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PROTOKÓŁ NR LIII/22 

z LIII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 30 grudnia 2022 roku 

w Szkole Podstawowej w Wojciechowie i trwała od godz. 09.00 do godz. 11.42 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk,  

2. Mariusz Błaszczak, 

3. Bogusława Anna Grzelak, 

4. Stanisław Kamela, 

5. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,   

6. Tomasz Kowalski, 

7. Tomasz Marek Madej, 

8. Dariusz Malik, 

9. Grzegorz Matyjasik, 

10. Marcin Mirosław, 

11. Grzegorz Piróg, 

12. Michał Sumioski, 

13. Andrzej Twardowski, 

14. Anna Zabiegła. 

Radni nieobecni: 

1. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

  

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Anna Pyź – Sekretarz 

Gminy, Mirosława Walat – Skarbnik Gminy, Wojciech Mirosław – Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wojciechowie,  Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Wojciechowie, Joanna Kaznowska – Radna Powiatu Lubelskiego, Anna Rynkowska – Radna 

Powiatu Lubelskiego, Zygmunt Gomółka – inspektor UG Wojciechów oraz sołtysi. 

 

Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski.  

Następnie przywitał uczestniczących w obradach radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.  

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

15 radnych obecnych jest 14 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, był 

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

(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu) 
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Wójt Gminy zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokośd i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także wysokośd i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu za 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuoczej dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów oraz wniosek 

formalny o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny o zdjęcie z porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego 

wysokośd i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, a także wysokośd i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuoczej dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod wniosek formalny dotyczący wprowadzenia do 

porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwalę w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.  

 

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

poddał pod głosowanie całośd porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 
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ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LII 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. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.  

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2022 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokośd i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także wysokośd i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu za 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuoczej dla nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Wojciechów na 2023 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy 

Wojciechów na 2023 rok. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakooczenie obrad LIII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

 

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

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z LII 

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: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 
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ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, 

Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik. 

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.  

Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z LII 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 25 listopada 2022 roku do dnia 29 grudnia 

2022 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. 

 Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski.  

- 12 grudnia – udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury; 

- 14 grudnia – udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy; 

- 20 grudnia – uczestnictwo w spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej w Łubkach; 

- 21 grudnia – spotkanie opłatkowe Klubu Seniora w Wojciechowie. 

 

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: 

12 grudnia - Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 14 

grudnia – posiedzenie wspólne wszystkich Komisji, 27 grudnia – Komisji Prawa, Porządku 

Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej, 29 grudnia – Komisji Budżetowej. 

 Informację dotyczącą posiedzenia Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego przedstawił Przewodniczący Komisji Miłosz Adamczyk. Radni 

zajmowali się zaopiniowaniem możliwości nabycia przez gminę Wojciechów gruntów oraz 

zaopiniowaniem projektu budżetu. 

 Komisja Budżetowa spotkała się wraz z innymi Komisjami na posiedzeniu w dniu 14 

grudnia, podczas którego radni zajmowali się przedłożonymi projektami budżetu na 2023 rok 

oraz wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się 

również w dniu 29 grudnia. Tematem spotkania było zaopiniowanie autopoprawek do 

budżetu na 2023 rok oraz zmian budżetu gminy na 2022 rok. 

 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Wodnej poinformował, że na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 27 grudnia 
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radni analizowali wykorzystanie w 2022 roku funduszu sołeckiego oraz zajmowali się 

przygotowaniem planu pracy Komisji na 2023 rok. 

 

Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

Projekt w/w uchwały był przekazany radnym w ustawowym terminie. 
W dyskusji wzięli udział:  

Skarbnik Gminy Mirosława Walat odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Wojciechów. Następnie 
szczegółowo omówiła treśd projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów Tomasz Kowalski 
poinformował, że radni zajmowali się projektem powyższej uchwały na posiedzeniu Komisji, 
które odbyło się w dniu 14 grudnia i 29 grudnia. Po szczegółowej analizie pozytywnie 
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz 
z wprowadzonymi korektami.  
 
