Protokół Nr XII/19

8 sierpnia 2019 roku

PROTOKÓŁ NR XII/19
z XII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 8 sierpnia 2019 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie
i trwała od godz. 9.00 do godz. 10.39.
W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Mariusz Błaszczak,
3. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
4.Tomasz Marek Madej,
5. Dariusz Malik,
6. Grzegorz Matyjasik,
7. Marcin Mirosław,
8. Grzegorz Piróg,
9. Michał Sumiński,
10. Andrzej Twardowski,
11. Anna Zabiegła,
12. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Nieobecni:
1. Stanisław Kamela,
2. Tomasz Kowalski,
3. Kazimierz Żywicki.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz
Zielonka - Zastępca Wójta Gminy, Agata Gliwka – Sekretarz Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik
Gminy, Magdalena Matusiak – prawnik UG Wojciechów.
Ad. pkt 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumiński.
Następnie przywitał przybyłych na obrady radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu
15 radnych obecnych jest 12 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
(Listy obecności stanową załącznik do protokołu)
Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był
on również udostępniony na Portalu Mieszkańca pod adresem wojciechow.esesja.pl.
(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu)
Radny Michał Sumiński zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego punktu, tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Urzędowi
Miejskiemu w Modliborzycach na usuwanie skutków nawałnicy.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku
obrad dodatkowego punktu.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Kazimierz Żywicki.
Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku.
Innych wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
odczytał i poddał pod głosowanie całość porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Kazimierz Żywicki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XII sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Urzędowi Miejskiemu
w Modliborzycach na usuwanie skutków nawałnicy.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad XII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z XI sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią,
ponadto protokół był udostępniony na Portalu Mieszkańca pod adresem wojciechow.esesja.pl
oraz na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wojciechów.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
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ZA (11) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek Madej, Dariusz
Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Mariusz Błaszczak.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Kazimierz Żywicki.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XI sesji.
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 4 lipca 2019 roku, to jest od ostatniej sesji
do dnia 7 sierpnia 2019 roku. (Lista zarządzeń stanowi załącznik do protokołu)
Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeń i spotkań, w których
uczestniczył.
4 lipca – spotkanie przedstawicieli Fundacji Lux Poloniae z mieszkańcami miejscowości
Szczuczki i Szczuczki VI Kolonia, dotyczące ewentualnych planów związanych
z zagospodarowaniem budynku po byłej szkole.
9 lipca – spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg wojewódzkich w Lublinie, którego
tematem była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 827 oraz sprawy bieżące. Efektem
spotkania był wniosek Wójta do ZDW o wpisanie do planu działań wspólnych remontu
odcinka drogi wojewódzkiej 827 od Sadurek do Urzędu Gminy wraz z budową ciągu pieszorowerowego. Jak również budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 827
od cmentarza w m. Wojciechów w kierunku m. Ignaców (około 1,5 km) oraz wzdłuż drogi
wojewódzkiej 830 w m. Miłocin od szkoły(około 600 m).
10 lipca – udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów;
13 lipca – otwarcie Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej
14 lipca – uroczysta msza święta za Kowali oraz uroczystości pod Wieżą Ariańską w tym
otwarcie Alei Zasłużonych Kowali;
15 lipca – Sąd Okręgowy w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy, rozprawa przeciwko Marcinowi
Flisowi o zapłatę;
16 lipca – Urząd Marszałkowski, Departament Infrastruktury i Mienia, spotkanie dotyczące
utworzenia połączeń komunikacyjnych;
18 lipca – spotkanie członków LOT „Kraina Lessowych Wąwozów” z przedstawicielami
Ministerstwa Sportu i Turystyki, które odbyło się w Nałęczowie a jego tematem był projekt
„Polskie marki turystyczne”;
- udział w spotkaniu pożegnalnym w związku z przejściem na emeryturę Krystyny
Mirosław z OPS;
25 lipca – Urząd Marszałkowski, podpisanie umowy o przyznanie dotacji celowej w wysokości
100.000 zł na modernizację drogi nr 106906L w m. Łubki;
26 lipca – Starostwo Powiatowe w Lublinie, załatwienie spraw związanych z realizacją
projektu termomodernizacji budynku OSP w Łubkach,
- udział w spotkaniu pożegnalnym w związku z przejściem na emeryturę pracowników
Urzędu Gminy: Haliny Walkiewicz i Tadeusza Mirosława;
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29 lipca – Starostwo Powiatowe, spotkanie z udziałem Starosty oraz Burmistrza Bełżyc
Ireneusza Łucki i Wójta Gminy Niedrzwica Duża Ryszarda Golca w sprawie przywrócenia
połączeń komunikacyjnych;
- posiedzenie Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach;
30 lipca - udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów.
Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakończył ten
punkt obrad.
Ad. pkt 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Treść w/w uchwały oraz uzasadnienie jej podjęcia przedstawił Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wojciechowie Wojciech Mirosław. Krótko wyjaśnił, że zmiana polega na
ujęciu w preliminarzu wydatków zadania: „Turniej piłki siatkowej” zgłoszonego przez KS
Strażak.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i 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, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Kazimierz Żywicki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XII/63/19 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Zmiany w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Na wstępie
poinformowała, że były one omówione na posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy
Wojciechów. Wszyscy radni otrzymali projekt w/w uchwały w związku, z czym mieli możliwość
zapoznania się z nimi. Zmiany dotyczą:
Dochody:
1. Zwiększenie o kwotę 385.796,70 zł, na którą składają się między innymi dotacje celowe na
usuwanie skutków trąby powietrznej oraz dotacje rządowe na realizację programu „Opieka
Wytchnieniowa”.
Wydatki
1. Zwiększenie o kwotę 599.186,02 zł, na którą składają się między innymi:
- 190.000 zł dz. 600 rozdz. 60016 §6050 na budowę dróg gminnych w miejscowości Maszki k.
Wojciechowa (130.000 zł) i Maszki (60.000 zł),
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- 18.000 zł dz. 750, rozdz. 750011 § 4300 dla OPS na realizację Programu „Opieka
Wytchnieniowa”,
- 85.000 zł dz. 600 rozdz. 60078 §4270 na remont infrastruktury zniszczonej przez trąbę
powietrzną,
- 6.689,32 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 na zakup i wyposażenie remizy OSP w m. ŁubkiKolonia
- 5.000 zł dz. 754 rozdz. 75478 § 2710 dotacja celowa dla Gminy Modliborzyce na usuwanie
skutków nawałnicy,
- 240.396,70 zł dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 środki dla OPS na wypłatę świadczeń społecznych
na usuwanie skutków trąby powietrznej.
2. Zmniejszenie o kwotę 215.389,32 zł, na którą składają się między innymi:
- 5.000 zł dz. 710 rozdz. 71004 § 4170,
- 6.689,32 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 4270,
- 190.000 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6059.
Następnie Skarbnik przedstawiła listę gmin i kwoty dotacji udzielonych i planowanych
do przekazania na usuwanie skutków trąby powietrznej.
Informację uzupełnił Wójt. Wyjaśnił, że do wprowadzenia pozostała jeszcze kwota
85.000 zł, z czego 10.000 zł na infrastrukturę. Na chwilę obecną suma udzielonych dotacji,
które zostały w prowadzone do budżetu wynosi 441.726 zł.
Skarbnik dodała, że środki na infrastrukturę ma również przekazać Gmina Konopnica
i ewentualnie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Przechodząc do dyskusji radny Andrzej Twardowski zapytał, czy będzie wykonywana
nakładka na drodze gminnej w Stasinie?
Wójt wyjaśnił, że Komisja Budżetowa ustaliła, iż w związku z brakiem wystarczających
środków w pierwszej kolejności będzie wykonywany remont drogi w Miejscowości Palikije
natomiast nakładka na drodze w Stasinie będzie wykonywana w dalszej kolejności. Na chwilę
obecną mają być zabezpieczone powstałe ubytki. Zdaniem Wójta pomoc powinna najpierw
być skierowana do poszkodowanych.
