Protokół Nr XLVII/22

24 czerwca 2022 roku

PROTOKÓŁ NR XLVII/22
z XLVII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 24 czerwca 2022 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie i trwała od godz. 09.00 do godz. 14.31
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych:
1. Mariusz Błaszczak,
2. Bogusława Anna Grzelak,
3. Stanisław Kamela,
4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
5. Tomasz Kowalski,
6. Tomasz Marek Madej,
7. Dariusz Malik,
8. Grzegorz Matyjasik,
9. Marcin Mirosław,
10. Michał Sumioski,
11. Andrzej Twardowski,
12. Anna Zabiegła,
13. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Radni nieobecni:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Grzegorz Piróg.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz Zielonka –
Zastępca Wójta, Mirosława Walat – Skarbnik Gminy, prawnik UG Wojciechów, Joanna
Kaznowska – Radna Powiatu Lubelskiego, Anna Rynkowska – Radna Powiatu Lubelskiego,
Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, Anna Jamróz Pracownik UG Wojciechów, mieszkaocy, druhowie z jednostki OSP Ignaców oraz sołtysi.
Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski.
Następnie Przewodniczący Rady przywitał uczestniczących w obradach radnych, sołtysów oraz
wszystkich gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu
15 radnych obecnych jest 13 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)
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zwrócił się z wnioskiem formalnym
o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. „Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia
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przez gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na funkcjonowanie linii
komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o dodanie do
porządku obrad punktu dot. ,,Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia przez gminę
Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na funkcjonowanie linii
komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.”
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Miłosz Adamczyk, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Wojciechów jednogłośnie przyjęła
wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. ,,Podjęcia uchwały
w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na
funkcjonowanie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.”
Więcej wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
poddał pod głosowanie całośd porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Miłosz Adamczyk, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI 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.
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6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności
w okresie międzysesyjnym.
7. Zapoznanie z informacją o stanie bezpieczeostwa na terenie Gminy.
a) Działalnośd Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach i Ochotniczych Strażach
Pożarnych z terenu Gminy Wojciechów.
b) Działalnośd Komisariatu Policji w Bełżycach.
8. Omówienie spraw dotyczących organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz
Dożynek Gminnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na 2022 rok”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej
Powiatowi Lubelskiemu na funkcjonowanie linii komunikacyjnych o charakterze
użyteczności publicznej.
13. Raport o stanie gminy.
a) Debata nad raportem.
b) Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów wotum
zaufania.
14. Procedura absolutorium:
a) Sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu Gminy Wojciechów
za 2021 rok.
b) Sprawozdanie finansowe Gminy Wojciechów za 2021 rok.
c) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lubinie z dnia 20
maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Wojciechów za 2021 rok oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy Wojciechów
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechów z tytułu wykonania
budżetu za 2021 rok.
d) Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Wojciechów za 2021 rok w sprawie
wniosku do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Wojciechów absolutorium.
e) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1
czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Wojciechów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechów z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok.
f) Dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi dokumentami.
g) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Wojciechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
h) Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Wojciechów
absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2021 rok.
15. Sprawy różne.
16. Zakooczenie obrad XLVII sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.
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Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLVI
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: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (11) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin
Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Miłosz Adamczyk, Grzegorz Piróg.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XLVI 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 26 maja 2022 roku do dnia 22 czerwca 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.
- Uczestnictwo w większości posiedzeo komisji stałych Rady Gminy.
- Udział w zebraniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Wojciechowie.
- Udział w pikniku rodzinnym przy Wieży Ariaoskiej.
- Udział przy powitaniu nowego samochodu w OSP Stasin.
Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Zubrzycki. Komisja miała
swoje posiedzenie w dniu 20 czerwca 2022 r., na którym członkowie opracowywali wniosek
do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2021.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski. Komisja obradowała dwukrotnie - w dniu 7
czerwca wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. Komisje zapoznały się
z informacją o stanie bezpieczeostwa na terenie gminy Wojciechów, z działalności Komisariatu
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Policji w Bełżycach oraz działalności OSP z terenu gminy Wojciechów. Drugie posiedzenie
odbyło się 15 czerwca 2022 r., na którym tematem była organizacja Dożynek ParafialnoGminnych.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Jarosław Zubrzycki. Komisja od ostatniej sesji obradowała 2 razy – 7 czerwca wspólnie
z Komisją Rolnictwa, której celem było zapoznanie się z raportem o stanie bezpieczeostwa
gminy oraz 21 czerwca, na którym wysłuchała informacji na temat przygotowao do
Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski przedstawił, że
komisja obradowała na posiedzeniu w dniu 21 czerwca. Komisja zaopiniowała projekt zmian
budżetu oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Omawiane były również sprawy
związane z bieżąca działalnością gminy m.in. stopieo zaawansowania wykonywanych
inwestycji na terenie gminy.
Ad. pkt 7. Zapoznanie z informacją o stanie bezpieczeostwa na terenie Gminy.
a) Działalnośd Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach i Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Gminy Wojciechów.
Głos zabrał Zastępca Dowódcy JRG PSP w Bełżycach – Dariusz Pruszkowski, który przedstawił
informację o stanie bezpieczeostwa na terenie gminy Wojciechów oraz
omówił działalnośd JRG w Bełżycach. Następnie sprawozdanie z działalności OSP na terenie
gminy Wojciechów za rok 2021 przedstawił Komendant Gminny – Paweł Kowalski.
b) Działalnośd Komisariatu Policji w Bełżycach
Głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach – Krzysztof Krasnowski, który
przedstawił informację o stanie bezpieczeostwa i porządku publicznego na terenie gminy
Wojciechów oraz omówił zagrożenia w rejonie gminy Wojciechów, a także osiągnięte wartości
w przeciwdziałaniu i zapobieganiu przestępstw.
