Protokół Nr XLVI/22

27 maja 2022 roku

PROTOKÓŁ NR XLVI/22
z XLVI sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 27 maja 2022 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie i trwała od godz. 09.00 do godz. 10.58
W posiedzeniu wzięło udział 11 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Mariusz Błaszczak,
3. Bogusława Anna Grzelak,
4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
5. Tomasz Kowalski,
6. Tomasz Marek Madej,
7. Dariusz Malik,
8. Marcin Mirosław,
9. Michał Sumioski,
10. Andrzej Twardowski,
11. Anna Zabiegła.
Radni nieobecni:
1. Stanisław Kamela,
2. Grzegorz Matyjasik,
3. Grzegorz Piróg,
4. Jarosław Zubrzcki.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Mirosława Walat –
Skarbnik Gminy, prawnik UG Wojciechów, Mariusz Majcher – Inspektor UG Wojciechów 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 11 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 radny Tomasz Madej, który zwrócił się z wnioskiem formalnym o
wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. ,,Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
i wykluczenie z Komisji Rewizyjnej radnego Jarosława Zubrzyckiego” powołując się na to, że
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nie mając podstaw publicznie przedstawił nieprawdziwe informację dot. wyboru dyrektora
Szkoły Podstawowej.
Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk, który stwierdził, że Pan Jarosław Zubrzycki nie
wypowiadał się jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, tylko jako radny, więc nie rozumie
dlaczego wniosek kierowany jest jako wykluczenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, gdyż
wypowiadał się jako radny podczas dyskusji i równie dobrze wniosek mógłby byd
zatytułowany jako wykluczenie radnego z Komisji Oświaty, gdyż tam też Pan Jarosław
Zubrzycki pełni funkcję Przewodniczącego.
Głos zabrał radny Tomasz Madej, który zwrócił uwagę, że według niego Komisja
Rewizyjna powinna byd bezstronna i obiektywna i to nie są jego własne wnioski, tylko
sformułowane fakty, które zostały nawet opublikowane w gazecie wojciechowskiej. Według
niego stwierdzenie, że Zastępca Wójta nie miał podstaw do zasiadania w komisji konkursowej
na Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz, że nadużywał pieniędzy gminnych były bardzo
nietrafne, a jego zdaniem wręcz kłamliwe i z tego wynika złożenie w/w wniosku formalnego.
Głos zabrała radna Bogusława Grzelak, która wypowiedziała się w swoim imieniu, że
Pan Jarosław Zubrzycki jest szanowanym obywatelem oraz przytoczyła poprzednie sesję, na
których zdarzały się kłótnie oraz nieprzyzwoite słowa i zwróciła uwagę, że nigdy nie kooczyło
się to sądem oraz zauważyła, że jest to nieprzyjemna sprawa a jej samej jest z tego powodu
przykro, że z przyzwoitego człowieka robi się nie wiadomo kogo.
Głos zabrał radny Tomasz Madej, który odpowiedział, że nie podważa przyzwoitości
Pana Jarosława Zubrzyckiego, gdyż on niejednokrotnie powoływał się na sesji na
gentelmeoskie stosunki i dobre obyczaje, więc sam wyraził zdziwienie i poinformował, że
odnosi się tylko i wyłącznie do tego co się stało.
Głos zabrała radna Bogusława Grzelak, która odpowiedziała, że Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej nie wystąpił jako Przewodniczący Komisji – tylko jako radny, tak jak każdy
z nas.
Głos zabrał Tomasz Kowalski, który zwrócił uwagę, że można podyskutowad na ten
temat, ale obrady odbywają się w okrojonym składzie, a w szczególności nie ma Pana
Jarosława Zubrzyckiego, który mógłby w tym temacie się wypowiedzied. Dodał również, że
popiera głos poprzedniczki, że faktycznie Pan Jarosław Zubrzycki wypowiadał się jako radny.
Zwrócił również uwagę, że radny Jarosław Zubrzycki przeprosił Zastępcę Wójta i Zastępca
Wójta te przeprosiny przyjął i nie wnosił żadnych zastrzeżeo czy uwag. Radny dodał również,
że do tematu będzie można wrócid na sesji, gdzie będą obradowad w pełnym składzie oraz,
gdy radny Jarosław Zubrzycki będzie miał możliwośd na ten temat się wypowiedzied.
