Protokół Nr VIII/19

11 kwietnia 2019 roku

PROTOKÓŁ NR VIII/19
z VIII sesji Rady Gminy Wojciechów odbytej w dniu 11 kwietnia 2019 roku
od godz. 09.00 do godz. 13.52
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie.
W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych:
1. Miłosz Adamczyk
2. Mariusz Błaszczak
3. Stanisław Kamela
4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk
5. Tomasz Kowalski
6. Tomasz Marek Madej
7. Dariusz Malik
8. Grzegorz Matyjasik
9. Marcin Mirosław
10. Grzegorz Piróg
11. Michał Sumiński
12. Andrzej Twardowski
13. Anna Zabiegła
14. Jarosław Paweł Zubrzycki
15. Kazimierz Żywicki.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz
Zielonka – Zastępca Wójta Gminy, Agata Gliwka – Sekretarz Gminy, Agnieszka Piróg –
pracownik UG Wojciechów, Magdalena Matusiak – prawnik UG Wojciechów, Grzegorz Kozioł
– członek Zarządu Powiatu Lubelskiego, Zofia Sieńko – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,
Joanna Kaznowska – radna Powiatu, Anna Rynkowska - radna Powiatu, Grażyna Gwiazda –
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, Anna Woźnicka – Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Grzegorz Dobosz – Kierownik Rejonu Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie.
Ad. pkt 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumiński.
Następnie przywitał przybyłych na obrady radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.
(Listy obecności stanowią załącznik do protokołu)
Ad. pkt. 2.Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do
Rady Gminy Wojciechów.
W tym punkcie nowo wybrany radny Tomasz Marek Madej otrzymał z rąk
Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowie – Anny Śmigielskiej
zaświadczenie o wyborze. Następnie złożył ślubowanie.
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W dalszej kolejności 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. 3. 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 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027 oraz
o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów dotyczących: 1) podjęcia uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów, 2)
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury,
Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów, 3) podjęcia uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Społecznych Rady Gminy Wojciechów, 4) podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Budżetowej Rady Gminy Wojciechów.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów.
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Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku.
Innych wniosków, co do zmian porządku nie wniesiono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
M. Sumiński poddał pod głosowanie całość porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018-2023.
2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Wojciechów.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Wojciechów.
5. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
6. Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2019 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
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7. Informacja na temat stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2019 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
8. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w Powiecie Lubelskim z uwzględnieniem
Gminy Wojciechów.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wojciechów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego
obejmującego drogi powiatowe nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu
drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów” w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów
sołtysa sołectwa Szczuczki VI Kolonia.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady
Gminy Wojciechów.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury,
Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Wojciechów.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Wojciechów.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad VIII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z VII 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
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z VII sesji.
Ad. pkt 5. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami
Rady Gminy.
Informacje przedstawili: Wójt Gminy Artur Markowski oraz Zastępca Wójta Tomasz
Zielonka. Odczytano listę zarządzeń, które były wydane w okresie od 14 marca 2019 roku, to
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jest od ostatniej sesji do dnia 10 kwietnia 2019 roku. (Lista zarządzeń stanowi załącznik do
protokołu)
Zastępca Wójta poinformował o spotkaniach i wydarzeniach, w których uczestniczył.
20 marca – udział w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którego tematem było
rozpatrzenie protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołeckich w miejscowości Szczuczki
VI Kolonia;
22 marca – sesja sołtysów, na której omawiany był temat połączeń komunikacyjnych
- zebranie z mieszkańcami m. Sporniak w sprawie budowy drogi przebiegającej wzdłuż
granicy Gminy Wojciechów z Gminą Konopnica;
25 marca – posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, protest wyborczy dotyczący
wyborów w sołectwie Szczuczki VI Kolonia;
- Starostwo Powiatowe w Lublinie, udział w konferencji dotyczącej Programu „Czyste
Powietrze”;
26 marca - podpisanie umowy na dostawę kruszywa z firmą KRUSZYWOSORT, która wygrała
przetarg;
28 marca – udział w posiedzeniu Zgromadzenia CZG PROEKOB w Bełżycach.
Następnie głos zabrał Wójt. Podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane
w akcję związaną z dostarczeniem kruszywa. Na chwilę obecną rozdysponowano około 2000
ton i był to materiał bardzo dobrej jakości. W dalszej kolejności Wójt przedstawił informację
dotyczącą spotkań i wydarzeń z jego udziałem.
29 marca – udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Lubelskiego, które odbyło się
w Starostwie w Lublinie. Główne tematy spotkania to: Fundusz Dróg Samorządowych
i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
31 marca – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie, XX Gminny Przegląd Twórczości Teatralnej
Szkół;
3 kwietnia – udział w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, protest wyborczy
dotyczący wyborów w sołectwie Szczuczki VI Kolonia;
5 kwietnia – spotkanie dotyczące prezentacji elektronicznego systemu rejestracji i obiegu
dokumentów w urzędzie;
10 kwietnia – Miłocin, oględziny miejsca na drodze, dotyczy skargi jednej z mieszkanek.
W dalszej części punktu Wójt poinformował o interpelacji radnego Kameli, która wpłynęła do
Urzędu Gminy w dniu 10 kwietnia oraz o zmianach na stronie Urzędu w zakładce Rada Gminy.
Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakończył ten
punkt obrad.
Ad. pkt 6. Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wojciechów
oraz planowanych na 2019 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
Informację na temat dróg wojewódzkich na terenie gminy Wojciechów przedstawił
Kierownik Rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie – Grzegorz Dobosz.
Rejon ZDW z/s w Bychawie na terenie gminy Wojciechów administruje drogę Nr 827 SadurkiBełżyce. W najgorszym stanie technicznym jest nawierzchnia odcinka Wojciechów- Sadurki.