Ad. pkt 8.Omówienie spraw dotyczących organizacji Ogólnopolskich Warsztatów
Kowalskich oraz Dożynek Gminnych.
Głos zabrała Dyrektor GOK w Wojciechowie – Agnieszka Gąska, która przedstawiła
informację na temat organizacji XXVIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich m.in. w roku
2022 przyjętych zostało 16 uczestników a 3 mistrzów poprowadzi naukę praktyczną.
W ramach warsztatów zostanie przeprowadzony egzamin czeladniczy oraz mistrzowski.
Podczas spotkao zostanie zorganizowanie sympozjum, a głównymi celami imprezy są:
zachowanie i ochrona materialna/niematerialna spuścizny kowalstwa artystycznego poprzez
pielęgnowanie tradycji oraz wzmacnianie współczesnych kontekstów funkcjonowania tego
zawodu, wspierania, rozwoju, transformacji ludowego kowalstwa artystycznego i użytkowego
na poziomie: lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim a w tym roku również
międzynarodowym. Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone wykłady oraz konkursy,
a w miarę możliwości zostanie wydany katalog prac konkursowy. W tym roku tematem prac
będzie waga kuta ręcznie – na podstawie własnego pomysłu, za pomocą tradycyjnych technik
kowalskich. Drugi temat pracy zostanie ogłoszony przez jury w dniu 8 lipca podczas spotkania
organizacyjnego. Na koniec Dyrektor GOK serdecznie zaprosiła do wzięcia udziału
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w tegorocznym wydarzeniu i wskazała zespoły z terenu gminy Wojciechów, które będą
występowad.
Głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki, który zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor,
czy ma dane o ile droższe będą tegoroczne warsztaty od zeszłorocznych? Dyrektor GOK
odpowiedziała, że w tym momencie trudno jest oszacowad koszty, a będą one większe ze
względu m.in. na inflację, cenę koksu, która za 1 tonę wynosi 4 000 zł oraz braku wsparcia
finansowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który wyraził zdumienie, że ta impreza faktycznie nie
wpisuje się w promocję Województwa Lubelskiego i Urząd Marszałkowski odmówił
sponsorowania takiej imprezy, oraz wyraził nadzieję, że zostaną poczynione jakieś kroki w tym
temacie. Wójt dodał, że razem z Panią Dyrektor mają umówione w tej sprawie spotkanie
z Wicemarszałkiem.
Głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który odniósł się do pytania radnego Jarosława
Zubrzyckiego, mówiąc, że na dzisiejszej sesji na cele organizacyjne tej imprezy zostaje
przekazane 40 000 zł. Dodał, że impreza ta jest bardzo ważna i nie ma możliwości z niej
rezygnowad i w miarę możliwości finansowej będzie ona wspierana tak, by co roku się
odbywała.
Głos zabrała Agnieszka Gąska, która przedstawiła program Dożynek ParafialnoGminnych tj. udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, zostanie
przeprowadzony konkurs kulinarny oraz konkurs nalewek. Już dzisiaj zapraszam serdecznie do
udziału KGW, stowarzyszenia, grupy nieformalne oraz sołectwa, a wszelkie informację
i regulaminy zostaną przekazane do Urzędu Gminy.
Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk, który stwierdził, że trzeba dbad o imprezę,
która promuje gminę w Województwie i całej Polsce. Dodał, że nie można obniżyd
standardów imprezy, gdyż jest ona bardzo znana i przyjeżdżają ludzie z całego kraju. Zwrócił
się również do Wójta z prośbą, o podjęcie działao w Urzędzie Marszałkowskim.
Głos zabrał Wójt, który wraził zdanie, że argumentów jest dużo i wyraził nadzieję, że
Urząd Marszałkowski podejdzie do tego tematu ze zrozumieniem.
Przewodniczący Rady dodał, że mamy również radnego Wojewódzkiego, który
zapewne wesprze tą imprezę. Podziękował Pani Dyrektor za przedstawioną informację i na
tym ten punkt obrad został zakooczony.
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 wynikają z Zarządzeo Wójta oraz
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Następnie je omówiła.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że radni zajmowali się
przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na
ostatnim posiedzeniu i zaopiniowali go pozytywnie.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
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ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Miłosz Adamczyk, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
XLVII/254/22 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 206 376,00 zł, na które składają się:
- 206 376,00 zł dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – subwencja oświatowa przeznaczona na
podwyżki dla nauczycieli.
Wydatki
1) Zwiększenie o kwotę 306 376,00 zł, na którą składają się:
- 15 000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,
- 24 814,00 zł dz. 758 rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe,
- 206 376,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 – subwencja oświatowa przeznaczona na podwyżki dla
nauczycieli,
- 58 865,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 – zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie na organizację Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich,
- 1321,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 – dofinansowanie na zadanie wspólne realizowane z gminą
Nałęczów pn. „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych gmin:
Nałęczów, Wąwolnica oraz Wojciechów”.
2) Zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, na którą składają się:
- 100 000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 – wykonanie dokumentacji projektowej sali
gimnastycznej przy szkole w Miłocinie.
Głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który poinformował, że komisja budżetowa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. Dodał również, że na
posiedzeniu komisji budżetowej podjęta została decyzja, żeby w roku obecnym nie
wykonywad dwóch dokumentacji projektowych na sale gimnastyczne w szkołach
podstawowych. Decyzja podyktowana jest nierównoważeniem dochodów bieżących do
wydatków bieżących.
Więcej pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał
i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (13) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Miłosz Adamczyk, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLVII/255/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na
2022 rok.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy Anna
Jamróz.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Miłosz Adamczyk, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLVII/256/22 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na 2022 rok.”
Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy
finansowej Powiatowi Lubelskiemu na funkcjonowanie linii komunikacyjnych o charakterze
użyteczności publicznej.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
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NIEOBECNI (2) Miłosz Adamczyk, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLVII/257/22 w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej
Powiatowi Lubelskiemu na funkcjonowanie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności
publicznej.