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały. 
Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr LIII/282/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. 

Projekt w/w uchwały był przekazany radnym w ustawowym terminie. 
W dyskusji wzięli udział: 
Skarbnik Gminy Mirosława Walat odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały budżetowej gminy Wojciechów na 2023 rok oraz Uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Wojciechów 
na 2023 rok. Następnie Skarbnik poinformowała o korektach wprowadzonych do projektu 
budżetu. Są to: zwiększenie kwoty dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania 
„Wieża Ariaoska wraz z otoczeniem. Roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia, 
kampania promocyjna” oraz zwiększenie kwoty dofinansowania na zakup inwestycyjny 
w formie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Bełżycach. Skarbnik 
omówiła treśd projektu uchwały. 

Głos zabrał Wójt Gminy Artur Markowski. Złożył podziękowania oraz odniósł się do 
treści projektu budżetu na 2023. Zwrócił uwagę na plan dochodów oraz przedstawił 
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zaplanowane na 2023 rok inwestycje, których większośd ma byd realizowana z udziałem 
środków zewnętrznych. 

Głos zabrał radny Stanisław Kamela. Zwrócił uwagę, że w budżecie na 2023 rok nie 
zostały zaplanowane środki na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w m. 
Wojciechów Kolonia Piąta, co oznacza, że kolejny rok z rzędu inwestycja nie będzie 
realizowana. Zasugerował, również, aby bardziej aktywizowad sołectwa do przekazywania 
środków na sprzęt, który ma służyd całej Gminie. 

Odpowiedzi udzielił Wójt. Wyjaśnił, że budowa chodnika będzie realizowana w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Odniósł się również do sugestii radnego. 

Głos w dyskusji zabrała radna powiatu Anna Rynkowska. Zadała pytanie dotyczące 
koncepcji budowy chodnika w Palikijach. 

Odpowiedzi udzielił Wójt. 
Do projektu budżetu odniósł się również Tomasz Kowalski, Przewodniczący Komisji 

Budżetowej. Zwrócił uwagę na bardzo dużą liczbę inwestycji, jaka została zaplanowana. 
Podziękował Wójtowi i Skarbnik za przygotowanie budżetu oraz radnym za wspólną dyskusję 
na posiedzeniach komisji. 

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy głos ponownie głos zabrał Wójt. 
Głos w dyskusji zabrała również radna powiatu Joanna Kaznowska. Także zwróciła 

uwagę, że budżet jest bardzo inwestycyjny. Następnie zwróciła się z pytaniami dotyczącymi 
poniższych kwestii: wydatków na oświatę, planów rozbudowy przedszkola w Wojciechowie, 
modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Łubkach oraz planów na zagospodarowanie 
budynku po byłej szkole w Szczuczkach. 

Odpowiedzi udzielili Skarbnik oraz Wójt. 
Głos w dyskusji odnośnie projektu budżetu zabrał Przewodniczący Rady Gminy. 

Poruszył kwestie dotyczące zaplanowanych inwestycji oraz finansowania oświaty. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów Tomasz Kowalski 

poinformował, że radni zajmowali się projektem powyższej uchwały na posiedzeniu Komisji, 
które odbyło się w dniu 14 grudnia oraz 29 grudnia. W posiedzeniu, które odbyło się 14 
grudnia poza członkami Komisji uczestniczyli także pozostali radni. Po szczegółowej analizie 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej na 2023 rok wraz z zaproponowanymi poprawkami. 
 
Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy 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, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr LIII/283/22 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. 

 

Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. 
Po zakooczonej przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu 

porządku obrad. 
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Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

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

Poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej są aktualizacją i wynikają ze 

zmian wprowadzonych zarządzeniami przez Wójta oraz zmian w budżecie Gminy  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na 

posiedzeniu, które odbyło się w dniu 29 grudnia członkowie Komisji zapoznali się 

z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

i zaopiniowali go pozytywnie. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

BRAK GŁOSU (1) Marcin Mirosław. 

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr LIII/284/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022. 

 Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą 

one m.in.: 

Dochody: 

1) Zwiększenie o kwotę 81.588,94 zł, na którą składają się: 

- 27.000 zł dz. 756 rozdz. 75618 § 0270, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; 

- 35.000 zł dz. 756 rozdz. 75618 § 0480, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych;  

- 16.588,94 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 2057, dotacja celowa na prowadzenie Klubu Seniora; 

- 3.000 zł. dz. 855 rozdz. 85504 § 2690, środki z Funduszu Pracy na realizację programu 

Asystent Rodziny. 

2) Zmniejszenie o kwotę5.360.250 zł, na którą składają się: 

- 1.425.000 zł dz. 010 rozdz. 01043 § 6370, budowa wodociągu w m. Palikije Pierwsze; 

- 711.250 zł dz. 600 rozdz. 60014 § 6300, drogi publiczne powiatowe- dotacja celowa;  

- 2.850.000 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6370, drogi publiczne gminne – środki otrzymane 

z Rządowego Funduszu Polski Ład; 

- 374.000 zł dz. 801 rozdz. 80101, § 6370, szkoły podstawowe - środki otrzymane z Rządowego 

Funduszu Polski Ład; 

Wydatki: 

1) Zwiększenie o kwotę 275.980,98 zł, na którą składają się m.in.: 
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- 50.000 zł dz. 400 rozdz. 40002, § 6060, zakup gruntu pod budowę ujęcia wody; 

- 1.725 zł dz. 754 rozdz. 75412, § 6050, ochotnicze straże pożarne – rozbudowa strażnicy 

o boks garażowy w m. Wojciechów Kolonia Pierwsza; 

- 101.655,35 zł dz. 801, oświata i wychowanie; 

- 61.700 zł dz. 851 rozdz. 85154, przeciwdziałanie alkoholizmowi; 

- 12.117,52 zł dz. 852 rozdz. 85292, pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej; 

- 46.588,94 zł dz. 852 rozdz. 85295, pomoc społeczna – pozostała działalnośd; 

- 2.194,17 zł dz. 855 rozdz. 85504 § 4010, wspieranie rodziny- wynagrodzenia. 

2) Zmniejszenie o kwotę 8.539.790,71 zł, na którą składają się m.in.: 

- 2.653.770,05 zł dz. 010 rozdz. 01043, infrastruktura wodociągowa; 

- 380.195 zł dz. 400 rozdz. 40002, dostarczanie wody; 

- 73.800 zł dz. 600 rozdz. 60014 § 6050, wydatki inwestycyjne- drogi publiczne powiatowe; 

- 4.585.702,53 zł dz. 600 rozdz. 60016, wydatki inwestycyjne oraz wydatki ze środków Polski 

Ład – drogi publiczne gminne; 

- 122.602,32 zł dz. 720 rozdz. 72095 § 6067, informatyka – projekt Cyfrowa Gmina; 

- 94.609, 12 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 2590, oświata i wychowania – dotacja podmiotowa 

z budżetu; 

- 30.000 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 6057, pomoc społeczna – wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych; 

- 3.216,02 zł dz. 854 rozdz. 85415 § 3240, edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla 

uczniów; 

- 8.095,67 zł dz. 855 rozdz. 85508 § 4330, rodzina – zakup usług; 

- 587.800 zł dz. 900 rozdz. 90015 § 6050, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 

wydatki inwestycyjne. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na 

posiedzeniu, które odbyło się w dniu 29 grudnia członkowie Komisji zapoznali się 

z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022 

i zaopiniowali go pozytywnie. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

BRAK GŁOSU (1) Marcin Mirosław. 

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr LIII/285/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022. 
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Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej Wojciech Mirosław. Omówił zmiany w treści przedmiotowej uchwały. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał 

Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (3) Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr LIII/286/22 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokośd i 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokośd i warunki wypłacania nagród ze 

specjalnego funduszu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuoczej dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Wojciechów.  

 Punkt zdjęty z porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Wojciechów na 2023 rok. 