Głos zabrała radna Anna Zabiegła, która poinformowała, że pracuje z Panem
Jarosławem Zubrzyckim w dwóch komisjach i według niej jest to osoba bardzo ambitna,
wykształcona, która bardzo przykłada się do tego co robi dla naszych mieszkaoców. Radna
zwróciła się również z prośbą, by odsunąd ten wniosek na następną sesję, gdyż według niej
jest on bezzasadny i nie można podejmowad takiej decyzji, gdy osoba wymieniona jest
nieobecna i nie ma możliwości obrony. Przytoczyła również informację o ostatnim
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w której z 4 osobowego składu wzięła udział tylko ona i radny
Jarosław Zubrzycki oraz poinformowała, że na bardzo dużej liczbie posiedzeo komisji wielu jej
członków nie bierze udziału.
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Głos zabrał radny Tomasz Madej, który odpowiedział, że brał udział w ok. 85%
posiedzeo komisji i zwrócił uwagę, że na ponad 20 posiedzeo widnieją tylko 2 protokoły z tych
posiedzeo, więc takie dyskusje, że coś jest czy nie jest – to w tym przypadku widad to
jednoznacznie, że nawet protokołów brakuje. Dodał również, że on odnosi się do tej
wypowiedzi, którą Pan Jarosław Zubrzycki sformułował i nie są to jego osobiste zarzuty do
radnego, tylko odniesienie do słów, które on wypowiedział. Dodał również, że jako Rada
Gminy powinni wyciągad wnioski i konsekwencję.
Głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który odpowiedział, że z tego co pamięta to, że
radny Jarosław Zubrzycki opierał się na orzeczeniach sądowych, które zostały zweryfikowane
w następstwie wydania następnych orzeczeo, więc nie było to całkiem bezpodstawne. Zwrócił
również uwagę na dosyd trudną interpretację przepisów w polskim prawie. Dodał, że byd
może faktycznie radny Jarosław Zubrzycki przeoczył to, że częśd tych orzeczeo jest już
nieadekwatnych do sytuacji czego wynikiem były dokonane przeprosiny na kolejnej sesji.
Radny zwrócił również uwagę, że każdy czasem może się pomylid, lecz najważniejsza jest
późniejsza refleksja i przeprosiny, więc według niego sprawa powinna byd zamknięta –
przytoczył również fakt, że Zastępca Wójta przyjął przeprosiny i dodał, że według niego
dzisiejszy wniosek jest bezzasadny.
Głos zabrał radny Tomasz Madej, który odpowiedział, że w przeprosinach jest
jednoznaczne sformułowanie: ,,za to, że nie mając podstaw oskarżyłem…” i to jest
zatwierdzone w takiej formule, więc według niego tu nie było żadnych podstaw i nad tym
ubolewa.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który dodał, że sprawa nie toczy się między Urzędem
Gminy a Radą Gminy – a jest to proces cywilny a nie karny. Sprawa cywilna od sprawy karnej
się troszkę różni, a po drugie jest to sprawa między Panem Zastępcą Wójta, a Panem
Jarosławem Zubrzyckim i sprawa ta dotyczy tylko i wyłącznie jednej i drugiej osoby – nie
dotyczy to sprawy Urzędu i Rady Gminy Wojciechów, ale to tak w ramach wyjaśnieo.
Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk, który poinformował, że Pan Jarosław
Zubrzycki wypowiadał się jako radny w dyskusji, a nie jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Zwrócił się również z zapytaniem do radnego Tomasza Madeja, czy jeżeli ktoś poda w czasie
dyskusji jakąś błędną informację to też będzie Pan odwoływał go z funkcji
przewodniczącego/radnego? Pan Jarosław Zubrzycki przeprosił Pana Zastępcę Wójta,
przeprosiny również były w gazecie a my rozdmuchujemy temat nie do kooca wiadomo po co.
Głos zabrał radny Tomasz Madej, który zwrócił się z pytaniem do radnego Dariusza
Kołodziejczyka czy według niego można przyjśd, bezpodstawnie oskarżyd kogoś i sobie pójśd?
Czy to zachowanie jest odpowiednie dla radnego, który zasiada w komisji rewizyjnej i jest jej
Przewodniczącym i oskarża Zastępcę Wójta, że nadużywał gminnych pieniędzy? Czy według
Pana jest to w porządku?
Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk, który odpowiedział, że jak dobrze pamięta to
odbywała się dyskusja i radny Jarosław Zubrzycki wypowiedział się, że nie jest pewny czy Pan
Zastępca Wójta mógł występowad w tej komisji. Nie wstał on i nie powiedział, że oskarżam
Pana za niepodstawne uczestniczenie w komisji – tylko powiedział, że nie wie czy Zastępca
Wójta może uczestniczyd w komisji wyborczej.