Radny A. Twardowski poinformował, że w/w droga ma 5-6 i zasugerował, że być może
lepszym rozwiązaniem byłoby złożenie wniosków o dofinansowanie remontów do Wojewody.
Wójt odpowiedział, że żeby podjąć jakiekolwiek kroki trzeba będzie najpierw sprawdzić
faktyczną szerokość. Następnie poruszył kwestię przetargów na drogi gminne w m. Maszki
i Maszki k/Wojciechowa. Poinformował, że wnioski o dofinansowanie złożone w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych zostały pozytywnie ocenione i znalazły się na liście, którą
Wojewoda przesłał do Ministerstwa do akceptacji. Pomimo, że Gmina o zwrot będzie mogła
ubiegać się dopiero w czerwcu przyszłego roku to niskie ceny przetargów zdecydowały o tym,
że po wspólnej dyskusji na Komisjach podjęta została decyzja o ogłoszeniu przetargów na w/w
jeszcze w tym roku. Przybliżony koszt ich wykonania po dofinansowaniu to 237.000 zł, tj. 34 zł
za m2 gdzie obecnie cena waha się od 102 do 122 zł. Zadania będą realizowane
najprawdopodobniej już na początku września bieżącego roku.
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Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Grzegorz Piróg poinformował, że podczas
posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 30 lipca członkowie Komisji zapoznali się
z przedstawionymi przez Skarbnik zmianami budżetowymi. Komisja pozytywnie opiniuje
projekt uchwały.
Innych Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i 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, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Kazimierz Żywicki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XII/64/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Urzędowi Miejskiemu
w Modliborzycach na usuwanie skutków nawałnicy.
Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że przy omawianiu poprzedniego
punktu Skarbnik wyjaśniła, czego będzie dotyczyła w/w uchwała oraz skąd będą pochodziły
środki.
Skarbnik potwierdziła. Poinformowała, że zadanie dotyczące udzielenia pomocy
finansowej jest ujęte w załączniku o dotacjach. Środki będą przekazane po zawarciu
stosownej umowy.
Wójt wyjaśnił, że przekazanie pomocy jest wyrazem solidarności tym bardziej, że
Gmina Wojciechów również została doświadczona zniszczeniami spowodowanymi przez
anomalia pogodowe.
Skarbnik skorygowała błąd w treści uchwały. Zamiast Urząd Miejski w Modliborzycach
powinno być Gmina Modliborzyce.
Innych Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i 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, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Kazimierz Żywicki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XII/65/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Modliborzyce na usuwanie
skutków nawałnicy.
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Ad. pkt 8. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady tworzył dyskusję w tym punkcie obrad.
Jako pierwszy głos zabrał radny Andrzej Twardowski. Przekazał komunikat dotyczący
możliwości uzyskania preferencyjnego kredytu przez poszkodowanych przez trąbę
powietrzną.
Na wstępie podziękował radnemu za przedstawioną informację i potwierdził, że jest
taka możliwość a każdy przypadek z uwagi na zróżnicowane szkody jest rozpatrywany
indywidualnie.
Następnie głos zabrał rady Dariusz Kołodziejczyk. Zapytał o termin zakończenia prac
związanych z budową drogi w miejscowości Łubki, gdyż miała być ona zrealizowana do 3
sierpnia? Zwrócił uwagę, że nie jest skończony przepust i nie są podsypane krawędzie drogi,
przez co nawierzchnia ulega zniszczeniu. Ponadto zjazd w kierunku Starego Gaju, który radny
sugerował, że jest najważniejszy jego zdaniem wykonany jest najgorzej. Brak jest wyjścia na
prawo. Firma, która realizowała inwestycję nie dysponowała odpowiednią dokumentacją i
wykonała zjazd w miejscu gdzie usypany był tłuczeń, pomimo, że właściciele przylegających
gruntów złożyli oświadczenia o przekazaniu części pola właśnie po to, aby zjazd był szerszy.