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Stan pozostałych jest zadowalający lub dobry. Odcinek przebiegający przez teren Gminy nie
posiada normatywnych szerokości. W 2018 roku na utrzymanie w/w drogi wydatkowano
kwotę 110.800 zł, z czego 17.000 zł - zimowe utrzymanie, 11.000 zł - oznakowanie poziome,
2.500 zł - oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 74.600 zł
remont cząstkowy nawierzchni oraz 5.700 zł na koszenie poboczy drogi. Na 2019 rok nie są
planowane żadne prace modernizacyjne. W ramach bieżącego utrzymania planowane są:
odnowa oznakowania poziomego, ustawienie i wymiana słupków prowadzących U-1a,
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zimowe utrzymanie dróg, remont cząstkowy nawierzchni i koszenie poboczy
drogi. Kierownik poinformował, że ZDW posiada opracowaną dokumentację techniczną na
modernizację odcinka od m. Wojciechów- Kolonia Piąta w kierunku m. Maszki (na wysokości
lasu) oraz w odpowiedzi na wniosek Wójta Gminy Wojciechów rozważa możliwość
utwardzenia poboczy, jeśli tylko będą na to środki.
Radny Stanisław Kamela poinformował, że w poprzedniej kadencji Rady Gminy zgłaszał
konieczność utwardzenia poboczy oraz wykonania oznakowania miejscowości WojciechówKolonia Piąta. Przypomniał, że przedstawiciel Rejonu ZDW zapewniał, że zostanie to
zrealizowane jak również, że będzie wykonana modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej na
wysokości lasu. Zdaniem radnego bezcelowe było ściąganie poboczy w sytuacji, gdy nie było
środków na ich naprawę. Zwrócił również uwagę, że remontu wymaga cały odcinek drogi od
m. Wojciechów w kierunku m. Maszki, tj. ok. 2,5 kilometra, gdzie na nawierzchni są wyboje.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Wójt potwierdził, że faktycznie z uwagi na
wyboje i bardzo zły stan nawierzchni remontu wymaga cały odcinek drogi od m. Wojciechów
w kierunku m. Sadurki. Problem zgłaszany był radnemu Sejmiku Markowi Wojciechowskiemu,
który wystąpił do Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa ze stosownym wnioskiem
o dofinansowanie. Odnośnie oznakowania pionowego Wójt poinformował, że Urząd Gminy
skieruje do ZDW pismo z zapotrzebowaniem. Natomiast, co do oznakowania poziomego to
jego zdaniem, biorąc pod uwagę tak zły stan nawierzchni, należałoby rozważyć sens jego
wykonania.
Głos zabrała sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta – Ewa Masiak-Sokołowska.
Poinformowała, że w sprawie w/w odcinka wielokrotnie kierowała pisma do Zarządu
Województwa. Przypomniała, że w 2016 roku miała zapewnienie, że wykonany będzie
chodnik, przejście dla pieszych oraz zostaną utwardzone pobocza. W odpowiedzi pisemnej
ZDW zapewnił, że w 2016 roku przeprowadzona będzie modernizacja drogi i położona nowa
nawierzchnia. Na dzień dzisiejszy nic nie zostało zrealizowane. Zdaniem sołtys remonty
cząstkowe nie dają żadnych rezultatów. Podkreśliła, że obecny stan zarówno drogi jak
i poboczy oraz brak przejścia stwarza bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych,
szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły.
Następnie głos w dyskusji zabrała radna Powiatu Lubelskiego – Anna Rynkowska. Na
wstępie podziękowała za zaproszenie na sesję a następnie za szybką interwencję w sprawie
barierki i zabezpieczenie miejsca. Jeśli chodzi o drogę wojewódzką to zdaniem radnej ZDW
powinien dbać o jej stan, gdyż tworzy to wizerunek województwa. Radna zgłosiła również
wniosek o zabezpieczenie miejsca gdzie zrobiony jest odpływ wody, przy skrzyżowaniu drogi
wojewódzkiej z drogą prowadząca do kościoła oraz przestawienie znaku „teren zabudowany”
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i umiejscowienie go przy wyjeździe z m. Tomaszówka. Przypomniała, że temat oznakowania
był zgłaszany przez radną Rady Gminy Wojciechów w poprzedniej kadencji.
Zdaniem Kierownika G. Dobosza odcinek drogi wojewódzkiej nr 827 wymaga przede
wszystkim gruntownego remontu, co w dużej mierze uzależnione jest od możliwości
pozyskania środków zewnętrznych, gdyż przybliżony koszt budowy odcinka o długości 7 km to
około 35 mln zł. Zapewnił, że ZDW cały czas zabiega o dofinansowanie natomiast na chwilę
obecną dysponuje jedynie środkami na bieżące utrzymanie dróg. Nie wykluczył potrzeby
i konieczności remontu nawierzchni. Co do chodników, Kierownik poinformował, że ich
budowa realizowana jest, jako zadanie wspólne z samorządem. Po stronie gminy należy
sporządzenie dokumentacji a następnie złożenie do ZDW stosownego wniosku. Odnośnie
kwestii poboczy Kierownik wyjaśnił, że prawdopodobnie były ścięte w celu ułatwienia
odpływu wody z jezdni jednak z uwagi na to, że zajmuje swoje stanowisko od niedawna nie
jest w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi. Podobnie w kwestii oznakowania.
Poinformował, że w przypadku potrzeby zmiany oznakowania konieczny jest wniosek
formalny skierowany do Zarządu Dróg Wojewódzkich a następnie Marszałka Województwa.
Radna Anna Zabiegła również zwróciła uwagę na złe ustawienie znaku przy drodze
wojewódzkiej.
Kierownik G. Dobosz poinformował, że oznakowanie poziome będzie odnowione tam
gdzie są przejścia dla pieszych oraz z uwagi na nienormatywną szerokość jezdni, krawędzie
o ile nie są zniszczone i uszkodzone.
Przewodniczący Rady poprosił Kierownika o pozostanie na sesji.
Wójt podziękował radnej Powiatu Annie Rynkowskiej za wypowiedź oraz Grzegorzowi
Doboszowi za działania Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zapewnił, że do ZDW będą kierowanie
wnioski i prośby.
Radny Tomasz Kowalski zwrócił Kierownikowi uwagę, że szerokość jezdni nie jest
normatywna a i tak przy każdych pracach remontowych jest ona jeszcze zawężana. Ponadto
wystąpił z wnioskiem o zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywanych prac.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy zamknął
ten punkt porządku obrad.
