracownika Urzędu Gminy – Annę 

Jamróz. 

 Na wstępie poinformowała, że przyjęcie przez Radę Gminy „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” wynika z ustawy 

i każdego roku do dnia 31 marca musi być podjęty uchwałą. Projekt uchwały wszyscy radni 

otrzymali razem z pozostałymi materiałami przygotowanymi na sesję. Ponadto był on 

omawiany na posiedzeniu Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w dniu 6 marca. Zasadniczo sama treść uchwały w porównaniu do roku 

poprzedniego nie zmieniła się. Różnica polega na zmianie podmiotu świadczącego usługi 

weterynaryjne (§4 pkt. 1) oraz zmianie adresu gospodarstwa rolnego (§4 pkt. 4). Ponadto 

zwiększeniu uległa kwota środków finansowych na realizację zadań opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z 28.000 zł do 30.000 zł. 

 Dla porównania na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami w 2018 roku 

wydatkowano kwotę 46.624,58 zł. Z czego 2.099 zł za usługi weterynaryjne, 1290,90 zł za 

utylizację padłych zwierząt, 960 zł za dodatkowe usługi weterynaryjne i 42.274,98 zł za 

odławianie bezdomnych psów i ich pobyt w schronisku. 

 Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Lublinie. 

 Korzystając z okazji A. Jamróz podziękowała sołtysowi wsi Halinówka – Tadeuszowi 

Mirosławowi za opiekę nad zwierzętami należącymi do jednego z mieszkańców podczas jego 

dłuższej nieobecności. 

 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Wodnej – Andrzej Twardowski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu, które 

odbyło się 6 marca członkowie Komisji zapoznali się z w/w projektem uchwały. Zwrócili 

szczególną uwagę na dość wysokie koszty, jakie w 2018 roku poniosła Gmina w związku 

z realizacją zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie. 

 Radny Stanisław Kamela zwrócił uwagę, że większość z błąkających się zwierząt, nie 

jest bezdomna. Bardzo ważną kwestią jest uświadomienie właścicieli czworonogów 

o spoczywających na nich obowiązkach.  
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 Radny Tomasz Kowalski zwrócił uwagę na literówkę w tekście projektu uchwały. 

Ponadto zapytał, czy nie ma możliwości znalezienia podmiotu zapewniającego opiekę 

weterynaryjną w bliższej odległości niż Ciecierzyn oraz poruszył kwestię sterylizacji zwierząt.  

 Odnośnie błędu A. Jamróz wyjaśniła, że został on już skorygowany. Natomiast, co do 

podmiotu świadczącego usługi weterynaryjne poinformowała, że z Gabinetem w Ciecierzynie 

Gmina współpracuje już od kilku lat i oferuje on korzystne ceny. Poza tym w umowie zawarty 

jest zapis, że w przypadku, gdy w schronisku nie ma już miejsc, wówczas przyjeżdża pracownik 

gabinetu, który zabiera zwierzę, następnie przekazuje je do fundacji. Odnosząc się do kwestii 

sterylizacji A. Jamróz wyjaśniła, że zabieg wykonywany jest na koszt Gminy tylko, gdy zwierzę 

jest bezdomne, a osoba, która zgłasza zgłosi takie zwierzę złoży deklarację, że się nim 

zaopiekuje. 

 Radny T. Kowalski zapytał o liczbę zwierząt, jaka została wysterylizowana w zeszłym 

roku? Biorąc pod uwagę stawki za zabiegi sterylizacji to jego zdaniem kwota 1.500 zł, jaka 

została ujęta w Programie jest zdecydowanie za mała. Radny uważa, że z bezdomnością 

zwierząt Gmina powinna walczyć właśnie poprzez sterylizację a nie przez odławianie zwierząt. 

 A. Jamróz poinformowała, że w zeszłym roku zabiegowi sterylizacji poddano 1 zwierzę. 

Zapewniła, że uwagi, które zgłosił radny będą na przyszłość wzięte pod uwagę. 

 Sołtys wsi Szczuczki Bogusława Grzelak zwróciła się z prośbą o wystosowanie 

informacji dotyczącej możliwości sterylizowania zwierząt. 