Ad. pkt. 13. Raport o stanie gminy Wojciechów.
Głos zabrał Wójt Gminy, który na wstępie swojej wypowiedzi poinformował, że jak co
roku Wójt ma obowiązek przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy, który podlega
publicznej ocenie. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy,
stanu mienia komunalnego, gospodarki odpadami, promocji, bezpieczeostwa, oświaty,
kultury, turystyki, funduszu sołeckiego czy współpracy z innymi jednostkami partnerskimi.
Wójt oznajmił, że raport jest dla niego formą promocji Gminy zaś szczegółowe dane dotyczące
budżetu zawarte są w sprawozdaniu finansowym. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili
się do jego powstania. Przeszedł do omawiania treści raportu.
Wójt poinformował, że w tym roku gmina przystąpiła do porozumienia jednostek
samorządu terytorialnego ,,Bystrzyca”, które będzie mogło obligowad o różne środki
zewnętrzne. Zwrócił również uwagę, że pracy jest bardzo dużo i wspólną pracą wiele zostało
zrobione m.in. zostały pozyskane środki z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych, Polskiego Ładu czy Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Wykonana
została sied wodociągowa o długości 12km, a kolejne 12km sieci jest w trackie projektowania.
Po raz drugi w gminie został wykonany projekt pn. ,,OZE w Gminie Wojciechów” – co
skutkowało zamontowaniem 122 zestawów fotowoltaicznych oraz 22 zestawy kolektorowe.
Wymienione zostało również oświetlenie, w ramach dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego przy Szkole Podstawowej w Miłocinie powstał oddział przedszkolny,
a w remizie OSP Wojciechów funkcjonowanie rozpoczął klub seniora. Rada Gminy
przeznaczyła również duże środki finansowe na zakup nowych pojazdów ratowniczopożarniczych oraz wyposażenia dla jednostek OSP. Wójt poinformował, że podczas trwania
pandemii niektóre działania były spowolnione, ale mimo wszystko wiele rzeczy udało się
wykonad. Nakreślił również problem, którym są ceny odbioru zagospodarowania odpadów
komunalnych i podziękował za współpracę, która skutkowała ustaleniem stawki na dobrym
poziomie i na chwilę obecną nie występują problemy z odbiorem odpadów komunalnych. Na
koniec podziękował, zaprosił do dyskusji i poprosił o ocenę.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który podziękował za przedstawione informację
i przypomniał, że w punkcie ,,Raport o stanie gminy” musi zostad przeprowadzona dyskusja
po czym przeszedł do kolejnego podpunktu i zaprosił do dyskusji.
a) Debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Wojciechów.
Głos zabrał radny Tomasz Madej, który wyraził swoje zdanie, że raport jest bardzo dobrze
skonstruowany, jest przejrzysty i łączy w sobie charakter sprawozdawczości i promocji.
Zwrócił również uwagę, że w raporcie ukazany jest ogrom pracy oraz można znaleźd tam
ogrom informacji o pracach, które zostały wykonane w gminie i jest to duży plus, bo gmina ma
czym się pochwalid.
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Głos zabrał radny Stanisław Kamela, który stwierdził, że raport jest bardzo przejrzysty,
ładne określa działy główne, a zarazem jest bardzo szczegółowy. Zawarte w nim informację
pozwalają uzyskad m.in. informację o ilości złożonych deklaracji do poszczególnych przychodni
na terenie gminy – największą ilośd ma ośrodek zdrowia w Szczuczkach.
Przewodniczący Rady poinformował, że mieszkaocy również mogą zabrad głos w
debacie, ale po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady popartym co
najmniej 20 podpisami mieszkaoców. Do dnia dzisiejszego żadne pismo nie wpłynęło, więc
mieszkaocy gminy nie mogą brad udziału w dyskusji na temat raportu o stanie gminy.
Przypomniał również, że głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium musi odbyd się
większością bezwzględną – co najmniej 8 radnych musi oddad głos na tak, aby Wójt otrzymał
wotum zaufania lub absolutorium.
Głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który zwrócił uwagę, że według niego w raporcie
zbyt mało uwagi zostało poświęcone dochodom gminy. Wyraził również sugestię, by w
przyszłym roku wzmocnid referat podatkowy – by bardziej zadbad o dochody i zwrócił uwagę,
że radni muszą zastanowid się nad stawkami podatkowymi oraz opłatami w gminie. Nakreślił,
że dochody bieżące muszą byd na tyle duże, by równoważyły wydatki bieżące, a zawsze z tym
gmina ma problem – m.in. ukazuje to dzisiejsza sesja, na której podejmowane były zmiany
budżetowe. Poprosił Wójta, by w przyszłym roku bardziej zwrócid uwagę na dochody, a sam
raport jest dużym kompendium wiedzy o gminie. Zawiera bardzo dużo informacji
statystycznych, informacji o inwestycjach i faktycznie po zapoznaniu się z raportem można
mied pełną wiedzę o tym co się w gminie działo w ubiegłym roku oraz jaki jest kierunek
rozwoju gminy. Odniósł się również do punktu 20, w którym jest sformułowanie dot.
rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, m.in. budowy sali widowiskowej,
tanecznej, baletowej, pracowni tematycznej, fotograficznej – i według niego większą potrzebą
jest budowa budynku usługowo-administracyjnego dla Urzędu Gminy, gdyż obecne dwa
budynku nie są w najlepszej kondycji. Radny również widzi potencjał w stworzeniu Zakładu
Usług Komunalnych w gminie i myśli, że jest to dobry kierunek działania na przyszłośd i można
byłoby się również zastanowid nad kanalizacją. Zwrócił również uwagę na podział środowiska
strażackiego, które nastąpiło po przydziale samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Głos zabrał Wójt, który odniósł się do słów radnego Tomasza Kowalskiego i
odpowiedział, że faktycznie umknął mu punkt dot. rozbudowy Urzędu Gminy. Dodał
również, że w budżecie zabezpieczone są środki i podjęte zostały działania, by pierw powstała
koncepcja i projekt budynku Urzędu Gminy. Wójt widzi ten budynek, jako taki, w której
mieściłby się również Ośrodek Pomocy Społecznej, sala na posiedzenia rady, punkt obsługi
klienta i wszelkie wystandaryzowane miejsca. Poruszył również temat gospodarki wodnościekowej zwracając uwagę, że jest to do rozważenia, gdyż jest miejsce przy Urzędzie Gminy i
pobliskie zakłady, mieszkaocy oraz szkoła mogłyby byd podłączone. Omówił koncepcję oraz
przytoczył orientacyjne koszty budowy hydrofitowej oczyszczalni ścieków. Jeśli chodzi o
jednostki straży pożarnych - tu Wójt nie ukrywa, że w roku 2021 zostało dołożone ponad
1 000 000 zł – pojawiła się taka szansa, więc postaraliśmy się ją wykorzystad, by może została
ona pochopnie podjęta i warto było zakupid więcej używanych samochodów. Wójt dodał, że
liczy na kolejne nabory, w których można byłoby uzyskad środki na termomodernizację
budynków, gdyż kilka takich jest predysponowanych.
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Głos zabrał radny Stanisław Kamela, który odniósł się do słów radnego Tomasza
Kowalskiego przytaczając udział procentowy realizacji dochodów do wielkości planowanych
po czym przytoczył poszczególne pozycje m.in.:
- dochody związane z realizacją zadao z zakresu administracji rządowej – 99% wielkości
planowanej,
- dochody bieżące własne gminy – ponad 100% kwoty planowanej,
- dochody bieżące gminy pochodzące z Funduszu Unii Europejskiej – 69% kwoty planowanej,
- dochody majątkowe budżetu gminy – 85% kwoty planowanej,
- dochody majątkowe własne – 87% kwoty planowanej.
Zgodził się, że dobrze by było, by wskaźniki te były powyżej 100% i wtedy gmina byłaby
w dobrej kondycji i należy starad działania, by więcej pozyskiwad i to by były dobre prognozy.
Głos zabrał Wójt, który odpowiedział, że wspólnie będziemy dyskutowad na temat
dochodów bieżących, a aktualna sytuacja jest trudna m.in. przez wzrosty energii elektrycznej
oraz gazu, co skutkuje wzrostem wydatków bieżących szkół.
Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk, który wydał opinię, że jest to coraz lepszy
raport, który przedstawia obraz gminy. Zwrócił uwagę, że osiągnięcia są wspólne – Wójta i
Rady Gminy, a także strażnikiem finansów – skarbnikiem. Poparł również sugestię odnośnie
budynku Urzędu Gminy, a także zasugerował inne budynki, które można byłoby
wyremontowad m.in. budynek Szkoły Podstawowej w Łubkach, który jest zabytkowym
budynkiem i przestrzegł, żeby nie stało się z nim to samo co stało się z budynkiem
w Szczuczkach.
Głos zabrała radna Bogusława Grzelak, która odniosła się do raportu – stwierdziła, że
raport brzmi ładnie, tylko ubolewa nad faktem, że zabrakło w nim kapliczki cmentarnej
w Szczuczkach, a także budynku po byłej szkole w Szczuczkach oraz wzmianki na temat
zepsutej atmosfery jaka panuję. Wskazała również, że rada podzielona jest na grupy. Wyraziła
również swoje zdanie odnośnie samochodów, które trafiły do jednostek OSP - jest to dla niej
przykre, bo wszyscy są z tej samej grupy i powinni dążyd do tego by było wszystkim dobrze, a
nie wzajemnie sobie dogryzad czy na siebie warczed.
Głos zabrał Wójt Gminy, który odpowiedział, że są przekazane środki przez Wojewodę
Lubelskiego na kapliczkę i w tym kierunku będą podejmowane działania. Odnośnie naprawy
dachu w budynku po byłej Szkole w Szczuczkach – w okolicach 1 dekady lipca podjęte będą
działania by tymczasowo zabezpieczyd dach – tak, by nie powodowad dalszych szkód.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował, że jest to już trzeci raport o
stanie gminy i jest on dopracowany. Raport jest to kompendium wiedzy o gminie Wojciechów.
Informacje w nim zawarte przedstawiają cały przekrój gminy – począwszy od finansów
koocząc na sprawach lokalnych – bieżących. Następnie zwrócił się do Wójta Gminy, by odniósł
się do wskaźników demograficznych – gdyż w raporcie napisane jest, że są dobre, a niestety
z roku na rok te wskaźniki spadają i coś trzeba robid, by tych mieszkaoców przybywało.
Głównym powodem może byd obniżona ilośd wydawania warunków zabudowy – tu
podziękowanie dla Wójta za przygotowanie zestawienia za ostatnie 4 lata jak to się klarowało
m.in. poprzedni rok skutkował o wiele mniejszą ilością wydanych warunków zabudowy na
przestrzeni ostatnich lat. Przewodniczący Rady zwrócił się również do Wójta z prośbą dot.
bezpieczeostwa na terenie gminy – m.in. chodniki oraz przebudowa skrzyżowania przy
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stokrotce i zasugerował, że czas najwyższy podjąd rękawice w tym temacie. Poprosił również
Wójta by podjąd kroki w celu wymiany lamp sodowych w centrum Wojciechowie – zostało ich
ok. 7 szt., które psują wieczorną estetykę gminy, a zarazem zasugerował wymianę lamp przy
Szkole Podstawowej w Wojciechowie, co by skutkowało obniżeniem kosztów obsługi szkoły.