 Uzasadnienie przyjęcia uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Plany pracy 

komisji przyjmowane są, co roku na każdy nowy rok kalendarzowy. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (2) Marcin Mirosław, Jarosław Paweł Zubrzycki.  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr LIII/287/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wojciechów 

na 2023 rok. 

 

Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy 

Wojciechów na 2023 rok. 

 Uzasadnienie przyjęcia uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Plan pracy 

Rady Gminy Wojciechów przyjmowany jest, co roku na każdy nowy rok kalendarzowy. Treśd 

uchwały z załącznikiem wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniami na sesję. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (2) Marcin Mirosław, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr LIII/288/22 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wojciechów na 

2023 rok. 

 

Ad. pkt. 15. Sprawy różne. 

 Głos w dyskusji, jako pierwsza zabrała radna powiatu lubelskiego Anna Rynkowska, 

która podsumowując rok 2022 stwierdziła, że biorąc pod uwagę ilośd zrealizowanych 

inwestycji nie był to zły rok. Założone zadania zostały zrealizowane. Następnie złożyła życzenia 

na Nowy Rok. 

 Radna Anna Zabiegła zadała dwa pytania. Pierwsze dotyczące etapu realizacji budowy 

dróg w miejscowościach Miłocin oraz Palikije Pierwsze. Drugie, dotyczące możliwości realizacji 

inwestycji przez kolejną firmę z przetargu, w przypadku, gdy wyłoniona firma nie wywiązuje 

się z umowy, co zdaniem radnej wpłynęłoby na skrócenie czasu. 

 Wójt wyjaśnił, że w związku z tym, iż wykonawca nie wywiązuje się z zawartej umowy 

Gmina jest przed jest przed jej rozwiązaniem. W dalszej kolejności zgodnie z procedurami, na 

to zadanie zostanie ponownie ogłoszony przetarg. 

 W uzupełnieniu wypowiedzi głos zabrał inspektor Urzędu Gminy Wojciechów Zygmunt 

Gomółka. Potwierdził, że Gmina zmierza do rozwiązania umowy z wykonawcą, który nie 

realizuje zadania.  

 Do tematu w kilku słowach odniósł się jeszcze Wójt. 

 Radna Bogusława Grzelak podziękowała Wójtowi oraz radnym za wykonane 

ogrodzenie cmentarza i kapliczki w Szczuczkach oraz dachu na budynku byłej szkoły.  

 Wójt również podziękował radnej za wszelkie podejmowane działania i zaangażowanie 

oraz radnym za przekazane na ten cel środki. 
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 Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk. Poprosił o wyjaśnienie problemu związanego z 

uszkodzeniem mostu na drodze 2235L od miejscowości Wojciechów-Kolonia Pierwsza do 

Wąwolnicy.  

 Wójt sprostował, że nie chodzi o most a odcinek drogi za mostem, który usadowiony 

jest na skarpie, który w wyniku opadów deszczu i podmycia zapadł się. Z uwagi na to, że 

inwestorem jest Gmina to ona zajmuje się jej utrzymaniem.  Wójt dodał, że chce, aby 

uszkodzenie zostało usunięte przez wykonawcę w ramach gwarancji, dlatego obecnie 

prowadzona jest intensywna korespondencja. Poprosił o wypowiedź pracownika Urzędu 

Gminy Zygmunta Gomółkę. 

 Inspektor Zygmunt Gomółka wyjaśnił, że droga była wnikliwie skontrolowana przez 

Najwyższą Izbę Kontroli, która dała zalecenia. Większośd z nich została już zrealizowana. Droga 

jest ubezpieczona, ale wykonawca nie chce jej naprawid. Gmina nie zgadza się na usunięcie 

uszkodzenia z własnych środków. Inspektor poinformował, że na dzieo dzisiejszy został 

przeprowadzony koocowy przegląd roczny, w którym nieprawidłowości nie stwierdzono poza 

tym jednym miejscem za mostem. Ostatecznie ma dojśd z wykonawcą do ustaleo, kto ma 

wykonad naprawę i z jakich środków. Zdaniem inspektora byd może zostanie ona wykonana 

jeszcze w styczniu.  

