Protokół Nr XXXI/21

25 marca 2021 roku

PROTOKÓŁ NR XXXI/21
z XXXI sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 25 marca 2021 roku
zdalnie i trwała od godz. 9.00 do godz. 11.41
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
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. Grzegorz Piróg,
11. Michał Sumioski,
12. Andrzej Twardowski,
13. Anna Zabiegła.
Radni nieobecni:
1. Mariusz Błaszczak;
2. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz Zielonka –
Zastępca Wójta Gminy, Mirosława Walat – Skarbnik Gminy, Anna Pyź – Sekretarz Gminy,
Magdalena Matusiak – prawnik UG Wojciechów, sołtysi, Piotr Gajewski – Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Lublinie, Tomasz Jabłooski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych z/s
w Bełżycach, Radosław Guz – Dyrektor Biura ZIT w Urzędzie Miasta Lublin.
Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski.
Następnie przywitał uczestniczących w obradach radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.
Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu 15 radnych w sesji
uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych
uchwał. (Listy obecności stanowią załącznik do protokołu)
Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był
on również udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl.
(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu)
Do udziału w sesji dołączyła radna Anna Zabiegła.
Przewodniczący Rady przystąpił do ponownego sprawdzenia quorum. Stwierdził, że na
15 radnych obecnych jest 13 radnych.
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Przewodniczący Rady Michał Sumioski zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do
porządku obrad punktów dotyczących 1) podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
(referendum ludowe) 2) podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (GMO).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (referendum
ludowe).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Jarosław Paweł Zubrzycki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (GMO).
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Jarosław Paweł Zubrzycki.
Innych 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) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX 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. Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2021 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
8. Informacja na temat stanu dróg powiatowych na terenie gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2021 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wojciechów do
współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Wojciechów i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na 2021 rok”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
15. Sprawy różne.
16. Zakooczenie obrad XXXI sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXX
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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Jarosław Paweł Zubrzycki.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXX 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 lutego, to jest od ostatniej sesji do dnia
24 marca 2021 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.
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Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Działalnośd Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów w okresie międzysesyjnym
przedstawiała się następująco:
3 marca – spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bełżycach dotyczące współpracy;
10 marca – spotkanie z mieszkaocami miejscowości Miłocin w sprawie degradacji drogi
gminnej;
22 marca - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
22 marca – posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego;
24 marca – posiedzenie Komisji Budżetowej.
Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Od ostatniej sesji odbyły się trzy posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wojciechów:
22 marca – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego, 24 marca –Komisji Budżetowej.
Informacje dotyczącą posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła
Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Zabiegła. W trakcie spotkania radni zajmowali się
rozpatrzeniem petycji, które wpłynęły do Komisji. Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od
GMO wyrażająca sprzeciw wobec polityki Rady Ministrów RP, związanej ze zwalczaniem
skutków epidemii SARS-CoV-2 oraz petycja Teresy Garland wzywająca Radę Gminy do
podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego”.
Członkowie Komisji petycje uznali za bezzasadne. Powyższe stanowisko jest wyrażone
w przedłożonych radnym projektach uchwał wraz z ich uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
poinformował, że w trakcie posiedzenia Wójt przedstawił radnym informacje dotyczące
realizacji zakupu tłucznia ze środków funduszu sołeckiego oraz kosztów odśnieżania w sezonie
zimowym 2020/2021. Dyskutowano nad tematem budowy dróg i wniosków o ich
dofinansowanie. Członkowie komisji zaopiniowali propozycję budowy wodociągu.
Komisja Budżetowa zajmowała się przedłożonymi projektami uchwał w sprawie zmian
budżetowych, wpf oraz współpracy w ramach LOM. Ponadto omawiane były sprawy bieżące
w tym stopieo zaawansowania inwestycji.
Ad. pkt. 7. Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Wojciechów
oraz planowanych na 2021 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
Po otwarciu dyskusji w tym punkcie obrad, głos zabrał zaproszony na sesję
przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – Piotr Gajewski. Przez teren gminy
Wojciechów przebiega droga wojewódzka nr 827 (Sadurki-Wojciechów-Bełżyce). Łączna
długośd całego odcinka 11 km 800 metrów, z czego około 7 km przez gminę Wojciechów. w
latach 2019/2020 wykonano remont nawierzchni na odcinku 3 km. Na rok 2021 jak każdego
roku w ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano koszenie poboczy, remonty
cząstkowe, poprawa oznakowania poziomego oraz wymiana oznakowania pionowego.