Dodał również, że w roku zeszłym wszystkie projekty były skupione na drogi i jest duży
problem z bazą socjalną – występuje brak mieszkao i zasugerował, że można byłoby pójśd
w tym kierunku np. poprzez modernizację budynku w Szczuczkach. Następnie zwrócił się do
Wójta by wyjaśnił temat samochodów ratowniczo-gaśniczych, gdyż nie przystoi pełniąc
funkcję w jednostce samorządowej okłamywad się. Przewodniczący Rady oznajmił, że jak
najbardziej jest za budową oczyszczalni ścieków, która mogłaby skupiad przede wszystkim
budynki użyteczności publicznej, szkołę oraz mieszkaoców. Dodał również, że jeżeli pojawią
się możliwości pozyskania środków na OZE bądź termomodernizację budynków to jak
najbardziej trzeba będzie to wykorzystad.
Głos zabrał Wójt, który odniósł się do spadków demograficznych i wydawanych
warunków zabudowy. Wójt przytoczył dane statystyczne dot. urodzeo względem zgonów, co
obrazuję, że tendencja jest ujemna oraz poinformował, że został zatrudniony nowy pracownik
oraz podpisana została umowa z nową urbanistką, co pomoże rozwiązad problem z
wydawaniem warunków zabudowy. Odnośnie samochodów – Wójt wie, że oczekiwania są
duże, ale nie da się wszystkich na raz uszczęśliwid. Po rozmowach z Komendantem
Wojewódzkim – na przyszły rok jest bardzo duża szansa, żeby na przyszły rok samochód
używany pozyskad.
Głos zabrała radna Anna Zabiegła, która nie ma zastrzeżeo do raportu – jest czysty,
komunikatywny. Zwróciła się do Wójta z pytaniem co dalej z budynkiem poczty
i zasugerowała, że pomalowanie go dużo by zmieniło wizerunkowo. Wójt odpowiedział, że
zostały podjęte działania, by poczta została zlokalizowana w budynku po byłej gminnej
spółdzielni i stosowna umowa została w tym kierunku podpisana – została doprowadzona
instalacja gazowa, przebudowane zostały przebudowane pomieszczenia oraz podjazd. Na
chwilę obecną trwa kwestia wyboru firmy ze strony poczty, która pomieszczenia te
doprowadzi do wyglądu planowanego przez pocztę. Trudno powiedzied, kiedy to się może
zadziad – miejmy nadzieję, że w tym roku.
Radny Stanisław Kamela, odniósł się do słów radnej Bogusławy Grzelak, która
mówiła, że w raporcie o stanie gminy nie ma słów na temat kapliczki w Szczuczkach – odesłał
do strony 186 – 205 raportu. Radna Bogusława Grzelak zapytała, co jest dobrego na ten temat
tam napisane?
Głos zabrała Radna Powiatu Lubelskiego – Joanna Kaznowska, która odniosła się do
raportu i stwierdziła, że gmina Wojciechów jest w dobrej kondycji społecznej, kulturalnej,
oświatowej. Gmina jest dobrze postrzegana – dużo o tym słychad na forum Powiatu
Lubelskiego. Odniosła się również do słów, że kadencja upłynęła pod znakiem budowy dróg,
które według niej są kluczowe, bo od nich zależy m.in. bezpieczeostwo mieszkaoców. Radna
wyraziła również zainteresowanie kapliczką w Szczuczkach i ma nadzieję, że dofinansowanie,
które zostało przeznaczone będzie widoczne w październiku oraz zwróciła się z prośbą o
zadbanie o zabytek w Łubkach, gdyż jest to jedno z bardziej wartościowszych miejsc w gminie
Wojciechów.
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b) Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów wotum
zaufania.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady sprawdził kworum.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz
Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki
PRZECIW (1) Bogusława Anna Grzelak.
NIEOBECNI (2) Miłosz Adamczyk, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLVII/258/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów wotum zaufania.
Ad pkt. 14. Procedura absolutorium:
Wszystkie materiały dotyczące tego punktu zostały w ustawowym terminie przekazane
organowi stanowiącemu. Wszyscy radni mieli możliwośd zapoznania się z nimi
i szczegółowego przeanalizowania.
a) sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za
2021 rok;
Głos w tym podpunkcie zabrała Skarbnik Gminy Mirosława Walat, która omówiła treśd
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2021 rok.
W/w sprawozdanie zostało przyjęte zarządzeniem Nr 47/22 Wójta Gminy Wojciechów
z dnia 25 kwietnia 2022 roku. Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą
Nr XXIX/171/21 z dnia 21 stycznia 2021 roku.
(Sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2021
rok stanowi załącznik do protokołu)
b) sprawozdanie finansowe Gminy Wojciechów za 2021 rok;
Informacje dotyczące tego podpunktu przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat.
c) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 maja
2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wojciechów za
2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
W tym podpunkcie Skarbnik Gminy odczytała w/w uchwałę (znak: RIO-I-0034/76/22),
pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2021 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. (Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego stanowi załącznik do protokołu)
d) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 26 maja 2022 roku
w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Wojciechów za 2021 rok oraz w sprawie
wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wojciechów absolutorium
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji – Jarosław
Zubrzycki. Odczytał treśd uchwały Nr 1/2022 podjętej na posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r.,
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w której to Komisja oceniła pozytywnie działalnośd Wójta Gminy Wojciechów pod względem
realizacji budżetu gminy Wojciechów za 2021 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy
Wojciechów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok.
W uzasadnieniu do w/w wniosku po uwzględnieniu i rozpatrzeniu:
- wyników całorocznej kontroli wykonania budżetu gminy wykonanej przez Komisję
Rewizyjną,
- sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,
- informacji o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego,
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2021 rok.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budżet został wykonany zgodnie z jego zapisami
i zgodnie z przepisami prawa, a wykonując go Wójt Gminy osiągnął zasadnicze cele
w budżecie. Dochody budżetu Gminy wykonano w 95,31% - w łącznej kwocie 46.375.330,85
zł, zaś wydatki budżetu, w łącznej kwocie 40.573.523,21 zł wykonano w 88,09 %.