Ad. pkt 7. Informacja na temat stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2019 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
Na wstępie tego punktu głos zabrał Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego – Grzegorz
Kozioł. Przez teren gminy Wojciechów przebiega 34 km dróg powiatowych, z czego 8,5 km jest
w bardzo złym stanie technicznym. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożony jest
wniosek o dofinansowanie przebudowy ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi 2236L
i 2238L. (odcinek od Halinówki do m. Kocianów). Starosta wyjaśnił, że pozostającą kwotę
w równych częściach mają pokryć Powiat i Gmina, o ile na dzisiejszej sesji radni podejmą
uchwałę intencyjną w sprawie realizacji tego zadania. Poinformował, że finansowanie
inwestycji realizowanych wspólnie z Powiatem przedstawia się następująco: budowa
i remonty dróg 50%, budowa chodników - 60% Gmina i 40% Powiat, budowa oświetlenia –
w całości pokrywa Gmina. Oprócz dokończenia przebudowy w/w drogi do realizacji
planowana jest także modernizacja drogi 2235L Wąwolnica-Stary Gaj. Wniosek, który Gmina
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złożyła do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został bardzo wysoko oceniony
i prawdopodobnie jeszcze w tym roku inwestycja zostanie rozpoczęta. Ponadto budowa
chodnika w m. Sporniak.
Starosta poruszył również kwestię wznowienia połączeń komunikacyjnych w ramach
rządowego programu „Piątka Morawieckiego”. Wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma
konkretnych wytycznych, niemniej jednak Powiat wystąpił do gmin z prośbą o zgłaszanie
zapotrzebowania i propozycje. Obecnie w Powiecie prowadzone są rozmowy na temat
wprowadzenia pilotażowego programu komunikacji elektrycznej.
Starosta zapewnił, że Zarząd i Rada Powiatu będą czyniły wszelkie starania w kierunku
dobrej współpracy z Gminą. Sam Powiat nie byłby w stanie sfinansować wielu inwestycji a jest
to możliwe tylko dzięki pomocy. Co do inwestycji drogowych to główną ideą jest realizacja
całych ciągów a nie pojedynczych krótkich odcinków.
Odnosząc się do kwestii przebudowy drogi 2236L, 2238L, jeśli uda się ją zrealizować to
zdaniem radnej Powiatu Anny Rynkowskiej, pomimo tak dużego obciążenia finansowego
będzie to dla Gminy sukces.
Za przyjęcie w/w zadania do realizacji Wójt złożył na ręce Starosty podziękowania.
Poinformował, że komisje, które zapoznały się z projektem uchwały intencyjnej zaopiniowały
ją pozytywnie.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Starosta złożył życzenia z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych.
Wójt podziękował i również złożył życzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumiński zarządził przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad głos zabrała Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s
w Bełżycach – Anna Woźnicka. Zarząd Dróg Powiatowych administruje siecią dróg o długości
772 km, z czego 698 km to drogi utwardzone. Na terenie gminy Wojciechów znajduje się 34
km dróg powiatowych a ich utrzymaniem zajmuje się Obwód Drogowy Nr 1 z/s w Bełżycach.
Stan techniczny nawierzchni dróg jest dobry za wyjątkiem odcinków w m. Łubki (droga nr
2236L)oraz w m. Wojciechów-Kolonia Pierwsza - Stary Gaj (2235L). Na jezdni w kierunku m.
Szczuczki pojawił się przełom, który w przeciągu 1-1,5 miesiąca zostanie naprawiony.
Oprócz remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg do realizacji planowana
jest modernizacja odcinka drogi 2236L w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realny
termin wykonania tej inwestycji to 2020 rok. Zakres robót objąłby ponad 3 kilometrowy
odcinek drogi, w ramach, którego planuje się: wykonanie około 700 m.b. chodnika w kilku
odcinkach, utwardzenie poboczy, przebudowę wszystkich skrzyżowań oraz istniejących
zjazdów do pól i posesji a także przepustów pod drogą, odtworzenie odwodnienia i wykonanie
nowego, wykonanie przejść dla pieszych oraz ustawienie znaków bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Zwracając się do Dyrektor A. Woźnickiej radny Stanisław Kamela zadał pytanie
o możliwość ustawienia barier energochłonnych przy stawach, wzdłuż drogi powiatowej nr
2229L w m. Palikije Drugie. Poza tym zwrócił uwagę na konieczność wykonania przepustu pod
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nowo przebudowaną drogą powiatową nr 2236L w niedalekiej odległości od tzw. Ronda celem
zapewnienia właściwego odpływu wody opadowej.
Dyrektor A. Woźnicka poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych rozważy
możliwość ustawienia barier przy stawach. Natomiast budowa przepustu jest poważnym
zadaniem inwestycyjnym w związku, z czym konieczny jest wniosek do Zarządu Powiatu
o zabezpieczenie środków. Poza tym wiąże się to z wieloma formalnościami.
Głos zabrał Wójt. Na wstępie podziękował Dyrektor A. Woźnickiej za przedstawione
informacje oraz wszelkie działania podejmowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Odnośnie
przepustu Wójt potwierdził, że faktycznie jego brak jest problemem, gdyż wody opadowe
zalewają Rondo. W związku z tym Gmina na pewno będzie wnioskowała do Zarządu
o zabezpieczenie odpowiednich środków. Następnie poinformował o planach budowy
chodnika w m. Palikije Drugie, tj. odcinek od już istniejącego w kierunku skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 2229L. Jest to oczywiście zależne jest wyrażenia zgody przez Radę Gminy. Wójt
poinformował również, że w dniu 8 kwietnia Zarząd Województwa Lubelskiego podjął
uchwałę w sprawie uchylenia przyznawania pomocy na zadania związane z budową dróg
lokalnych. Jak podano w uzasadnieniu wynika to z wątpliwości, co do prawidłowości
przyznania punktów. W związku z powyższym będzie ogłoszony nowy termin naboru a Gmina
Wojciechów, pomimo, że jej wniosek został oceniony dosyć wysoko będzie musiała aplikować
ponownie.
Radna Powiatu Joanna Kaznowska zwróciła uwagę na bardzo duże zagrożenie dla
bezpieczeństwa uczestników ruchu, szczególnie dla pieszych na jednym ze skrzyżowań w m.
Wojciechów w związku z nowo wybudowanym marketem spożywczym. Podniosła kwestię
braku przejść i czy nie byłoby możliwości właściwego oznakowania tego miejsca?
W odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że zostały już podjęte
odpowiednie kroki. Poprosił o wypowiedź pracownika Urzędu Gminy – Zygmunta Gomółkę.