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Radny Michał Sumioski zapytał czy w roku bieżącym planowany jest remont
nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku od granic Gminy Wojciechów w kierunku
Sadurek?
Piotr Gajewski poinformował, że odcinek ma długośd około 1,2 i w planie remontów na
2021 rok nie został uwzględniony.
Radny Tomasz Kowalski poprosił o przychylnośd w kwestii naprawy w/w odcinka drogi
zwracając uwagę na jej bardzo zły stan i duże znaczenie dla turystyki, jako połączenie
z Nałęczowem.
Piotr Gajewski potwierdził, iż zgadza się z opinią przedmówcy.
Zdaniem Przewodniczącego Rady Burmistrz Nałęczowa zapewne też poczyni w tym
kierunku kroki i wystąpi do ZDW z wnioskiem o naprawę wspomnianego odcinka. W dalszej
części swojej wypowiedzi zapytał Naczelnika ZDW czy znany jest temat związany z budową
chodników w m. Wojciechów i Wojciechów-Kolonia Piąta przypominając, że w ubiegłym roku
Rada Gminy podjęła w tej sprawie uchwałę.
Naczelnik ZDW w odpowiedzi poinformował, że to zadanie nie było ujęte na liście
zadao podstawowych na ten rok.
Przewodniczący dodał, że obecnie wszystko jest na etapie dokumentacji projektowej,
dostosowania do wydanych warunków. Dotyczy to nie tylko chodników, ale i ronda.
Odnośnie ronda Piotr Gajewski poinformował, że przedłożona koncepcja budowy
została w styczniu zaopiniowana pozytywnie. Obecnie jest ono na etapie tworzenia projektu.
Dalsze rozmowy będą kontynuowane po opracowaniu kosztorysu. Wówczas znany będzie
orientacyjny koszt. Zdaniem P. Gajewskiego budowa ronda jest jak najbardziej zasadna
i wszystko jest na dobrej drodze.
Wójt podziękował przedmówcy za informacje dotyczące ronda. Odnosząc się do tego
tematu uzupełnił wypowiedź. W sprawie chodników Wójt wyjaśnił, że są one na etapie
dostosowania projektu do warunków, które zostały wydane. Kwestią problematyczną przy
budowie odcinka w m. Wojciechów jest budowa przepustu i koniecznośd uzyskania pozwoleo
wodno-prawnych natomiast w m. Wojciechów-Kolonia Piąta pozyskanie pasa drogowego pod
zatokę. Wójt zapewnił, że środki w budżecie będą zabezpieczone i projekt będzie realizowany.
Piotr Gajewski podziękował za współpracę opartą głównie na bezpośrednich
spotkaniach i rozmowach, których osobiście jest zwolennikiem.
Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że wspomniane projekty uda się
bezproblemowo zrealizowad gdyż są one priorytetem. Zwrócił się do Przewodniczącego
Komisji Budżetowej o podjęcie tematu związanego z zabezpieczeniem środków na projekty
chodników.
Radny Dariusz Malik podziękował Naczelnikowi za wszelkie wsparcie i remonty.
Wójt przyłączył się do podziękowao.
Ad. pkt 8. Informacja na temat stanu dróg powiatowych na terenie gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2021 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
Informację przedstawił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s
w Bełżycach Tomasz Jabłooski. Przez teren gminy Wojciechów przebiega 7 dróg powiatowych.
W roku ubiegłym przebudowane zostały drogi nr 2236L i 2238L, których stan oceniany jest,
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jako bardzo dobry. Remontu wymaga 3 kilometrowy odcinek drogi 2229 L (Palikije-SporniakMotycz). Będzie on wykonywany w roku bieżącym przez firmę zewnętrzną. Na pozostałych
odcinkach dróg przewidziane są doraźne remonty cząstkowe.
Przewodniczący Rady poprosił o szerszą wypowiedź odnośnie planowanych remontów.
Dyrektor ZDP przedstawił szczegółowe informacje. Dodał, że przygotowywana jest
dokumentacja na przebudowę drogi 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeostwa na
długości około 600 m.
Radny Andrzej Twardowski zwrócił się z prośbą o wydanie pisemnego zezwolenia na
remont przepustów. Poprosił również o uzupełnienie wyrwy w nawierzchni drogi 2233L.