Ponadto radny wytknął, że w dzień robienia zjazdów pracownik Urzędu Gminy odpowiadający
za budowę dróg był w tym czasie na urlopie.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że inwestycja nie jest zakończona z uwagi na to, iż
podjęta została decyzja o tym, że do obsypania krawędzi drogi zamiast ziemi użyty będzie
mocniejszy materiał, który wesprze pobocza a mianowicie materiał kamienny. Dodał, że
podjęte zostały już odpowiednie kroki celem nabycia kruszywa będącego w tym przypadku
dodatkowym kosztem. Realizacja nastąpi w najbliższym czasie. Natomiast, co do zjazdu, o
którym mówił radny Wójt potwierdził, że faktycznie nie obejmował on łuków gdyż Gmina nie
dysponowała gruntami. Dzięki temu, że właściciel przylegających działek złożył stosowne
oświadczenia zjazd będzie mógł być poszerzony. Zapewnił, że prace zostaną zakończone
zgodnie ze sztuką budowlaną i tak żeby, jakość była odpowiednia, co jego zdaniem nastąpi w
niebawem. Wójt zwrócił się do radnych i sołtysów z prośbą, że jeśli są jakiekolwiek uwagi
dotyczące realizacji inwestycji to żeby je zgłaszać.
Radny Dariusz Kołodziejczyk skonkretyzował, że dobrze by było, aby te wyłuczenia
wyasfaltować, dodatkowo jakieś pół metra, tym bardziej, że nikt z mieszkańców nie
protestował a właściciele oświadczyli o przekazaniu części swoich gruntów pod budowę drogi.
Wójt zapewnił, że podjęte zostaną odpowiednie działania.
Przewodniczący Rady przypomniał, że radny pytał również o faktyczny termin
zakończenia realizacji inwestycji, gdyż minął on 3 sierpnia.
Wójt poinformował, że z uwagi na to, iż planowany przy realizacji inwestycji materiał
ziemny, którym miały być obsypane krawędzie jezdni będzie zastąpiony kruszywem to
najprawdopodobniej konieczne będzie aneksowanie umowy. Wszelkie zmiany wymagają zgód
z obydwu stron i złożenia przez firmę ewentualnej oferty.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w trakcie, kiedy realizowane są inwestycje
drogowe pracownik Urzędu Gminy, który za to odpowiada jest na urlopie. Zadał pytanie, kto
w tym czasie nadzoruje prace? Z uwagi na to, iż na budowę dróg wydawane są z budżetu
Gminy bardzo duże środki nie można pozwolić sobie na to, aby wykonywane były bez
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nadzoru. Następnie zapytał czy prowadzone są dzienniki budowy oraz czy pobierane są próbki
materiałów kamiennego i asfaltowego? Dotyczy to wszystkich inwestycji drogowych, które
były zrealizowane do tej pory.
Głos zabrał Zastępca Wójta Tomasz Zielonka. Poinformował, że w czasie nieobecności
odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy sam bezpośrednio nadzoruje prace.
Przewodniczący Rady pytając zwrócił uwagę czy Zastępca Wójta posiada uprawnienia
drogowe?
Zastępca Wójta odpowiedział, że nie posiada uprawnień, ale jego zdaniem ma
wystarczającą wiedzę a wszelkie działania, które podejmuje na terenie gminy mieszkańców
satysfakcjonują i wykonuje je dobrze. Co do pracownika Zastępca wyjaśnił, że ma on prawo do
urlopu, z którego nigdy nie mógłby skorzystać gdyby było to uzależnione od konieczności jego
obecności przy realizacji inwestycji, których obecnie wykonuje się bardzo dużo. Dodał, że
faktycznie nie posiada uprawnień, na co Przewodniczący zwrócił uwagę, ale nie oznacza to, że
nie może tych prac nadzorować.
Przewodniczący Rady zadał Zastępcy pytanie czy podpisze się pod dokumentami
odbiorowymi?
Zastępca Wójta odpowiedział, że podpisze się pod nimi pracownik Urzędu Gminy po
powrocie z urlopu.
Przewodniczący Rady zapytał czy ten pracownik uczestniczył w odbieraniu warstw
konstrukcyjnych podbudowy?
Zastępca wyjaśnił, że w dniu wczorajszym nie uczestniczył, ponieważ był na urlopie.