Reasumując powyższe, Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie działalnośd Wójta Gminy
Wojciechów pod względem realizacji budżetu za 2021 rok i na tej podstawie wnioskuje do
Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok.
(Uchwała Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 26 maja 2022r.
stanowi załącznik do protokołu)
e) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia
1 czerwca 2021 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechów z tytułu wykonania
budżetu gminy w 2021 roku;
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów Jarosław Zubrzycki
odczytał treśd w/w uchwały RIO (znak: RIO-I-0035/76/22) pozytywnie opiniującą wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy w 2020 roku.
(Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 czerwca
2022 roku stanowi załącznik do protokołu)
f) dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi dokumentami;
W dyskusji wzięli udział:
- Tomasz Kowalski
- Jarosław Paweł Zubrzycki
- Tomasz Madej
- Bogusława Anna Grzelak
g) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Wojciechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
Przewodniczący Rady Michał Sumioski odczytał przedłożony projekt uchwały następnie
poddał go pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Wojciechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
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Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz
Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Bogusława Anna Grzelak,
NIEOBECNI (2) Miłosz Adamczyk, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy wymaganą większością głosów podjęła
uchwałę Nr XLVII/259/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy
Wojciechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
h) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania
budżetu gminy Wojciechów za 2021 rok
Przewodniczący Rady Michał Sumioski odczytał przedłożony projekt uchwały następnie
poddał go pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania
budżetu gminy Wojciechów za 2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz
Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Bogusława Anna Grzelak,
NIEOBECNI (2) Miłosz Adamczyk, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy wymaganą większością głosów podjęła
uchwałę Nr XLVII/260/22 w sprawie z udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania
budżetu gminy Wojciechów za 2021 rok.
Ad. pkt. 15. Sprawy różne.
Głos zabrał mieszkaniec gminy Tomasz Zając, który opowiedział, że przez 50 lat nie
widział takiego skłócenia jakie obecnie występuje w gminie Wojciechów – miejscowości
miedzy sobą oraz jednostki OSP między sobą. Dodał również, że Wójt Gminy rozbudził
nadzieję ,,Sporniaczankom”, że przejmą remizę – nie wyszło to i zwrócił się z pytaniem do
Rady Gminy; Czy podejmując uchwałę i przyznając 30 000 zł dla Sporniaka była zrobiona jakaś
uwaga w tej uchwale, że pieniądze zostaną przekazane pod jakimkolwiek warunkiem? Dodał,
że w tej chwili Wójt postawił warunek, że jeżeli ,,Sporniaczanki” dostaną klucz do remizy to
wtedy te pieniądze zostaną przekazane, a jeżeli nie to te pieniądze można sobie wybid
z głowy. Głos zabrał sołtys wsi, który poprosił o życie tym co jest teraz i wystąpił
o zaprzestanie kłótni i droczenia się między sobą. Tomasz Zając dodał, że jeżeli te pieniądze
zostałyby przekazane w lutym to jeszcze coś by można było z nimi zrobid, a na chwilę obecną
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drastycznie zmalała – a jeżeli dostaną je na koniec roku to może to byd nawet 1/3 wartości.
Powiedział również, że umowę z Panią Skarbnik podpisali w lutym – miał Wójt zaakceptowad
a do dzisiaj nie jest zaakceptowane.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który stwierdził, że nie był podpisywany żaden
aneks, bo wykonawcą budżetu jest Wójt Gminy, więc jeżeli jest faktycznie taki problem to
dobrze, że Pan wspomniał, bo my o takim problemie jako Rada Gminy nie wiemy. Jeżeli
umowa została podpisana to nie wiem co wstrzymuję Pana Wójta by te pieniądze przekazad?
Głos zabrał radny Dariusz Malik, który zadał pytanie; Dlaczego mieszkaocy
miejscowości nie mogą korzystad z remizy? Głos zabrał Tomasz Zając, który odpowiedział, że
jest publicznie i oficjalnie ogłoszone, że kto tylko się zgłosi to gospodarz otwiera, wpuszcza
a potem zamyka. Chór kościelny miał próbę całą zimę, było parę pokazów i Sporniaczanki
jeżeli by przyszły to gospodarz w każdej chwili otworzy a później zamknie, ale klucza nie
dostaną. Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że mieszkaniec Tomasz Zająd po części
sam sobie odpowiedział na stwierdzenie na temat współpracy i skłócania. Jeżeli chodzi
o środki to Pan Prezes jest świadomy, że złożył wniosek do budżetu grubo po terminie i to
była wyłącznie dobra wola Wójta, by te 30 000 zł zawnioskowad, by Rada Gminy je
przegłosowała. Wójt zadał pytanie; Co dziwnego się stało, że nie możecie razem korzystad
z remizy? Po to są podejmowane działania, by służyło każdemu – w innych remizach problemu
takiego nie ma, jest jedynie w Sporniaku. To jest odrobina dobrej woli z jednej i drugiej strony
by stworzyd taką atmosferę, by razem dalej współpracowad i taką prośbę o dogadanie się
Wójt wystosował.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zasugerował, że byd może potrzebna jest
mediacja z jednej i drugiej strony – bo atmosfera między nimi jest zaogniona.