 Przewodniczący stwierdził, że w Gminie głównym problemem nie są bezdomne psy, 

ale właściciele zwierząt, którzy je wypuszczają i nie zabezpieczają swoich posesji. Zwrócił się 

z prośbą o przygotowanie informacji dla właścicieli psów dotyczącą spoczywających na nich 

obowiązkach. 

 Sołtys wsi Miłocin Piotr Sułek potwierdził, że faktycznie właściciele często nie 

zabezpieczają swoich posesji w odpowiedni sposób. 

 Sołtys wsi Szczuczki B. Grzelak zaproponowała wprowadzenie obowiązku czipowania 

psów. 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że z pewnością byłoby to jakimś ułatwieniem, 

niemniej jednak jest to bardzo duży koszt. 

 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Wodnej – Andrzej Twardowski poinformował, że na posiedzeniu w dniu 6 marca 

Komisja również dyskutowała nad tym tematem. 

 Zdaniem radnego S. Kameli czipowanie psów miałoby sens, gdyby wszyscy właściciele 

oczipowali swoje zwierzęta. Wówczas kosztami odłowienia obciążony byłby właściciel 

czworonoga a nie Gmina. Taki obowiązek jest w miastach. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę 

to, że Gmina Wojciechów jest obszarem wiejskim. 

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 
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ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej 

Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Tomasz Kowalski. 

NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy wymaganą większością głosów podjęła 

uchwałę Nr VII/37/19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na rok 2019. 

  

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie i poprosił o wypowiedź 

Skarbnik Gminy Zofię Pomorską. 

 Zmiany dotyczą następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów 

i wydatków. Są to: 

Dochody: 

1. 319.107 zł zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – dotacja oświatowa z budżetu 

państwa zł; 

2. 3.204 zł zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych (wybory uzupełniające do RG);  

Wydatki: 

1. 1.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 – przeniesienie z § 4010 do 4170 na wynagrodzenia 

bezosobowe dla pracownika gospodarczego; 

2. 319.107,00 zł zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 § 4810 - rezerwa oświatowa;  

3. 3.000 zł dz. 900 rozdz. 90095 – przeniesienie z § 4300 do § 4110 na składki na 

ubezpieczenia społeczne;  

4. 3.204 zł zwiększenie dz. 751 rozdz. 75109 – wydatki związane z organizacją wyborów 

uzupełniających do RG; 

5. 4.120 zł zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 i przeniesienie kwoty 4.000 zł do § 

3110 oraz kwoty 120 zł do § 4210, co wynika z decyzji Wojewody Lubelskiego. Są to wydatki 

związane z realizacją świadczeń rodzinnych.  

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnik o wyjaśnienie, z czego wynika 

zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej? 

 Skarbnik poinformowała, że w głównej mierze składa się na to mniejsza liczba dzieci 

w szkołach funkcjonujących na terenie gminy Wojciechów. 

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 Przed przystąpieniem do głosowania radny Miłosz Adamczyk zwrócił się do 

Przewodniczącego Rady z prośbą, aby projekty uchwał, które są przekazywane radnym na 

sesję były aktualne. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 
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ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki. 

NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr VII/38/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. 

 

Ad. pkt 8. Sprawy różne. 

Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Wójta – Tomasz Zielonka, który poruszył trzy 

kwestie:  

1) Utworzenie połączeń komunikacyjnych. Poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło 

pismo PKS Ryki z prośbą o przygotowanie zapotrzebowania pod kątem połączeń 

komunikacyjnych wewnątrz gminy, jak również gmin ościennych. Zaproponowano 5 tras, 

wśród których znalazły się połączenia na linii Nałęczów – Bełżyce, Poniatowa - Lublin 

i Niezabitów – Lublin. Zastępca podkreślił, że są to jedynie wstępne robocze propozycje. 

Będzie to jeszcze poddane pod wspólne konsultacje z sołtysami. 