Zwracając się do Zastępcy Wójta Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie jest do
tego uprawniony i ponownie zadał pytanie czy się podpisze pod dokumentami?
Zastępca odpowiedział, że podpisze się pod tym pracownik Urzędu, który odpowiada
za inwestycje drogowe. Dodał, że nadzór nad realizacją budowy dróg był, gdyż tak jak przy
każdej inwestycji również i tu był inspektor, który czuwał nad przebiegiem prac.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że na czas nieobecności inspektora do odbioru
elementów konstrukcyjnych powołuje się inspektora zastępczego. Następnie zapytał czy przy
budowie drogi w Łubkach warstwy asfaltu, czyli konstrukcyjna i ścieralna były po kolei
odbierane?
Zastępca odpowiedział, że o to należałoby zapytać inspektora Urzędu Gminy, który w
tym czasie nadzorował wykonanie prac drogowych. Poinformował, że w trakcie, kiedy na
drodze w Łubkach były kładzione poszczególne warstwy to oprócz pracownika Urzędu był
również on osobiście razem Wójtem. Dodał, że to na wniosek jego i Wójta ziemia, która nie
jest wystarczająco dobrym materiałem do obsypania krawędzi będzie zastąpiona kruszywem.
Co znacznie polepszy standard tej drogi.
Przewodniczący ponownie zapytał o dziennik budowy oraz próbki materiałów.
Zastępca odpowiedział, ze pobrał próbki materiału kamiennego i są w jego dyspozycji
natomiast, co do asfaltu tych informacji będzie mógł udzielić po powrocie pracownika z
urlopu.
Przewodniczący zadał pytanie o wyniki badań materiału kamiennego?
Zastępca zapytał o zasadność przeprowadzania badań?
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Na co Przewodniczący zadał pytanie, to, po co pobierane są próbki? Według niego jeśli
pobierany jest jakikolwiek materiał to właśnie po to aby przekazać go do badania czy
odpowiada normom.
Zastępca Wójta zapytał Przewodniczącego czy oznacza to, że są w stosunku do niego o
coś jakieś podejrzenia?
Przewodniczący wyjaśnił, że chciałby jedynie uzyskać informację czy z prowadzonych
budów jest dokumentacja.
Zastępca poinformował, że na chwilę obecną próbka kamienia jest przechowywana w
woreczku. Posiada on atest a dodatkowo gwarancję. Jeśli nie będzie spełniał określonych w
umowie norm wówczas zostanie poddany badaniu. Zdaniem zastępcy nie ma sensu
wydawanie dodatkowych pieniędzy tylko po to, aby mieć potwierdzenie przeprowadzenia
takiej analizy.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na pytanie
czy prowadzony jest dziennik budowy. Zapytał, na jakiej podstawie odbywa się odbiór
poszczególnych warstw, czy jest to wpis do dziennika czy są to protokoły częściowe?
Wójt odpowiedział, że przy ostatecznym odbiorze uczestniczy komisja, której
członkiem jest między innymi inspektor. We wszystkich wskazanych miejscach będą
pobierane próbki asfaltu. Jest to standardowa procedura.
Głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki. Zapytał Wójta, czy zostały podjęte jakiekolwiek
działania mające na celu przywrócenie urzędu pocztowego w miejscowości Wojciechów?
Wyjaśnił, że pytanie jest to podyktowane znacznymi zmianami personalnymi w Dyrekcji
Poczty Polskiej.
Wójt potwierdził, że faktycznie sytuacja w Poczcie Polskiej uległa zmianie w związku z
powyższym jest umówiony na spotkanie dotyczące utworzenia urzędu pocztowego w
Wojciechowie. Przypomniał, że już od samego początku od momentu objęcia funkcji Wójta
podejmował różne działania w tym temacie w tym również prosił o pomoc posła Sylwestra
Tułajewa.
Radny Grzegorz Matyjasik zapytał czy w Gminie Wojciechów są przyjmowane wnioski
suszowe?
Wójt poinformował, że sytuację na bieżąco ocenia Instytut Upraw Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach, który wskazuje obszary objęte suszą. Za przyjmowanie
wniosków w Urzędzie Gminy odpowiada pracownik zajmujący się rolnictwem i jeśli jest to
zasadne wówczas są one realizowane.