Radny Tomasz Kowalski zapytał czy są plany by w przyszłości poszerzyd odcinek drogi
2234L na wysokości lasu?
Tomasz Jabłooski potwierdził, że faktycznie droga jest dosyd wąska i jest to temat
warty do poruszenia w Zarządzie Powiatu gdyż zarówno w roku obecnym jak i przyszłym nie
jest to ujęte w planie inwestycyjnym. Jej poszerzenie związane jest z koniecznością nabycia
gruntów pod pas drogowy a co za tym idzie i kosztami.
Radny T. Kowalski oznajmił, że radni wspólnie z Wójtem będą zabiegali o poprawę
bezpieczeostwa wspomnianego odcinka drogi. Konieczne jest podjęcie rozmów z Zarządem
Powiatu zmierzających do poszerzenia jezdni i rozwiązania istniejącego problemu.
Radny Miłosz Adamczyk zadał pytanie dotyczące budowy chodnika do szkoły w m.
Miłocin. Czy są szanse na jego realizację i jakie są ewentualne plany? Dodał, że mieszkaocy
złożyli w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych pismo, poparte 150 podpisami. Zwrócił
uwagę, że droga jest bardzo niebezpieczna a na co dzieo uczęszczają nią do szkoły dzieci.
Dyrektor odpowiedział, że podobnie jak w przypadku drogi przez las właściwym do
planowania takich inwestycji jest Zarząd Powiatu. Niestety nie jest ona w roku bieżącym ujęta
w planie. Zapewnił, w tej sprawie będzie się kontaktował ze Starostą.
Radny Tomasz Madej podziękował Dyrektorowi za szybkie i sprawne reagowanie na
zgłoszenia. Wyraził nadzieję na wspólne rozwiązanie problemu przepustowości rowów.
Głos zabrał Wójt. Odnosząc się do tematu poszerzenia drogi 2234L (Nałęczów-CharzWojciechów) przypomniał, że radny S. Kamela złożył w tej sprawie interpelację, która trafiła
do ZDP. Zdaniem Wójta temat nie jest prosty, ale warty podjęcia. Przy okazji podziękował za
utwardzanie poboczy i zapewnianie bezpieczeostwa na drodze. Wójt poinformował, że złożył
wniosek o remont nawierzchni drogi na 300 metrowym odcinku, która jest w bardzo złym
stanie. Od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku Nałęczowa. W odniesieniu do kwestii
budowy chodnika w Miłocinie poinformował, że wystosował w tej sprawie pismo do władz
Powiatu oraz radnych Powiatu. Wójt poruszył także temat związany z przepustowością
i odprowadzaniem wód przy drodze w Sporniaku. Jego zdaniem przepust pod drogą, który
został zaproponowany, byd może w jakimś stopniu rozwiązałby problem. Wójt podziękował za
wszelkie prace oraz pomoc przy realizacji tak dużych i kosztownych inwestycji jak
modernizacja dróg 2236L, 2238L w kierunku Niezabitowa oraz 2235L odcinek od
m. Wojciechów-Kolonia Pierwsza do m. Stary Gaj.
Uzupełniając wypowiedź Wójta w sprawie przepustu T. Jabłooski poinformował, że
odbyło się w tej sprawie spotkanie ze Starostą, na którym przedłożony został projekt
techniczny.
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Innych pytao nie było w związku, z czym Przewodniczący Rady podziękował
Dyrektorowi ZDP za współpracę, po czym zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Wojciechów do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Wojciechów i pozostałymi jednostkami samorządu
terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
Na wstępie tego punku głos w dyskusji zabrał Wójt. W skrócie przedstawił informacje
dotyczące Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego oraz uzasadnienie podjęcia w/w uchwały.
Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowej.
Następnie głos zabrał zaproszony na obrady Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w Urzędzie Miasta Lublin Radosław Guz. Podziękował za zaproszenie oraz
wyraził swoje uznanie dla Wójta i mieszkaoców za chęd przystąpienia do współpracy.
Uzupełnił informacje dotyczące funkcjonowania Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
Przewodniczący Rady nadmienił, że temat dotyczący przystąpienia Gminy Wojciechów
do współpracy w ramach LOM był szeroko omówiony i przedyskutowany na ostatnim
posiedzeniu Komisji Budżetowej. Dodał, że radni wyrażają wolę i chęd przystąpienia,
korzystania ze wspólnych inwestycji licząc się przy tym z konieczności ponoszenia wkładu
finansowego.