Z. Gomółka wyjaśnił, że wniosek o utworzenie przejścia dla pieszych, który był złożony
do Zarządu Dróg Wojewódzkich został przez Marszałka Województwa zaopiniowany
negatywnie. Powodem jest brak chodnika po obu stronach jezdni. W związku z tym Urząd
Gminy wystosował kolejny wniosek, w którym ujęta jest budowa odpowiedniego odcinka
chodnika, warunkującego powstanie przejścia. Natomiast, jeśli chodzi o kwestię właściwego
odwodnienia Z. Gomółka wyjaśnił, że droga 2236L jest obecnie na gwarancji, co znacznie
komplikuje sprawę gdyż zapewne żaden z wykonawców nie będzie chciał dokonywać
jakichkolwiek poprawek. Częściowym rozwiązaniem problemu jest modernizacja tzw. Ronda
wraz z poprawą odwodnienia wokół niego.
Zabierając głos w sprawie skrzyżowania Przewodniczący poinformował, że w planach
jest budowa odcinka chodnika od skrzyżowania w kierunku stacji paliw oraz częściowe
oświetlenie.
Zastępca Wójta Tomasz Zielonka zwrócił uwagę, że rów, który usytuowany jest wzdłuż
nowo wybudowanego odcinka chodnika Palikije Pierwsze – Sporniak wykonany jest
częściowo. Brakuje około 150-170 metrów, aby mógł spełnić swoje zadanie. Woda opadowa
spływająca od strony tzw. Saganowa spływa na jezdnię i na niej zalega. Według niego
zasadnym jest, aby rów powstał także przy planowanym do budowy kolejnym odcinku
chodnika w m. Sporniak. Zastępca Wójta wskazał, że po drugiej stronie ulicy również
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występuje ten sam problem. Przypomniał, że jakiś czas temu była podjęta inicjatywa
odbudowy rowów. Zwrócił się z pytaniem, czy zatem nie łatwiej taniej byłoby je odtworzyć niż
pokrywać koszty naprawy zniszczonej wodą nawierzchni?
Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy radny Tomasz Madej potwierdził, że na
wspomnianym odcinku przez brak rowów oraz brak właściwego odpływu woda opadowa
spływa na jezdnię i na niej zalega.
Dyrektor ZDP udzieliła odpowiedzi odnośnie rowów. Potwierdziła, że faktycznie na
tamtym odcinku jezdnia stała się korytem dla wody. Jednakże nie pamięta jakoby rowy
kiedykolwiek tam były. Podobnie nie jest w stanie stwierdzić gdzie były przepusty. W związku
z tym, że pas drogowy jest dosyć wąski konieczne byłoby nabycie gruntów.
Odnosząc się do wypowiedzi Dyrektor Zastępca Wójta poinformował, że mieszkańcy,
których posesje przylegają do chodnika zadeklarowali, że oddadzą grunt pod budowę rowu.
Dodał, że zostało to uzgodnione. Pozostało jedynie około 180 m, co z pewnością częściowo
rozwiązało problem związany z odpływem wód opadowych.
Dyrektor A. Woźnicka dodała, że oprócz budowy rowu konieczna jest również budowa
przepustów pod zjazdami, co należy wyłącznie do właścicieli posesji.
Radny Grzegorz Piróg zgłosił znaczne ubytki występujące w poboczach drogi
powiatowej nr 2234L, na odcinku przez las oraz bardzo dużą dziurę na złączeniu asfaltu na
granicy gmin Wojciechów i Nałęczów.
Dyrektor ZDP zapewniła, że pobocza będą poprawione a ubytek w nawierzchni
naprawiony.
Wójt podziękował, za działania związane z w/w drogą, za destrukt, który jakiś czas
temu na jego prośbę był wysypany na poboczach. Zwrócił jednocześnie uwagę, czy poprawa
jakości tej drogi nie przyczyni się do zwiększenia natężenia ruchu, co raczej nie jest pożądane.
Sołtys wsi Nowy Gaj Anna Czerniec zwróciła się z prośbą o odpowiednie
zabezpieczenie wspomnianego ubytku w jezdni oraz jeśli jest taka możliwość zamontowanie
bariery zabezpieczającej na nasypie, na docinku przy lesie.
Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk. Na wstępie złożył podziękowania radnym
Powiatu, którzy przyczynili się do tego, że został złożony wniosek na remont drogi powiatowej
2236L (odcinek Halinówka – Kocianów) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ubolewa
jednocześnie nad faktem, że w związku podjęciem przez Zarząd Województwa uchwały
o uchyleniu przyznawania pomocy na budowę lub modernizację dróg, o czym wcześniej mówił
Wójt, odwleka się w czasie realizacja inwestycji związana z przebudową drogi nr 2235L
(Wąwolnica – Stary Gaj). Zwracając się do Dyrektor ZDP radny zadał pytanie czy przy
planowanej modernizacji drogi 2236L uwzględnione jest wstawienie przepustu pod mostem
w m. Łubki oraz jego poszerzenie?
W odpowiedzi Dyrektor A. Woźnicka poinformowała, że uwzględniona jest
przebudowa mostu, ale bez poszerzenia.
Radna Powiatu Anna Rynkowska odnosząc się do informacji dotyczącej uchylenia
przyznawania pomocy przez Zarząd Województwa, a co za tym idzie i oceny wniosku
o dofinansowanie przebudowy drogi 2235L złożonego przez Gminę Wojciechów wyraziła
swoje ubolewanie. Według niej cała ta sytuacja jest bardzo niezrozumiała i ktoś powinien
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ponieść za to konsekwencje. W tej chwili bardzo ważne jest monitorowanie sytuacji
i dopilnowanie ponownego terminu naboru.
Następnie głos zabrał sołtys wsi Halinówka Tadeusz Mirosław. Według niego przy
przebudowie ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2236L i 2238L (Góra,
Halinówka, Wojciechów) popełniono kilka absurdalnych błędów. Głównym problemem jest
przede wszystkim brak przepustów pod jezdnią oraz brak odpowiedniej szerokości dojazdów
do pól. Jeden z istniejących przepustów, który był zlokalizowany na skrzyżowaniu został przy
budowie zasypany.