2) Przywrócenie samodzielnego Urzędu Pocztowego w Wojciechowie. Z prośbą o interwencję 

w tej sprawie Wójt zwrócił się do Posła na Sejm Sylwestra Tułajewa. Niestety odpowiedź 

Poczty nie jest dla Gminy satysfakcjonująca. Zdaniem władz Spółki „Poczta Polska zapewnia 

Mieszkańcom gminy znacznie lepszą dostępność do usług powszechnych, niż obowiązujące 

wymogi regulacyjne w aspekcie rozmieszczenia placówek”. W ich ocenie „aktualne 

rozwiązania organizacyjno-logistyczne dotyczące sieci placówek na terenie gminy Wojciechów 

są właściwe i adekwatne do zapotrzebowania Mieszkańców na usługi pocztowe”.    

3) Ustalenie terminu spotkania z sołtysami. Jego celem będzie wspólne uzgodnienie 

propozycji połączeń komunikacyjnych oraz wskazanie przez sołtysów osób z terenu danego 

sołectwa, które potrzebują pomocy. 

 Sołtys wsi Szczuczki – Bogusława Grzelak podziękowała za szybką reakcję pracownika 

Urzędu Gminy i zabezpieczenie mostku barierkami. 

 Zastępca Wójta odpowiedział, że właśnie po to jest Urząd, aby reagować i pomagać.  

 Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Michał Sumiński, który przekazał 

kilka informacji. 

1) Pożar w miejscowości Stary Gaj. Wybuchł 8 marca i doszczętnie strawił budynek 

mieszkalny. W jego wyniku jedna osoba straciła życie, a druga, która ocalała pozostała 

z niczym. W pomoc włączyli się wszyscy mieszkańcy wsi. Sołtys wsi zorganizował pomoc przy 

rozbiórce i porządkowaniu. Przewodniczący poinformował, że pracownik Urzędu Gminy 

zostanie zobowiązany do podstawienia kontenerów. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe osoba, 

która została poszkodowana w pożarze już otrzymała z OPS kwotę 1.000 zł na doraźną pomoc. 

Ponadto utworzone zostało konto, na które można przelewać pieniądze. Środki, które uda się 

zebrać będą przekazane poszkodowanej w całości. Wszystkie informacje dotyczące pożaru 

i numer konta są umieszczone na profilach społecznościowych oraz będą wstawione na stronę 

Urzędu Gminy. Przewodniczący podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

przyłączyli się do pomocy: jednostkom OSP, które uczestniczyły w akcji gaszenia pożaru, 
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mieszkańcom, sołtysowi Tomaszowi Łuce i radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi, byłej sołtys 

Annie Swędzie za przygotowanie tekstu z informacjami.  

2) Przewodniczący poinformował, że został opracowany harmonogram sesji. Wszyscy radni 

otrzymali go na służbową pocztę. Będzie on również umieszczony na stronie Urzędu Gminy. 

3) Wnioski o dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” do 

budowy/modernizacji placów zabaw będą złożone w dniu dzisiejszym lub jutro. Będą to dwa 

wnioski, z czego jeden na plac zabaw w miejscowości Szczuczki, drugi natomiast na budowę 

placu fitness przy szkole w miejscowości Maszki i w Wojciechowie przy przystanku. 

4) Gminna Komisja Wyborcza podała do publicznej wiadomości obwieszczenie z dnia 6 marca 

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wojciechów bez głosowania. 

Kolejnym krokiem jest stosowna informacja od Komisarza Wyborczego. Zdaniem 

Przewodniczącego jest wielce prawdopodobne, że nowy radny będzie już uczestniczył 

w kolejnej zaplanowanej sesji. 

5) Przewodniczący poinformował, o kolejnej sesji, która jest zaplanowana na 11 kwietnia. 

Odnosząc się do kwestii pożaru Zastępca Wójta poinformował, że bardzo szybko 

zostały podjęte odpowiednie kroki. Wspólnie z Kierownikiem OPS udał się do poszkodowanej 

i zadeklarował każdą pomoc, która mieści się w zakresie działania Gminy. Ośrodek Pomocy 

Społecznej przyznał 1.000 zł na bieżące potrzeby. Jeśli tylko będzie taka możliwość przyznane 

będą kolejne środki a Gmina pozostaje do dyspozycji. Zastępca Wójta podziękował 

jednostkom OSP za udział w akcji gaśniczej. Przy okazji zwrócił uwagę na problem dostępności 

do ujęć wody. Brak dostępu do wody w bliskich odległościach znacznie utrudnia pracę 

strażaków i rozciąga w czasie prowadzoną.  