Odnosząc się do tematu budowy dróg radny Mariusz Błaszczak zasugerował, aby przy
projektowaniu wjazdów zwrócić uwagę na ich szerokość oraz ustawienie znaków drogowych,
które rozstawione są zbyt wąsko w związku, z czym utrudniają przejazd ciężkich pojazdów
rolniczych.
Wójt poinformował, że w przypadku włączenia do dróg powiatowych jest to
obwarowane pewnymi przepisami. Szerokość wjazdu jest uzależniona od szerokości drogi a
dodatkowo problematyczny jest rów. Wójt dodał, że ma świadomość braku odpowiednio
szerokiego wjazdu.
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Radny Błaszczak wyjaśnił, że problem zgłaszają mu mieszkańcy jeżdżący dużymi
pojazdami. Sprawę rozwiązałaby większa szerokość wraz z wyłuczeniami. Zdaniem radnego
rów w tym miejscu nie do końca jest potrzebny.
Wójt wyjaśnił, iż szerokość wjazdu była zależna od szerokości gminnego pasa
drogowego a włączenia zostały uzgodnione z Zarządem Dróg Powiatowych.
Zdaniem radnego M. Błaszczaka projekt wjazdu nie jest dostosowany do rzeczywistych
potrzeb i ruchu dużych pojazdów.
Radny Jarosław Zubrzycki wystąpił do Wójta z pytaniem, czy konkurs na Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Miłocinie został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Lublinie? Zwrócił
uwagę, że na jego stronach nie ma o tym żadnych informacji, podczas gdy ogłoszenia z innych
miejscowości są i czy być może zostało to usunięte?
Zastępca Wójta odpowiedział, że w tym momencie nie jest w stanie udzielić takich
informacji. Według niego zostało to zgłoszone.
Radny J. Zubrzycki dodał, że do zgłoszenia obliguje Gminę ustawa o oświacie a na
stronach archiwalnych Kuratorium takiego ogłoszenia nie ma. Następnie zadał pytanie o liczbę
ofert złożonych na konkurs na stanowisko dyrektora?
Wójt poinformował, że wpłynęły trzy oferty.
Kontynuując temat radny J. Zubrzycki zapytał czy osoby, które nie zostały
zakwalifikowane do dalszego postepowania otrzymały pisemną informację wraz z
uzasadnieniem?
Zastępca Wójta odpowiedział, że z trzech ofert, które wpłynęły wszystkie zostały
zakwalifikowane do dalszego procedowania.
Następnie radny zapytał o skład komisji konkursowej.
W związku z ochroną danych osobowych Zastępca Wójta poinformował o składzie
komisji konkursowej znalazło się trzech przedstawicieli Gminy, trzech przedstawicieli
Kuratorium Oświaty, dwie osoby z Rady Rodziców, dwie osoby z Rady Pedagogicznej oraz
jeden przedstawiciel Związków Zawodowych.
Radny J. Zubrzycki dopytał czy przedstawiciel Związków to pracownik szkoły na
Dyrektora, której przeprowadzany był konkurs?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że nie ma na to wpływu, kto ze Związku znajdzie się w komisji
gdyż osobę typuje Związek.
Radny zwrócił uwagę, że ustawa Prawo Oświatowe wyraźnie precyzuje, kto może
znaleźć się w komisji konkursowej.
Na co Zastępca odpowiedział, że słyszy to po raz pierwszy.
W odpowiedzi radny J. Zubrzycki zapytał jak to możliwe, że przewodniczący komisji
konkursowej może tak powiedzieć. Jego zdaniem wystarczy sięgnąć do odpowiednich zapisów
ustawowych.
Zdaniem Zastępcy Wójta, jeśli dana osoba została wyznaczona przez związek i zostało
to uzgodnione z Przewodniczącym to ma prawo do reprezentowania.
Radny J. Zubrzycki zwrócił uwagę, że to Wójt decyduje o składzie komisji.
Zasępca Wójta odpowiedział, że tak i to on dopuścił tą osobę do uczestnictwa pracach
komisji konkursowej.