Wójt poinformował, że po przystąpieniu do współpracy będzie trzeba przeprowadzid
w Gminie diagnozę w dwóch obszarach: klimatycznym i społecznym, co również wiąże się
z pewnymi niewielkimi kosztami.
Odnosząc się do kwestii diagnozowania Radosław Guz wyjaśnił, że obszar społeczny
diagnozujemy wewnętrznie sami, natomiast koszty wynikają z tego, że do zbadania obszaru
klimatycznego zatrudniona będzie firma zewnętrzna.
Przewodniczący Rady Podziękował Dyrektorowi Biura ZIT za udział sesji. Poprosił
o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na ostatnim
posiedzeniu Komisja otrzymała obszerne wyjaśnienia dotyczące przystąpienia do współpracy
w ramach LOM. Radny wyraził swoje zadowolenie z takiej możliwości z uwagi na potencjalne
korzyści jak i przynależnośd do szerokiego grona gmin. Członkowie Komisji jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały.
Innych 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
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Jarosław Paweł Zubrzycki.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXI/185/21 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wojciechów do
współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Wojciechów i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi
Radosławowi Guzowi za udział w obradach i przedstawienie informacji licząc na dobra
współpracę.
Wójt podziękował radnym za podjęcie uchwały oraz Dyrektorowi ZIT za współpracę
oraz udział w sesji.
Ponownie podziękował za zaproszenie i możliwośd udziału w obradach oraz
przychylnośd radnych i podjęcie uchwały.
Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat.
Poinformowała, że zmiana wynika z uwzględnienia kwot na budowę oczyszczalni ścieków
w Palikijach Pierwszych, która będzie realizowana w 2022 roku jak również zmiany źródła
pokrycia deficytu. Ponadto jest to aktualizacja uchwały związana z wprowadzeniem zmian
w budżecie Gminy na 2021 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na
posiedzeniu, które odbyło się w dniu 24 marca 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 odczytał i 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, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXI/186/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą
one m.in.:
Dochody:
1) Zwiększenie o kwotę 16.000 zł, na którą składają się:
- 3.000 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 09400, urzędy gmin - wpływy z rozliczeo/ zwrotów z lat
ubiegłych;
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- 5.000 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 0660, wpływy z opłat za korzystanie z oddziału
przedszkolnego;
- 2.000 zł dz. 852 rozdz. 85219 § 0920, ośrodki pomocy społecznej - wpływy z pozostałych
odsetek;
- 6.000 zł dz. 852 rozdz. 85228 § 0830, usługi opiekuocze – wpływy z usług.
2) Zmniejszenie o kwotę 1.471 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 2030, zwrot dotacji celowej
otrzymanej z budżetu paostwa w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w oddziale
przedszkolnym (1 dziecko).
Wydatki:
1) Zwiększenie o kwotę 14.529 zł dz. 758 rozdz. 75818 § 4810, rezerwy.
Skarbnik poinformowała, że zmieniony został również zapis w § 4 dotyczącym źródeł
pokrycia deficytu.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Poinformował, że na
ostatnim posiedzeniu Komisja zajmowała się przedłożonym projektem uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy na 2021 rok i zaopiniowała go pozytywnie.
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
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXI/187/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na
2021 rok”.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Pyź.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, ze przedłożony projekt uchwały
opiniuje pozytywnie.
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
Wyniki imienne:
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ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXI/188/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na 2021 rok”.
Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Zabiega.
W skrócie omówiła treśd przedmiotowej petycji oraz przedstawiła stanowisko Komisji wraz
z uzasadnieniem. Petycja Teresy Garland wzywająca radę gminy do podjęcia uchwały
wyrażającej opinię w sprawie przeprowadzenia „bezpośredniego referendum ludowego”.
Komisja uznała, iż jest ona bezzasadna i niezasługująca na uwzględnienie.
Mecenas Magdalena Matusiak poinformowała, że obszerne, szczegółowe uzasadnienie
stanowi załącznik do przedłożonego projektu uchwały.
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
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXI/189/21 w sprawie rozpatrzenia petycji.
Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Głos ponownie zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna
Zabiega. Przedstawiła stanowisko Komisji wraz z uzasadnieniem. Petycja Stowarzyszenia
Polska Wolna od GMO wzywająca radę gminy do podjęcia uchwały wyrażającej sprzeciw
wobec polityki Rady Ministrów związanej z zapobieganiem skutków pandemii koronawirusa.