Głos zabrał radny Tomasz Madej, który odpowiedział, że były już podejmowane różne
działania, nawet podejmowany był komitet organizacyjny do remizy. Zwrócił się również do
Prezesa OSP o odrobinę dobrej woli, bo współgrało to przez wiele lat i jest to kwestia by
chcied się porozumied, a nie walczyd. Taka walka nie służy mieszkaocom i trzeba czasem jakieś
ustępstwa podjąd. Głos zabrał Prezes OSP, który przytoczył ostatnie zebranie wiejskie
odnośnie przydziału Funduszu Sołeckiego, na którym społeczeostwo Sporniaka pokazało jak,
kogo szanuję i Sporniaczanki prawie podwójną większością głosów nie przyznali żadnego
dofinansowania, a strażakom przyznali – ukazuje to jak mieszkaocy kogo szanują. Zwrócił się
również z pytaniem do radnego Tomasza Madeja; Kiedy zwróci mundur strażacki? Radny
Tomasz Madej odpowiedział pytaniem; czy kiedykolwiek prosił Pan o to bym zwrócił mundur?
Dodał również, że nie został wykluczony ze straży, dlatego strój taki posiada, ale jeżeli Prezes
OSP go poprosi to z chęcią mu go odda.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zasugerował, by usiąśd jeszcze raz do stołu
i porozmawiad, spróbowad się dogadad, a także zaproponował swoją i Wójta obecnośd na
takim spotkaniu.
Głos zabrał Prezes OSP Ignaców, który zwrócił uwagę na bałagan, który nastąpił po
zjeździe gminnym w Ignacowie. Przytoczył sytuację, gdy jednostka OSP Ignaców służyła
wspólnie z jednostką OSP Wojciechów jako jedna jednostka, a w tym momencie uważa, że
żaden druh z Ignacowa nie pójdzie pod remizę do Wojciechowa – a wszystko to przez
radnego, Prezesa OSP Wojciechów. Dodał również, że wybranych jest dwóch Prezesów, którzy
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są radnymi i robią z Wójta - jako Komendanta Zarządu Gminnego, co tylko chcą. Przytoczył
słowa Wójta, który mówił, że były konsultacje u Komendanta Wojewódzkiego w sprawie
przydziału samochodu. Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? Byłem zainteresowany – przecież
Wójt o tym wiedział. Dodał również, że na ostatnim zebraniu Prezes OSP Miłocin-Czajki
powiedział, że przyznany ma samochód przez Komendanta Wojewódzkiego, bo muszą
pomagad Moszenkom. Nie może sobie gmina Jastków dad rady – to będą jeździd Czajki. Dodał
również, że na dzisiaj umówił się z Wójtem i ma otrzymad konkretną odpowiedź. Przywołał
również zdarzenie, które miało wczoraj miejsce w Ignacowie, do którego nie mogli wyjechad,
bo nie mieli czym. Jednostka OSP Ignaców przekazała na Ukrainę sprzęt o wartości ok.
8 000 zł i miała otrzymad zwrot z WFOŚiGW. W dniu wczorajszym ukazała się informacja, że
zwrot dostaną tylko: Wojciechów, Czajki, Stasin – tak gmina zarobiła na Ukrainie.
Głos zabrał Wójt Gminy, który odpowiedział Prezesowi, że informował go o spotkaniu
z Komendantem Wojewódzkim, na co Prezes OSP Ignaców w tamtym czasie odpowiedział, że
nie chce spotykad się z Komendantem. Głos zabrał Prezes OSP Ignaców, który zapytał Wójta
dlaczego do tej pory nie otrzymał decyzji o przekazaniu samochodu na piśmie? Kolejną sprawą
jest przekazanie MAN’a na Wojciechów-Kolonie Pierwszą, żeby zostały w jednostce 2 - 3
samochody? Wójt odpowiedział, że nie wie dlaczego jeszcze Prezes OSP Ignaców nie otrzymał
decyzji na piśmie, a w kwestii pożarów poinformował, że to nie on desygnuje do pożarów
i dodał, że są od tego specjalne służby. Głos zabrał Prezes OSP Ignaców, który powiedział, że
wystarczyło podzielid dwa samochody używane – jeden przyszedł z Lublina, a drugi został na
Wojciechowie-Kolonii Pierwszej. Wójt odpowiedział, że widzi problemy natury takiej, że dwa
samochody stoją w jednej jednostce – a jest jednostka, która w ogóle nie ma samochodu.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który stwierdził, że byd może za pochopnie została
podjęta decyzja o przekazaniu pieniędzy, bo można było przekazad na te dwie jednostki, żeby
kupiły samochody i byłoby po problemie.
Głos zabrał Wójt, który powiedział, że konsultował z Komendantem Wojewódzkim i był
jeszcze jeden pojazd na rynku, ale przeznaczony ma byd on do innego powiatu. Otwarta jest
sprawa jeżeli chodzi o dodatkowy pojazd używany w przyszłym roku. Wójt dodał, że
rozmawiał również z druhami z Wojciechów-Kolonii Pierwszej na temat ich samochodu
natomiast rozmowy wyglądały ciężko.
Głos zabrała radna Bogusława Grzelak, która zwróciła uwagę, że Rada Gminy
przekazała 600 000 zł na dwa samochody pożarnicze – jeden nowy oraz jeden używany.
Dodała, że to Wójt podejmuje decyzję i nikt za niego nie może podjąd decyzji, więc nie
rozumie dlaczego jakiś komendant rządzi pieniędzmi podatników i Wójt sam powinien podjąd
twardą decyzję. Kolejną sprawą według niej jest fakt, że osoby, które pełnią funkcję prezesów
nie powinni zabierad głosu w swojej sprawie, bo wygląda to jak wykorzystywanie stołka
radnego do załatwiania swoich prywatnych spraw.
Głos zabrał Prezes OSP Ignaców, który zwrócił się do Wójta z informacją, że
mieszkaocy przekazali jednostce 20 000 zł z funduszu sołeckiego na poszerzenie,
podwyższenie bramy wjazdowej w remizie – zostało to zrobione, ale kto i czym będzie tam
wjeżdżał?