Dyrektor przypomniała, że budowa przepustu pod zjazdem nie należy do zarządcy
drogi, ale do właściciela przyległej posesji. Sporządzając projekt przebudowy drogi projektant
miał obowiązek uwzględnić w nim tylko już istniejące zjazdy. Odnośnie przepustu pod
skrzyżowaniem zaprzeczyła i stwierdziła, że został on już dawno zasypany.
Odnosząc się do tej wypowiedzi zdaniem sołtysa jest to nieprawdą, ponieważ
przepusty pod skrzyżowaniami istniały tam od zawsze. Dopiero po interwencji wstawiony
został przepust pod jednym skrzyżowaniem dróg 2236L i 2238L. Ponadto przystanki
w m. Halinówka zlokalizowane są w złym miejscu.
Dyrektor ZDP wyjaśniła, że lokalizacja przystanków projektowana jest zgodnie
z obowiązującymi regulacjami i przepisami dotyczącymi znaków drogowych.
Sołtys wytknął, że jeden z przystanków jest zlokalizowany na łuku drogi.
A. Woźnicka poinformowała, że dopuszcza się taką możliwość, jeśli jest zapewniona
odpowiednia widoczność. Dodała, że projektant ponosi pełną odpowiedzialność za to, co
projektuje i jeśli są jakiekolwiek uwagi poprosiła o zgłoszenie ich na piśmie.
Przewodniczący Rady potwierdził, że pełną odpowiedzialność za to, co jest w projekcie
ponosi projektant. Jeśli chodzi o budowę w/w ciągu komunikacyjnego to ani na etapie
projektowania czy też wykonawstwa uwag nie zgłoszono. Zadał pytanie o okres gwarancyjny
zgłaszając jednocześnie kilka uwag, m.in. zły stan chodnika, pochylająca się barierka na
skarpie na skrzyżowaniu dróg: Łubki/Szczuczki/Wojciechów oraz pochylające się latarnie
fotowoltaicze.
Radny Stanisław Kamela zwrócił się do A. Woźnickiej z pytaniem o możliwość
ustawienia barier przy stawie znajdującym się przy drodze powiatowej Nr 2237L,
w m. Szczuczki.
Zdaniem Dyrektor ZDP jest to bezzasadne, gdyż zachowanie odpowiedniej prędkości
adekwatnej do warunków atmosferycznych nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa
ruchu. Przepisy techniczno-budowlane nakładają obowiązek ustawienia barier tylko wtedy,
jeśli skarpa ma więcej niż 3 metry wysokości.
Radny dopytał, czyli jak dobrze rozumie to w tym przypadku bezpośrednia bliskość
stawu nie stanowi zagrożenia?
A. Woźnicka odpowiedziała, że będzie to sprawdzone, ale jej zdaniem stawianie barier
przy każdym stawie doprowadzi do absurdów.
Przewodniczący poprosił Dyrektor o zainteresowanie się tym tematem.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego odnośnie okresu gwarancyjnego
A. Woźnicka poinformowała, że jest to 60 miesięcy. W chili obecnej ZDP jest w trakcie
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dokonywania przeglądów dróg. Będzie on również wykonany na drodze 2236L i 2238L, na
który zaproszeni zostaną przedstawiciele Gminy. Planowany termin to wiosna, lato.
Głos zabrał radny Dariusz Malik. Na wstępie podziękował radnej Powiatu Joannie
Kaznowskiej za poruszenie tematu związanego z wybudowaniem marketu spożywczego. Jego
zdaniem brak przejść dla pieszych to nie jedyny problem. Oprócz tego, kto na etapie
projektowania i pozwoleń ktoś dopuścił możliwość wjazdu na teren marketu z drogi gminnej,
która jest bardzo wąska i ulega zniszczeniu. W konsekwencji koszty naprawy nawierzchni oraz
koszty związane z poprawą bezpieczeństwa poniesie Gmina. Według radnego można było tej
sytuacji uniknąć, narzucając inwestorowi pewne warunki. Zaproponował, aby znaleźć takie
rozwiązanie, które wyeliminowałoby zagrożenie, które jest przy wjeździe do marketu oraz
zmniejszyłoby koszty.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że warunki zabudowy, w których między innymi określa
się warunki dojazdu wydaje gmina i na tej podstawie Starostwo Powiatowe wydało
pozwolenie na budowę. Dodał, że zazwyczaj jest tak, że koszty infrastruktury drogowej
również ponosi, na której terenie powstaje inwestycja i dlatego to na niej spoczywa
konieczność zabezpieczenia dojazdu do marketu.
Zdaniem radnego D. Malika popełniona została pewna seria błędów.
Przewodniczący M. Sumiński potwierdził, że faktycznie popełniona została pewna seria
błędów, niemniej jednak to na gminie ciąży obowiązek doprowadzenia infrastruktury
umożliwiającej inwestorowi zabudowanie działki budynkiem usługowym, o czym stanowi
prawo budowlane. Wydając warunki zabudowy można było zwrócić uwagę na pewne rzeczy,
ale gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co zdaniem
Przewodniczącego jest największym problemem.
Radny D. Malik zasugerował czy nie warto byłoby przejrzeć dokumentację związaną
z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W odpowiedzi Przewodniczący poinformował, że dokumenty zostały szczegółowo
zweryfikowane przez Starostę Lubelskiego i na ich podstawie wydał pozwolenie na budowę,
które jest decyzją prawomocną.
Głos zabrał radny Tomasz Madej. Zwrócił się z pytaniem do Dyrektor ZDP o możliwość
odsunięcia od drogi wiaty przystankowej zlokalizowanej w m. Sporniak, przy budynku remizy.
Zwrócił uwagę, że obecne umiejscowienie przystanku, gdzie widoczność jest znacznie
ograniczona zagraża bezpieczeństwu pojazdów wyjeżdżających z terenu OSP.
Dyrektor A. Woźnicka wyjaśniła, że zmiana lokalizacji wiąże się z pewną procedurą.
Konieczna jest uchwała Rady Gminy, skierowana do Powiatu, w której wskazuje miejsce gdzie
wiata ma być umiejscowiona. Trzyosobowa komisja w składzie: przedstawiciel Powiatu, Policji
i zarządca drogi sprawdzają bezpieczeństwo lokalizacji a następnie przygotowywana jest
uchwała Rady Powiatu.
Zdaniem Przewodniczącego Rady najlepszym rozwiązaniem byłoby postawienie
przeszklonej wiaty.