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Radny J. Zubrzycki zapytał czy ta osoba jest pracownikiem Szkoły Podstawowej w
Miłocinie czy innej placówki?
Zastępca wyjaśnił, że nie pytał, gdyż taka wiedza nie była mu w tamtym momencie
potrzebna.
Kolejne pytanie radnego dotyczyło protokołu komisji, czy został on sporządzony?
Zastępca Wójta poinformował, że taki protokół został sporządzony jest podpisany
przez wszystkich członków komisji bez zastrzeżeń.
Następnie radny zapytał, czy zasadnym było pominięcie w składzie komisji
konkursowej członków Komisji Oświaty Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Społecznych? Zdaniem radnego jest to fakt stwierdzający zawieszenie współpracy pomiędzy
Wójtem a Komisją
W związku z powyższym stwierdzeniem Zastępca Wójta zadał radnemu pytanie czy do
tej pory w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły powoływany był któryś z
członków Komisji Oświaty był powoływany?
Radny J. Zubrzycki potwierdził, że bywało tak. Po czym zapytał czy współpraca
pomiędzy Komisją Oświaty a Wójtem w kwestii oświaty w gminie ma się układać tak dalej?
Zastępca Wójta odpowiedział, że nie rozumie pytania gdyż jego zdaniem wszystkie
sprawy dotyczące oświaty były na bieżąco i niezwłocznie przez niego przekazywane oraz
zawsze wykazywał otwartość.
W dalszej części punktu głos zabrała radna Anna Zabiegła. Odnosząc się do kwestii
budowy drogi w m. Palikije Drugie zwróciła uwagę na bardzo wąski wjazd oraz brak łuków.
Poza tym rowy, które zostały wykopane nie są zabezpieczone. Następnie zadała pytanie czy
ktoś nadzorował budowę tej drogi?
W odpowiedzi Wójt poinformował, że inwestycja nie została jeszcze zakończona. Jego
szerokość zależna jest od szerokości drogi oraz warunków włączenia się do drogi powiatowej.
Wójt zapewnił, że na ile to będzie możliwe wjazd będzie poszerzony.
Radny Andrzej Twardowski zasugerował, aby przy okazji budowy drogi w Palikijach
Pierwszych wynająć równiarkę i walec na drogę w Stasinie.
Zdaniem Wójta jest to jak najbardziej zasadne. Dodał, że działania będą podjęte przed
utwardzeniem i usypaniem tłuczniem.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta z pytaniem, kiedy zostanie rozwiązany
problem zatrudnienia dwóch osób na jednym stanowisku inspektora ds. planowania
przestrzennego i drogownictwa w Urzędzie Gminy?
Wójt odpowiedział, ze problem zostanie rozwiązany w najbliższym czasie. Wyjaśnił, że
powyższa sytuacja wynikła z faktu zatrudnienia osoby na miejsce pracownika, który miał
odejść na emeryturę, ale pozostał i nadal pracuje.
Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji była dyskusja na temat
destruktu, którego Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał Gminie 1500 ton. Zadał pytanie koszt
transportu i rozłożenia. Następnie zapytał Wójta i Zastępcę Wójta czy czytają protokoły z
posiedzeń komisji Rady Gminy? Ponieważ w jednym z protokołów Komisji Budżetowej jest
jasno wskazanie, że propozycje dróg do wysypania również destruktem będą dyskutowane z
radnymi.
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Zastępca Wójta Tomasz Zielonka potwierdził, że protokoły, te, które są w
dokumentacji są czytane. Odnośnie dróg, które zostały wysypane destruktem wyjaśnił, że w
głównej mierze była to jego decyzja. Wytypowane zostały te, które uznano za strategiczne
oraz te, które są ważne dla mieszkańców, między innymi i w m. Sporniak gdyż, jeśli coś
załatwia dla Gminy to również i dla swojej miejscowości.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zapoznawanie się z protokołami z
posiedzeń komisji Rady Gminy. Następnie ponowił pytanie o koszty transportu i rozłożenia.