Przewodniczący Rady potwierdził, iż faktycznie w gminie istnieje problem 

z dostępnością wody. W miejscowości Stary Gaj nie ma wodociągu a najbliższy hydrant 

znajduje się przy budynku „Czerniecówki”. 

Radny Stanisław Kamela poinformował, że problem dostępności wody do celów 

przeciwpożarowych był już przez niego zgłaszany w poprzedniej kadencji Rady Gminy. Na 

etapie projektowania wodociągów popełnione zostały błędy. W miejscowości Wojciechów 

jest tylko jedno miejsce, które spełniałoby kryteria dotyczące tankowania wozów strażackich. 

Jest to przy Owadolandii jedynie dzięki przychylności właściciela terenu, nie został on 

ogrodzony jest ogólnodostępny. Pozostałe hydranty pozostawiają wiele do życzenia a nie jest 

ich zbyt wiele. Przykładem jest wspomniany już hydrant przy „Czerniecówce”, który również 

jest na prywatnym terenie, dodatkowo ogrodzonym. 

Odnosząc się do kwestii propozycji połączeń komunikacyjnych radny Dariusz 

Kołodziejczyk zaznaczył, że priorytetem jest połączenie miejscowości takich jak Łubki Kolonia, 

Łubki i Szczuczki z Bełżycami. 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że to, co wcześniej przedstawiał jest jedynie 

niezobowiązującą propozycją a podstawą będą propozycje zgłoszone przez sołtysów na 

specjalnie zorganizowanym w tym celu spotkaniu. Dodał, że Gmina jest jak najbardziej 

zainteresowana przywróceniem połączeń.  

Radna Anna Zabiegła zapytała Zastępcę Wójta o terminale dla sołtysów. Kiedy będą 

przekazane i kiedy odbędzie się szkolenie z ich obsługi? 

Zastępca Wójta poprosił o odpowiedź Sekretarz Agatę Gliwkę. 
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Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z informacjami przekazanymi na I sesji sołtysów 

zakupionych zostało 12 terminali. Założenie było takie, że ci sołtysi, którzy będą chętni do 

korzystania z urządzeń, mieli zgłosić się do Urzędu Gminy. Na chwilę obecną Urząd jest na 

etapie ustalania z przedstawicielem firmy PolCard szczegółów związanych z konfiguracją.  

Przewodniczący Rady sprostował, że Gmina otrzymała terminale bezpłatnie w ramach 

Programu Rozwoju Polski Bezgotówkowej.  

Sołtys wsi Maszki przypomniał, że na ostatniej sesji sołtysów zgłosiło się 12 osób i tyle 

miało być terminali. Nie pamięta, aby ktoś mówił o konieczności zgłaszania się do Urzędu. 

Przewodniczący Rady potwierdził, że faktycznie terminali miało być 12, tyle ilu 

chętnych, a o konieczności zgłaszania się do Urzędu Gminy nikt nie mówił. Jego zdaniem będą 

one przekazywane sukcesywnie. 

Zastępca Wójta poinformował, że kwestia dotycząca terminali będzie omówiona na 

najbliższej planowanej sesji sołtysów, na której obecna będzie również Sekretarz. Ustalony 

będzie harmonogram i sposób ich przekazania. Zapewnił, że każdy sołtys, który się zgłosił 

urządzenie otrzyma. 

Odnosząc się do tematu zabezpieczenia wody dla pojazdów pożarniczych radny 

Stanisław Kamela poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji, na którym obecna była 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zasugerował przeniesienie hydrantu znajdującego się za 

Wieżą i umiejscowienie go w miejscu spełniającym wymagania. 

 Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył 

dyskusję w tym punkcie obrad. 

 

Ad. pkt 9. Zakończenie obrad VII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

Zakończenia obrad VII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

 

 

 

Protokołowała:      PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Anna Śmigielska                /-/ Michał Sumiński 