Radny T. Madej wyjaśnił, że wystarczyłoby jedynie cofnąć wiatę, ale przeszklona
również byłaby rozwiązaniem.
A. Woźnicka odpowiedziała, że wiaty przystankowe leżą w kompetencji gminy.
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Uzupełniając wypowiedź radnego T. Madeja Zastępca Wójta poinformował, że nie
chodzi o zmianę lokalizacji wiaty, jedynie o jej odsunięcie od jezdni o około 2 metry. Problem
zgłaszali również strażacy, którzy przy obecnym usytuowaniu przystanku mają znacznie
utrudnioną widoczność przy wyjeździe.
Dyrektor ZDP poinformowała, że przesunięcie wiaty jest w zakresie obowiązków
gminy.
Wracając do tematu drogi powiatowej nr 2234L (Nałęczów-Charz – Wojciechów) radny
Tomasz Kowalski zapytał o możliwość jej poszerzenia na odcinku w m. Nowy Gaj,
przebiegającym przez las np. w drodze specustawy. Zwrócił uwagę, że jezdnia jest w tym
miejscu bardzo wąska, bo ma szerokość zaledwie około 3 metrów, przez co stwarza duże
zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Dyrektor wyjaśniła, że w/w odcinek jest wąski z uwagi na to, iż Powiat nie dysponował
gruntami. Dlatego też został wybudowany przez Gminę, jako ciąg pieszo-rowerowy. Nie
wykluczyła możliwości jej poszerzenia jednakże wymaga to czasu oraz dosyć pokaźnych
środków finansowych.
Zygmunt Gomółka odniósł się do poruszanych powyżej kwestii. Po pierwsze wiata
przystankowa. Zapewnił, że Gmina zajmie się tym tematem i przesunie ją nie zmieniając przy
tym lokalizacji. Natomiast, co do drogi w Nowym Gaju, jej poszerzenie wiąże się
z koniecznością pozyskania gruntów, co jest niemałym problemem gdyż udziałowców jest
kilkudziesięciu, z czego wielu już nie żyje. Ponadto zadrzewienia rosnące wzdłuż drogi mogą
zostać sklasyfikowane, jako las, co dodatkowo będzie wymagało uzyskania opinii oraz zgody
odpowiednich organów. Niewykluczone, że część należy do Lasów Państwowych, które za
każde wycięte drzewo żądają horrendalnych sum. Na dzień dzisiejszy został jedynie
wyłagodzony jeden z najostrzejszych łuków. Z uwagi na okres lęgowy drzewa pozostawiono.
Montaż barier w każdym możliwym miejscu jest zdaniem Z. Gomółki niepotrzebnym
wydatkiem. Koszt 1 metra bariery to 280 zł, co jest niemałą sumą i dlatego do tematu trzeba
podejść racjonalnie.
Radna Powiatu Anna Rynkowska przypomniała, że droga w Nowym Gaju powstała
tylko i wyłącznie dzięki staraniom sołtys Anny Czerniec i mieszkańców tej miejscowość.
Została wybudowana, jako pasaż pieszo-jezdny ze środków Gminy na przekór ówczesnemu
Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Jej zdaniem najprawdopodobniej będzie trudno tu cokolwiek
więcej zrobić, zmienić. Natomiast, co do barierek to według radnej jest to bezcelowe i trzeba
pewne rzeczy wziąć pod rozwagę, szczególnie ich ustawianie np. na łukach drogi.
Sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta –Ewa Masiak-Sokołowska zadała pytanie czy pod
jezdnią, na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2234L z drogą wojewódzką 827 (przy lecznicy)
będzie wykonywany przepust? Dodała, że miejsce to jest notorycznie zalewane przez wody
opadowe.
Radna Powiatu Anna Rynkowska poinformowała, że w przypadku, gdy krzyżują się
drogi różnych kategorii, wówczas leży to w kompetencji zarządcy drogi wyższej kategorii.
Następnie podziękowała za możliwość udziału w sesji i zabrania głosu. Na zakończenie
pogratulowała sołtysom wybranym na nową kadencję 2019-2024 a następnie z okazji
zbliżających się Świąt wszystkim zebranym złożyła życzenia.
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Wójt również podziękował radnej za udział w sesji, angażowanie się w sprawy Gminy
oraz za życzenia po czym również złożył życzenia.
Przewodniczący Rady podziękował za udział w dyskusji a następnie złożył życzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumiński zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący zamknął ten punkt obrad i przeszedł do kolejnego.
Ad. pkt 8. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w Powiecie Lubelskim
z uwzględnieniem Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady M. Sumiński poprosił o zabranie głosu zaproszoną na sesję
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie – Grażynę Gwiazdę.
Na wstępie Dyrektor podziękowała za zaproszenie oraz możliwość przedstawienia
informacji. Następnie przeszła do omówienia przygotowanej prezentacji.
(Prezentacja stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący podziękował za wypowiedź i złożył życzenia.
Radna Powiatu Joanna Kaznowska przekazała życzenia świąteczne jednocześnie
dziękując za możliwość udziału w sesji.
Zabierając głos Wójt podziękował Dyrektor PUP za wszystkie informacje dotyczące
możliwości aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz za współpracę, dzięki której
obecnie dwie osoby odbywają w Urzędzie Gminy staż a jedna, na poczet zadłużenia
alimentacyjnego, wykonuje prace na stanowisku gospodarczym.
Dyrektor Grażyna Gwiazda poinformowała, że ostatnio realizowany był bardzo ciekawy
specjalny program w ramach, którego Urząd Pracy miał specyficzne elementy zatrudnienia
i mógł finansować rodzaju bodźce. Korzystając z okazji podziękowała Kierownikowi OPS za
współpracę.
Na zakończenie dyskusji Wójt jeszcze raz podziękował za zabranie głosu i wszelkie
informacje oraz złożył życzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumiński zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i przeszedł do kolejnego.
W trakcie przerwy obrady opuścił radny Grzegorz Matyjasik.
Ad. pkt 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wojciechów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2018 roku.
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie obrad i poprosił o zabranie głosu
Sekretarz Agatę Gliwkę.
Sekretarz na wstępie poinformowała, że wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się
ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2018 roku. Następnie w skrócie omówiła jego treść.
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(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył dyskusję
w tym punkcie obrad.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedź pracownika Urzędu Gminy Wojciechów –
Agnieszkę Piróg, która wyjaśniła, że zmiany budżetowe związane są z wnioskiem
o dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w m. Łubki.