Głos zabrał radny Stanisław Kamela, który odniósł się do roszczeo wobec Wójta
odnośnie dysponowania jednostek do zdarzeo i zwrócił uwagę, że to nie Wójt podejmuję
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decyzję, która jednostka zostanie do wyjazdu oddelegowana. Odniósł się również do sytuacji
jaka miała miejsce na Zarządzie Gminnym, gdzie radny Stanisław Kamela zapytał Prezesa OSP
Ignaców, dlaczego nie deklarował chęci pozyskania samochodu ze Stasina? Na co uzyskał
odpowiedź, że Prezes Star’a już miał i Star’em nie będzie jeździł.
Głos zabrał Wójt, który poinformował, że stara się jakoś temat rozwiązad i byd może
będzie można wydzierżawid jakiś samochód, by jednostka mogła normalnie funkcjonowad.
Wójt zadeklarował się również, że będzie dalej prowadził rozmowy z Wojciechowem-Kolonią
Pierwszą. Prezes OSP Ignaców odpowiedział, że nie ma co rozmawiad, tylko trzeba podjąd
decyzję.
Głos zabrał radny Grzegorz Matyjasik, który zwrócił się z pytaniem; Czy z faktu, że
jednostka Wojciechów-Kolonia Pierwsza posiada dwa samochody to czy również jest dwóch
kierowców? Wójt odpowiedział, że z tego co wie to umowa podpisana jest z jednym kierowcą.
Radny Grzegorz Matyjasik zwrócił uwagę, że w takim przypadku jest niezasadne mied dwa
samochody przy jednym kierowcy. Wójt przyznał rację, że jeden kierowca dwoma
samochodami nie pojedzie.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zwrócił uwagę, że błędem było obiecanie
samochodu jednostce OSP Ignaców oraz jednostce OSP Czajki. Dodał również, że byd może
trzeba będzie udad się w szerszym gronie do Wojciechów-Kolonii Pierwszej w celu rozmów.
Głos zabrała mieszkanka wsi Miłocin, która wraz z mieszkaocami zwróciła się do Wójta
o dokooczenie drogi w Miłocinie przy tzw. ,,Łąkach”. Wójt odpowiedział, że na pewno temat
będzie poruszany na komisjach stałych.
Głos zabrał Dariusz Malik, który odniósł się do słów mieszkanki i potwierdził, że coś z tą
drogą trzeba będzie zrobid, bo gdy przychodzi wiosna to droga ta zaczyna pływad.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował, że na pewno odbędą się
komisje stałe i jakieś kroki zostaną poczynione by tą sprawę rozwiązad.
Głos zabrał radny Mariusz Błaszczak, który pokazał anonim wyjęty z jego skrzynki na
listy. Treśd tego anonimu brzmiała ,,Wójt Ci zboża nie wymłóci”.
Głos zabrał Wójt, który poinformował rolników, że Ci mogą składad wnioski dot.
poniesionych strat w uprawach do dnia 30 czerwca. Komisja została powołana już dawno,
a prace swoją rozpoczną od 27 czerwca i od tego dnia będą dokonywane oszacowania. Na
dzieo dzisiejszy wpłynęło ok. 50 wniosków – wyglądad to będzie tak, że w późniejszym czasie
wnioski zostaną przekazane do Wojewody Lubelskiego, następnie do Ministra Rolnictwa i on
podejmie decyzję kiedy te transze wyjdą. Nie jest to temat szybki, bo za rok poprzedni
wypłacane pieniądze są w tym roku, ale byd może decyzję będą inne – to jest informacja, jaką
pozyskałem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, więc takie informację przekazuję.
Głos zabrała radna Bogusława Grzelak, która zwróciła się do Wójta z prośbą, by rolnicy
dostawali odpowiedzi na pisma, które składają do Urzędu Gminy. Sprawa dotyczy rolnika ze
Sporniaka, który napisał do gminy o sytuacji, w której ktoś wysypał mu kamieo na pole i do tej
pory nie otrzymał odpowiedzi.
Głos zabrał Wójt, który odpowiedział, że chodzi o realizację funduszu sołeckiego
w zakresie tłuczniowania dróg. Dodał, że może zdarzyd się tak, że gdzieś ten kamieo czasami
na pole wpadnie. Zastępca Wójta doprowadza dostawcę do sołtysa – kontaktuje się
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z sołtysami, a sołtys bezpośrednio kieruję, na którą drogę operator ma sypad. Jeżeli są takie
sytuacje to na pewno są one do naprawienia.
Głos zabrała Anna Rynkowska, która zwróciła się do Wójta z pytaniem o ilośd ofert na
konkursy dot. naboru na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych. Wójt odpowiedział, że
na Łubki nie było żadnych zgłoszeo, a na Wojciechów jedna bądź dwie oferty.
Głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki, który zwrócił się do Wójta z pytaniem; Czy
będzie realizowana inwestycja w miejscowości Łubki-Szlachta? Wójt odpowiedział, że
inwestycja będzie robiona w tym roku, a obecnie trwają prace geodezyjne, dokumentacja na
drogę jest przygotowana i Wójt zrobi wszystko, by w tym roku tą drogę wybudowad.
Głos zabrał radny Tomasz Madej, który złożył podziękowania dla Wójta za ciężką pracę,
za pozyskanie ogromnych środków na rozwój gminy oraz wyraził nadzieję na współpracę całej
rady.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował, że kolejna sesja planowana jest
na 29 lipca, ale jeżeli nie będzie konieczności większych zmian to prawdopodobnie sesja
zostanie przeniesiona na inny termin.
Głos zabrał sołtys wsi, który podziękował Wójtowi za wyczyszczenie wąwozu.
Więcej wniosków ani pytao nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady na tym ten punkt
zakooczył.
Ad. pkt. 16. Zakooczenie obrad XLVII sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.
Zakooczenia obrad XLVII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska
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