Komisja uznała, iż jest ona bezzasadna i niezasługująca na uwzględnienie. Rada gminy nie jest
uprawniona do oceny zasadności wprowadzonych ustawowo ograniczeo.
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
Wyniki imienne:
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ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXI/190/21 w sprawie rozpatrzenia petycji.
Ad. pkt 15. Sprawy różne.
Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik o przedstawienie
informacji dotyczących skutków finansowych dla budżetu gminy przyjętych podwyżek diet
radnych, sołtysów, uposażeo OSP oraz podwyżek wynagrodzeo pracowników Urzędu Gminy
Wojciechów.
Skarbnik poinformowała, że na 2021 rok na diety radnych zaplanowano kwotę 70.000
zł. Po podwyżkach zwiększy się ona do 116.190 zł. Zwróciła przy tym uwagę, że jest to jedynie
założenie i w ciągu roku kwota może się zmieniad. Plan został ustalony na podstawie roku
2019, w którym sesje i posiedzenia komisji odbywały się normalnie zgodnie
z harmonogramem pracy. Dla porównania w 2019 na diety wydatkowano 74.630 zł a w 2020
roku tylko 55.130 zł.
Przewodniczący Rady dodał, że podstawą ustalenia 2021 rok kwoty na diety dla
radnych był plan i wykonanie w 2020 roku. Zaplanowane było wówczas 90.000 zł.
Odnosząc się do tematu radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że obniżenie planu
w stosunku do roku poprzedniego daje fałszywy obraz podwyżek. Powstała duża różnica
pomiędzy tym, co jest w budżecie a wyliczeniami, co do kwoty przewidzianej do
wydatkowania. Jego zdaniem do wyliczenia planu na każdy rok powinno przyjąd się jakieś
pewne stałe, dzięki którym byłoby to porównywalne.
Skarbnik przyznając rację przedmówcy zaznaczyła, że kwota ujęta w budżecie jest
jedynie przewidywana i może ulegad zmianie w zależności od liczby spotkao komisji i liczby
posiedzeo Rady. Zdaniem Skarbnik niewykluczone, że środków może w tym roku zabraknąd,
ale jest również możliwe, że ich wystarczy.
Przewodniczący Rady uzupełnił, że wyjaśnienia są po to, aby mied faktyczny obraz
stanu rzeczy.
Skarbnik kolejny raz podkreśliła, że kwota, która została zaplanowana budżecie jest
jedynie kwotą przewidywaną. Wszystko zależy od liczby spotkao radnych. Kontynuując temat
podwyżek Skarbnik odniosła się do kwestii diet dla sołtysów. Wyjaśniła, że planując diety dla
sołtysów na 2021 rok pod uwagę wzięte były kwoty wydatkowane w latach 2016 - 2020.
Kształtowały się one na różnym poziomie. W 2019 było to 12.840 zł a w 2020 roku tylko 6.420
zł. Skarbnik przypomniała, że do tej pory sołtysi otrzymywali diety za obecnośd na sesji
natomiast po zmianie są to diety na zasadzie ryczałtu miesięcznego. W planie na 2021 rok
ujęta została kwota 23.000 zł uwzględniająca podwyżki. Faktyczne wykonanie 27.720 zł.
Zdaniem Skarbnik w pełni wystarczy ona na pokrycie tych wydatków.
Podsumowując Przewodniczący Rady wskazał, że w 2019 roku na diety sołtysów
wydatkowano ponad 12.000 zł natomiast w tym roku po podwyżkach w budżecie ujęto 27.000
zł.
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Skarbnik przeszła do przedstawienia informacji dotyczących wydatków na ekwiwalenty
oraz szkolenia dla druhów OSP. W 2021 roku na ten cel zaplanowano 38.604 zł, które jej
zdaniem powinno byd wystarczające. Niemniej jednak faktyczna kwota wydatków zależy od
liczby akcji, w których strażacy będą uczestniczyd, co jest na początku roku nie do
przewidzenia. Dla porównania w 2020 roku plan w budżecie to 38.000 zł, wykorzystano
13.445 zł, w 2019 roku 43.000 zł, a wykorzystano 42.469 zł.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że podobnie jak w przypadku diet ta kwota
kształtuje się różnie.