Zmiany dotyczą następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów
i wydatków. Są to:
Dochody:
1 4.250 zł zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 § 6257– dotacja celowa w ramach programów
finansowych z udziałem środków europejskich;
Wydatki:
1. 1.900 zł dz. 754 rozdz. 75412 – przeniesienie z § 4270 do 6059 na wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych;
2. 4.250 zł zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 § 6057 –wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych.
Ponadto zmianie uległa treść załącznika Nr 3, do którego wpisano nowe zadanie tj.:
termomodernizacja budynku OSP Łubkach jak również brzmienie § 4 w/w uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr VIII/39/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ciągu
komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L, 2238L poprawiająca
bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów” w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych.
Przewodniczący Rady poinformował, że temat dotyczący podjęcia w/w uchwały był
omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
Głos zabrał Wójt. Jego zdaniem temat został wyczerpany. Jeśli chodzi o samą treść
zaproponował zmianę poprzez dodanie w § 2 wyrażenia „oraz kosztów nadzoru
inwestorskiego w kwocie 72.441,50 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta
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czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy)”, co zostało wcześniej skonsultowane ze
Starostą Lubelskim oraz Wydziałem Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa
Powiatowego w Lublinie. Wyjaśnił, że wynika to z pisma od Zarządu Powiatu.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr VIII/40/19 w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego
obejmującego drogi powiatowe nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu
drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów” w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego
wyborów sołtysa sołectwa Szczuczki VI Kolonia.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił o zabranie głosy Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wojciechów – Jarosława Zubrzyckiego.
Radny J. Zubrzycki na wstępie poinformował, że Komisja spotykała się w w/w sprawie
trzykrotnie. Następnie odczytał treść protokołu z posiedzeń w części dotyczącej rozpatrzenia
protestu wyborczego, będącego jednocześnie uzasadnieniem do uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr VIII/41/19 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa
sołectwa Szczuczki VI Kolonia.
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Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Budżetowej Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Michał Sumiński wyjaśnił, że zmiany w Komisjach dotyczą składu
osobowego i wynikają z rezygnacji Tomasza Zielonki z funkcji radnego. W związku
z powyższym powstały dwa wakaty – w Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury,
Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, które w drodze ustaleń miały zostać
obsadzone po terminie wyborów uzupełniających. Chęć pracy w w/w Komisjach wyraził radny
Dariusz Malik, natomiast nowo wybrany radny Tomasz Madej wyraził wolę pracy w Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej, z których zrezygnował
D. Malik.
Radny Jarosław Zubrzycki zapytał, czy radny D. Malik nie powinien najpierw złożyć
rezygnacji?
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Statut Gminy nie przewiduje takiej procedury i nie
ma konieczności składania rezygnacji. Zostało to skonsultowane z mecenas.
Mecenas Magdalena Matusiak dodała, że skład komisji stałych jest składem zmiennym
w związku, z czym jeśli radni wyrażają wolę zmiany składu wystarczy podjęcie stosownej
uchwały.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr VIII/42/19 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy
Wojciechów.
Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego rady Gminy Wojciechów.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
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NIEOBECNI (1) Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr VIII/43/19 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Inwestycji
i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Wojciechów.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr VIII/44/19 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Społecznych Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Wojciechów.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr VIII/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wojciechów.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił swoje wątpliwości odnośnie liczby członków
Komisji.
Przewodniczący wyjaśnił, że liczba członków pozostaje niezmienna, w § 1 zmianie
uległa jedynie treść pkt 5. Zamiast Dariusz Malik jest Tomasz Marek Madej.
Ad. pkt 16. Sprawy różne.
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Pierwszy w dyskusji głos zabrał Wójt. Przekazał następujące informacje:
1) W Urzędzie Gminy planowane jest wprowadzenie systemu el-Dok, służącego do
elektronicznego obiegu dokumentów.
2) Podpisana została umowa użyczenia z Fundacją Eko-Textil. W zamian za możliwość
ustawienia na terenie gminy kontenerów na odzież używaną Fundacja w ramach umowy
udostępnia sprzęt jeżdżący dla niepełnosprawnych w postaci trzykołowych rowerów. Sprzęt
będzie w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, który udziela wszelkich informacji.
3) Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wystąpił do Zarządu Powiatu z pismem
informującym o chęci udziału Gminy Wojciechów w budowie odcinka chodnika w m. Sporniak
i o zarezerwowaniu w budżecie gminy odpowiedniej kwoty na ten cel.
4) Propozycje połączeń komunikacyjnych, wypracowane na ostatniej sesji sołtysów oraz
zgłoszoną w ostatnich dniach przez Dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie trasę Nałęczów –
Bełżyce przez Nowy Gaj przekazano do Starostwa. Dalsze kroki zapewne zostaną podjęte, gdy
pojawią się odpowiednie regulacje prawne.
5) Wójt podziękował wszystkim Kołom Gospodyń oraz sołtysom, którzy wyrazili chęć udziału
w Pierwszym Konkursie na palmę i pisankę Wielkanocną.
6) Poinformował o przewidywanych terminach ogłoszenia konkursu i naboru wniosków na
projekty związane z OZE oraz gospodarką niskoemisyjną. W związku z zainteresowaniem
mieszkańców możliwe jest, że Gmina będzie aplikowała. Poprzedzone badaniem ankietowym.
W ramach zakończonego już projektu gmina zrealizowała 168 instalacji solarnych i 17
fotowoltaicznych. Natomiast, jeśli chodzi o nowe programy związane z przydomowymi
oczyszczalniami to, jeśli pojawią się jakiekolwiek informacje mieszkańcy będą je mieli
przekazywane na bieżąco.
7) Wójt zaproponował termin kolejnej sesji sołtysów i szkolenia z obsługi terminali płatniczych
na dzień 29-30. Termin nie jest ostateczny, jest on do uzgodnienia.
8) Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Zakręcone Kulturalnie” oraz „ Wojciechowskie Arianki”
realizowane będą następujące projekty: darmowych szkoleń komputerowych dla
mieszkańców w ramach programu e-misja oraz utworzenie Gminnej Rady Seniora w ramach
„Przestrzeń dla seniora”. Zwrócił się do radnych i sołtysów z prośbą o podjęcie działań celem
wyłonienia po jednym przedstawicielu z sołectwa. W zamyśle jest również utworzenie
Młodzieżowej Rady Gminy.