 Następnie głos w dyskusji zabrał radny Andrzej Twardowski. Zwrócił się do Wójta 

z prośbą o uwzględnienie drogi Stasin-Palikije Pierwsze w budżecie, jako droga 

z dofinansowaniem. Przypomniał, że składał na nią wniosek do budżetu. 

 W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że było bardzo wiele wniosków na różne drogi. Dodał, że 

w tym budżecie znalazły się głównie te drogi, na które została przygotowana dokumentacja. 

Do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dopisana została droga gminna od 

Starego Gaju do Nowego Gaju, przez las. Wójt zapewnił, że jeśli będą środki i fundusze 

zewnętrzne to drogi znajdą się w budżecie. 

 Radny Mariusz Błaszczak zabrał głos w temacie dróg. Podkreślił, że po raz kolejny i już 

czwarty miesiąc z rzędu zwraca się z prośbą o uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg na 

odcinku dróg w Palikijach Pierwszych, na odcinku od szkoły w kierunku lasu oraz od tzw. starej 

mleczarni w stronę zabudowao. Poprosił o zwracanie uwagi nie tylko na budowanie nowych 

dróg, ale również utrzymanie dróg, które już istnieją. 

 Wójt potwierdził, że faktycznie jest wiele dróg, których nawierzchnia jest już 

zniszczona. Zapewnił, że ubytki będą naprawione w możliwie najbliższym czasie, jeśli również 

i pogoda na to pozwoli. 

 Radny Dariusz Malik zapytał o harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok. 

 Wójt poinformował, że na razie harmonogramu nie ma, ale jeśli tylko będzie to 

zostanie udostępniony na stronie Urzędu. 

 Przewodniczący Rady ponowił prośbę o naprawę nawierzchni drogi przy Stokrotce, na 

Tomaszówce oraz poprawę wjazdu na parking przy szkole w Wojciechowie. Poprosił 

o wypowiedź inspektora Z. Gomółkę 

 Odnośnie wjazdu do szkoły inspektor Z. Gomółka odpowiedział, że Gmina ma 

w utrzymaniu drogi gminne, a nie poszczególne wjazdy. Dodał, że skontaktuje się w tej 

sprawie z dyrekcją szkoły celem ustalenia zakresu naprawy. Odnośnie dróg i ubytków 

w nawierzchni zapewnił, że wszystkie wspomniane drogi będą naprawione. 
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 Pozostając w temacie Przewodniczący Rady poprosił o interwencję, gdyż nic się w tym 

temacie nie zadziało, pomimo, że ubytki zgłaszane są już od pięciu miesięcy. Odnośnie wjazdu 

przypomniał, że właścicielem zarówno budynku jak i terenu wokół szkoły jest Gmina, która 

powinna dbad o swoje mienie. 

 Sołtys wsi Stasin Krystyna Suchecka zapytała czy w nowym roku przez Stasin również 

będą tak jak dotychczas kursowały busy? 

 Wójt odpowiedział, że jak najbardziej jest wola ze strony Starostwa Powiatowego 

utrzymania tych busów, niemniej jednak decydujące będą kwestie finansowe. 

 Głos zabrał sołtys wsi Wojciechów cz. II Andrzej Moroz. Zaprosił do udziału 

i współpracy Orszaku Trzech Króli w dniu 6 stycznia oraz do włączenia się w akcję 

krwiodawstwa w dniu 8 stycznia. Na zakooczenie wypowiedzi złożył życzenia noworoczne. 

 Korzystając z okazji Wójt zwrócił się z prośbą o wsparcie i pomoc pogorzelcom 

z miejscowości Palikije Pierwsze.  

 Odnosząc się do tematu sołtys A. Moroz uzupełnił wypowiedź Wójta. 

 Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku 

obrad. 

 

Ad. pkt. 16. Zakooczenie obrad LIII sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.  

Zakooczenia obrad LIII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

 

 

Protokołowała:       

Anna Śmigielska       