Uzupełniając swoją wypowiedź, Skarbnik poinformowała, że do dnia 25 marca wydatki
na ekwiwalent dla strażaków wynoszą 1.021 zł. Odnośnie podwyżek dla dyrektorów szkół,
w związku ze zwiększonym dodatkiem funkcyjnym jest to kwota 19.800 zł i według wyliczeo
budżet szkół powinien byd wystarczający. Niemniej jednak trzeba wziąd pod uwagę, wszelkie
zmienne, które mogą wpłynąd na jej zmniejszenie bądź zwiększenie. Co do podwyżek dla
pracowników Urzędu Gminy Skarbnik poinformowała, że jest to dodatkowo 7.530 zł brutto, co
średnio daje około 376,50 zł brutto na jednego pracownika. Oprócz tego wynagrodzenie
płatnika 1.445 zł. Rocznie daje to sumę około 116.000 zł.
Głos zabrał radny Stanisław Kamela. Zwrócił uwagę, że podwyżka ekwiwalentu dla
strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych nie jest znacząca i dlatego jego
zdaniem nie powinno się ich stawiad na równi z innymi podwyżkami. Nie jest to duże
obciążenie dla budżetu i co ważne nie przekracza kwoty zaplanowanej na zarządzanie
kryzysowe. Koszt 20 wyjazdów do zdarzeo, przy pełnej obsadzie, trwający 1 godzinę to
zaledwie 600 zł więcej. Radny dodał, że na początku roku trudno jest ocenid faktyczne skutki
dla budżetu gdyż jest to zależne od ilości zdarzeo losowych.
Przewodniczący Rady sprostował, że przedstawione informacje nie miały na celu
porównania a zobrazowanie, jakie skutki finansowe dla budżetu niosą za sobą poszczególne
podwyżki. Zmieniając temat poinformował, że w wyniku poczynionych przez niego rozmów
Pawtrans zaproponuje zniżkę na paliwo oraz płyny i oleje na potrzeby OSP, co ma związek
z poruszonym ostatnio pomysłem zakupu zbiornika na paliwo w celu zmniejszenia kosztów.
Wójt będzie zobligowany do podpisania stosownej umowy.
Odnosząc się do wypowiedzi radny S. Kamela zobowiązał się, że na najbliższym
posiedzeniu Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki
wodnej przedstawi szczegółową kalkulację kosztów zakupu zbiornika. Jego zdaniem korzyści
przewyższają koszty.
Sekretarz Anna Pyź poinformowała o piśmie dotyczącym prośby o udostepnienie
pomieszczeo na potrzeby przeprowadzenia badania wzroku. Dodała, że będzie ono
przekazane sołtysom z kontaktem do koordynatora, gdyby ktoś zadeklarował chęd
zorganizowania na ten cel pomieszczenia.
Przewodniczący Rady przekazał sołtysom prośbę księgowości o stawiennictwo
w Urzędzie tuż po okresie świątecznym.
Odnosząc się do wypowiedzi Sekretarz radny S. Kamela poinformował, że do OSP
zwróciła się również inna firma świadcząca takie same usługi. Będzie wykonywała badania
bezpłatnie w swoim busie.
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Radna Anna Zabiegła zwróciła się do Wójta z pytaniem dotyczącym opłat za
gospodarowanie odpadami. W jaki sposób je uiszczad i jakie są stawki?
Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną obowiązują dotychczasowe stawki. Jeśli
nastąpią zmiany wówczas mieszkaocy zostaną o tym poinformowani.
Radna zwróciła uwagę, że mieszkaocy nie otrzymali druków, co jest problematyczne
szczególnie dla osób starszych.
W odpowiedzi Wójt poinformował, że zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Komisji
Budżetowej osoby, które będą miały problem z płatnościami proszone są o zgłaszanie się do
Urzędu Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski potwierdził, że faktycznie temat
ten był poruszony na ostatnim posiedzeniu Komisji i ustalono, że jeśli będą osoby mające
problem z dokonywaniem płatności, które zgłoszą się do Urzędu wówczas będą wspomagane
przez pracowników Urzędu oraz otrzymają druczki do wpłat.
Radna Bogusława Grzelak zadała pytanie dotyczące światłowodu w miejscowości
Szczuczki.