9) Poinformował o akcji wspólnego sprzątania gminy, która odbędzie się 13 kwietnia. Zachęcił
mieszkańców do udziału. Zebrane worki z odpadami będą zabrane przez ZZOK jeszcze tego
samego dnia. Dodatkowo zaangażowany będzie pojazd i pracownik Urzędu Gminy. Poprosił,
na ile to możliwe o segregację zebranych śmieci.
10) Dzięki współpracy z PUP do prac porządkowych zarówno wokół budynku Urzędu Gminy
jak i na terenie gminy udało się zaangażować osoby bezrobotne. W planach jest odmalowanie
ogrodzenia oraz poprawa estetyki budynku Urzędu jak również odnowienie elewacji budynku,
w którym obecnie mieści się Poczta.
Następnie głos zabrał radny Dariusz Malik. W imieniu własnym oraz mieszkańców
podziękował Zastępcy Wójta za dostarczenie kruszywa. Podkreślił, że akcja była
przeprowadzona bardzo skutecznie, sprawnie i bardzo wczesną pora roku.
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Odpowiadając na słowa radnego D. Malika Zastępca Wójta Tomasz Zielonka wyraził
swoje zadowolenie i zapewnił, że będzie to dalej kontynuowane. Dodał, że zawsze o taką
pracę na drogach zabiegał i ma nadzieję, że uda mu się to zrealizować w 100%.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił się do Wójta z pytaniem dotyczącym realizacji
inwestycji drogowych. Czy wnioski już zostały już zostały do wojewody złożone i na jakim
etapie są trzymetrowe drogi gminne, które mają być realizowane ze środków własnych?
Wójt poinformował, że w dniu 12 kwietnia będą składane do Wojewody wnioski
o dofinansowanie budowy dróg w Maszkach i Maszkach k/ Wojciechowa. Kolejne dwie
w naborze wrześniowym. Jeśli chodzi o drogi gminne trzymetrowe Urząd jest na etapie
kompletowania dokumentacji.
Odnośnie wniosków do Wojewody radny dopytał jak duże jest zainteresowanie?
Wójt wyjaśnił, że chętnych jest wielu. Są takie gminy, które składają po kilka
wniosków. Gmina Wojciechów składa dwa z uwagi na to, że trzeba mierzyć siły nad zamiary.
Chodzi przede wszystkim o zapewnienie pokrycia finansowego.
Radna Anna Zabiegła podziękowała Zastępcy Wójta za szybką reakcję na prośbę
dotyczącą uprzątnięcia terenu wokół byłej szkoły w m. Palikije Drugie. Poza tym zapytała
o możliwość pozyskania kamienia rozbiórkowego, który byłby przeznaczony na przygotowanie
podłoża pod parking przy szkole oraz o przewidywany termin remontów cząstkowych na
asfaltowych drogach gminnych?
Odnośnie pytania o kamień Zastępca poinformował, że Gmina jest obecnie na etapie
wyboru a to z uwagi na to, że musi on spełniać wymagane oczekiwania. Co do remontów
cząstkowych zapewnił, że będą realizowane w najbliższym czasie, ale na chwilę obecną nie
jest w stanie wskazać konkretnego terminu.
Radny Andrzej Twardowski zwrócił się do radnych i sołtysów z prośbą o zgłaszanie
kandydatów na Starostów tegorocznych Dożynek Gminnych.
Wójt poinformował o terminie dożynek powiatowo-gminnych, które planowane są na
1 września 2019 na lotnisku w m. Radawiec.
Radny Tomasz Madej podziękował za cieple przyjęcie go do grona Rady oraz za
okazane wsparcie i dobre słowa. Mieszkańcom z okręgu nr 15 podziękował za poparcie jego
kandydatury oraz zaufanie a dotychczasowemu radnemu za jego pracę. Na zakończenie
wypowiedzi złożył życzenia świąteczne.
Sołtys wsi Halinówka zwrócił się do wszystkich z prośbą o wykazywanie obywatelskich
postaw. Nawiązując do tematu opieki nad zwierzętami sąsiada zadeklarował, że zawsze
będzie służył pomocą, jeśli zaistnieje taka konieczność.
Wójt podziękował sołtysowi za jego postawę i pomoc, będącą wzorem dla innych.
Sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta Ewa Masiak-Sokołowska w imieniu swoim
i mieszkańców podziękowała Zastępcy Wójta, Wójtowi i pracownikowi Urzędu Zygmuntowi
Gomółce za wykonanie funduszu sołeckiego, za zaangażowanie, zapewnienie kamienia
odpowiedniej jakości.
Obecni na sesji sołtysi poparli słowa sołtys Ewy Masiak-Sokołowskiej.
Odnosząc się do tych wypowiedzi Zastępca Wójta jeszcze raz podziękował i zapewnił,
że będzie tak pracował dalej gdyż od tego jest i po to został powołany.
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Sołtys wsi Nowy Gaj Anna Czerniec podziękowała pracownikowi Urzędu Zygmuntowi
Gomółce za przesunięcie przystanku oraz złagodzenie zakrętu przy jezdni na wysokości lasu,
co zdecydowanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
Wójt zwrócił się z prośbą o zgłaszanie wszelkich spraw, na które Urząd w miarę
możliwości będzie reagował.
Przewodniczący poinformował, że nadal trwa zbiórka na pomoc poszkodowanej
w pożarze mieszkance Starego Gaju. Przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych do dnia 30 kwietnia oraz poinformował o terminie kolejnej sesji w dniu 16 maja.
Sołtys wsi Wojciechów cz. I zwrócił się z prośbą o zamontowanie dodatkowych koszy
na śmieci.
Wójt poinformował, że zakupionych zostało 5 koszy, z czego część będzie
zamontowana w alei kasztanowej. Poprosił sołtysów o pozostanie po zakończeniu sesji.
Zastępca Wójta poinformował, że tablice informacyjne dla sołtysów, które były
obiecane z uwagi na wysoki koszt będą wykonane silami własnymi, co przedłoży się w czasie.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył
dyskusję w tym punkcie obrad.
Ad. pkt 9. Zakończenie obrad VIII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakończenia obrad VIII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumiński słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Michał Sumiński
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