Zastępca Wójta odpowiedział, że informacji udzieli na następnej sesji, gdyż nie zna
dokładnych kwot faktur.
Radny Tomasz Madej w imieniu mieszkańców, którzy są bardzo zadowoleni
podziękował Wójtowi i Zastępcy za ogromne starania związane z pozyskaniem destruktu.
Głos zabrał sołtys wsi Łubki-Szlachta Jarosław Wierzbicki. Poinformował, że jakieś dwa
miesiące temu zgłaszał w Urzędzie wymycie przy drodze i niestety nie została podjęta żadna
interwencja. Pomimo że za sprawy drogowe odpowiada dwóch pracowników to jego zdaniem
jest gorzej jak było.
Wójt odpowiedział, że zna temat niemniej jednak nie zostało to zrealizowane z uwagi
na ograniczone możliwości. W Urzędzie Gminy na stanowiskach gospodarczych pracują osoby,
które w pierwszej kolejności wykonywały prace niezbędne w związku z organizacja różnych
imprez. Wójt zwrócił się do sołtysa i cierpliwość i zapewnił, że wszystkie prace, które zostały
zaplanowane będą wykonane. Natomiast stwierdzenie, że jest gorzej jak było pozostawił bez
komentarza.
Sołtys wsi Szczuczki Bogusława Grzelak zwróciła się do radnych z pytaniem czy coś
wiedza na temat fundacji Lux Poloniae i na jakiej zasadzie miałoby nastąpić przekazanie
budynku i terenu po byłej szkole w Szczuczkach? Dodała, że na forach społecznościowych
Fundacja zamieszcza różne wpisy, które są dla mieszkańców niepokojące.
Przewodniczący Rady przypomniał o spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez
fundację Lux Poloniae, na którym oprócz niego był również Wójt, sołtys oraz mieszkańcy i nie
padło tam nic konkretnego. Poinformował, że ani do niego, jako Przewodniczącego ani do
Rady Gminy nie wpłynęło żadne pismo czy tez wniosek o przekazanie szkoły. Dlatego jego
zdaniem niepokojące jest to, co zamieszczane jest na forach internetowych. Odnośnie decyzji
dotyczących przeznaczenia budynku wyjaśnił, że należy ona do Rady Gminy a tak właściwie to
sami mieszkańcy powinni o tym zadecydować. Należałoby zorganizować spotkanie
z mieszkańcami bez udziału fundacji i poddać temat pod dyskusję.
Odnosząc się do tematu Wójt przypomniał, że podczas wielokrotnych rozmów
zapewniał, że nic nie zostanie poczynione bez wiedzy i zgody mieszkańców. Fundacja Lux
Poloniae wyraziła chęć zagospodarowania budynku po byłej szkole. Zorganizowane zostało
spotkanie w trakcie, którego nie padły żadne konkretne ustalenia. Wójt potwierdził, że
faktycznie Fundacja wykazuje dużą aktywność na forach, ale po zwróceniu uwagi dotyczącej
organizacji „Obchodów masowego mordu w Szczuczkach” wpisy zostały zmienione. Zdaniem
Wójta konieczne będzie zorganizowanie spotkania, ale już bez udziału fundacji. Bardzo ważne
jest zastanowienie się nad tym, co dalej z tym budynkiem, tak, aby służył wspólnemu dobru.
Ponieważ jeśli nie zostanie zagospodarowany będzie tylko niszczał. Wójt wykluczył możliwość
jego sprzedaży.
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Przewodniczący zapewnił, że nikt nie chce odebrać pamięci mieszkańcom i organizacją
Obchodów nadal będzie zajmowała się Gmina. Fundacja mogłaby ewentualnie wesprzeć
finansowo.
Sołtys wsi Miłocin Piotr Sułek zgłosił, ze zdarzają się przypadki, że nie wszystkie śmieci
są odbierane jak również nie zawsze zostawiane są worki.
Wójt odpowiedział, że będzie to wyjaśnione.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na 29 sierpnia na
godzinę 9.00.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył
dyskusję w tym punkcie obrad.
Ad. pkt 16. Zakończenie obrad XII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakończenia obrad XII 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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