Wójt wyjasniłł, że zadanie zostało już zgłoszone do realizacji. Termin zależy od
harmonogramu, jaki ustali wykonawca. Wójt przedstawił informację dotyczącą złożonych
ofert na dostawę kruszywa. Umowa zostanie podpisania po dopełnieniu wszystkich
formalności, najprawdopodobniej w kwietniu i po tym czasie realizowany będzie fundusz
sołecki.
Radna Anna Zabiegła poinformowała o dalszej realizacji budowy światłowodu
w Palikijach Drugich.
Radny Tomasz Kowalski zwrócił się do Wójta z prośbą o przedstawienie informacji, na
jakim etapie jest realizacja inwestycji dotyczącej OZE, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych
i kolektorów słonecznych.
Wójt poinformował, że otwarcie ofert nastąpiło 28 stycznia bieżącego roku.
Zamówienie składało się z dwóch części. Na realizację części pierwszej zamówienia dotyczącej
fotowoltaiki złożono 9 ofert. Wykonawca nie został jeszcze wyłoniony. Procedury nadal trwają
gdyż firma, która złożyła najlepszą ofertę jest sprawdzana pod kątem spełnienia wszystkich
wymogów oraz zobligowana do przedłożenia wiarygodnych dokumentów technicznych. Na
drugą częśd wpłynęła tylko jedna oferta. Dokonano rozstrzygnięcia, w którym wybrano firmę
FlexiPower.
Przewodniczący Rady poprosił Wójta o informacje w sprawie byłej Sekretarz.
Wójt odpowiedział, że została złożona apelacja od wyroku.
Sołtys wsi Maszki zapytał Wójta czy można zadysponowad gminny ciągnik do
ściągnięcia kruszywa z poboczy dróg?
Wójt wyjaśnił, że na chwilę obecną jest to niemożliwe z racji braku niezbędnego
osprzętu. Planowany jest zakup kosiarki i łyżki i jeśli to wystarczy to nie ma jak najmniejszego
problemu. Wójt poprosił o cierpliwośd w kwestii remontów dróg gminnych. Obecnie doraźnie
uzupełniane są powstałe ubytki.
Sołtys wsi Miłocin zgłosił problem z niskim ciśnieniem wody w wodociągu
w miejscowości Miłocin.
Wójt zapewnił, że będzie to zgłoszone do ZBiEWUK w Bełżycach.
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Radna Anna Zabiegła odniosła się do tematu remontów cząstkowych asfaltowych dróg
gminnych.
Wójt poinformował, że będą wykonywane, gdy tylko pozwolą na to warunki i wszystko
podeschnie. Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego jak co
roku dokona przeglądu dróg. Planowane jest także przeprowadzenie przeglądów
gwarancyjnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt dotyczący budowy „Parku Gier” został
pozytywnie oceniony przez LGD „Zielony Pierścieo” i uzyskał dofinansowanie. Będzie on
realizowany w m. Wojciechów na placu pomiędzy spawalnią a schodami w kierunku kościoła.
Środki pozyskane to 70.000 zł. Korzystając z okazji podziękował Małgorzacie Kowalczyk.
Wójt dodał, że ostatnie posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków było w ogóle dla
Gminy Wojciechów bardzo owocne. Na 5 wniosków start up złożonych z terenu gminy, 3
zostały zakwalifikowane do dalszego etapu. Natomiast, jeśli chodzi o rekreację, na 11
złożonych wniosków zakwalifikowano 6, w tym 2 z Gminy. Wójt poinformował, że jest szansa
na dofinansowanie zadania OSP Czajki.
Sołtys wsi Wojciechów cz. I zapytał, czy odcinek drogi gminnej 106914L (Wojciechów IKsiędze-Ignaców-Choiny-Podole II) będzie realizowany?
Wójt odpowiedział, że na tą drogę w budżecie jest zarezerwowane 30.000 zł. Jeśli
pojawią się jakieś dodatkowe środki wówczas będzie ona realizowana.
Radny Andrzej Twardowski zapytał czy już możliwy jest zakup działki pod budowę
placu zabaw?
Wójt poinformował, że sprawa jest w toku i nadal trwają rozmowy. Natomiast, co do
listu intencyjnego o który radny pytał na ostatniej sesji wyjaśnił, że Burmistrz Bełżyc taki list
przygotuje.
Innych pytao nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do ostatniego
punktu porządku obrad.
Ad. pkt 16. Zakooczenie obrad XXXI sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakooczenia obrad XXXI sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.
Protokołowała:
Anna Śmigielska
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