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Głos zabrał radny Tomasz Madej, który odpowiedział, że radny Jarosław Zubrzycki nie
powiedział, że nie jest pewien – powiedział, że dowiadywał się, że dzwonił do ministerstwa,
przywołał wyroki odnoszące się do tego i nawet na to wskazuje treśd przeprosin: ,,nie mając
podstaw oskarżyłem” – tam nie było żadnego „nie jestem pewien”. On sam był przekonany, że
skoro radny Jarosław Zubrzycki przytoczył takie argumentu to z pewnością w 100% mówi
prawdę i miał do tego zaufanie.
Głos zabrał radny Andrzej Twardowski, który poinformował, że uczestniczy w komisji
oświaty z radnym Jarosławem Zubrzyckim i na tyle co go zna to jest to człowiek kompetentny,
wykształcony i nieraz każdemu przydarzy się jakiś błąd. Radny Jarosław Zubrzycki przeprosił,
Zastępca Wójta przyjął te przeprosiny i zasugerował, żeby porozmawiali oni między sobą
i jakoś ten konflikt załagodzili.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Tomasza Madeja w
sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wykluczenia z niej radnego Jarosława
Zubrzyckiego.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (3) Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
PRZECIW (5) Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski,
Michał Sumioski, Anna Zabiegła.
WSTRZYMUJE SIĘ (3) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Andrzej Twardowski.
NIEOBECNI (4) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Paweł Jarosław
Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy odrzuciła wniosek formalny radnego
Tomasza Madeja.
Więcej wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
poddał pod głosowanie całośd porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (10) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk , Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Marcin Mirosław, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
WSTRZYMUJE SIĘ (1) Dariusz Malik.
NIEOBECNI (4) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Paweł Jarosław
Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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3.
4.
5.
6.

Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Wojciechów.
Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady
Gminy.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności
w okresie międzysesyjnym.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wojciechów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd
pożytku publicznego w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych,
akcjach ratowniczych, szkoleniach lub dwiczeniach.
12. Sprawy różne.
13. Zakooczenie obrad XLVI sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLIII
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: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (4) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Paweł Jarosław
Zubrzycki.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XLIII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Ad pkt 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLIV
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: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
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ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (4) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Paweł Jarosław
Zubrzycki.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XLIII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Ad pkt 5. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLV
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: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (4) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Paweł Jarosław
Zubrzycki.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XLIII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Ad pkt 6. 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 21 marca 2022 roku do dnia 16 maja 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 7. 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.
Ad. pkt 8. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Zabiegła. Komisja miała
swoje posiedzenie w dniu 26 maja 2022 r., na którym obecni byli m.in. Pan Wójt – Artur
Markowski oraz Pani Skarbnik – Mirosława Walat. Komisja w dwuosobowym składzie
pozytywnie zaopiniowała wykonany przez Pana Wójta budżet za 2021 r.
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Środowiska i
Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski. Komisja obradowała w dniu 18 maja 2022 r.
W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Zastępca Wójta – Tomasz Zielonka, Przewodniczący Rady –
Michał Sumioski, Komendant Gminny Straży – Paweł Kowalski, Inspektor UG Wojciechów –
Mariusz Majcher, Prezes OSP Ignaców – Zygmunt Plewik oraz członkowie komisji. Głównym
tematem spotkania było wycofanie z eksploatacji pojazdu pożarniczego OSP Ignaców. W
protokole Komisja, zawarła stwierdzenie, że samochód ma byd oceniony i wyceniony koszt
remontów przez osobę, która dokonuje takich remontów. Po przedstawieniu kosztów
remontu Urząd Gminy ma zadecydowad czy będzie dokonany remont, czy wycofanie pojazdu.
Drugie posiedzenie komisji odbyło się w dniu 20 maja 2022 r. W posiedzeniu uczestniczyli
m.in. Zastępca Wójta – Tomasz Zielonka, Sekretarz Gminy – Anna Pyź oraz członkowie komisji.
Tematem obrad było ,,udostępnienie remiz na potrzeby mieszkaoców”.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że komisja
obradowała na posiedzeniu w dniu 24 maja. Przedmiotem spotkania było zaopiniowanie
uchwał oraz sprawy bieżące, w tym zadania inwestycyjne.
Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego odbyła swoje
posiedzenie w dniu 9 maja. Członkowie Komisji wraz z Wójtem Gminy i Przewodniczącym
Rady spotkali się na terenie byłej Szkoły Podstawowej w Szczuczkach. Komisja
zarekomendowała zabezpieczenie dachu na budynku Następnie Komisja udała się do
miejscowości Nowy Gaj, gdzie wizji lokalnej został poddany most.
Ad. pkt 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wojciechów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku
publicznego w 2021 roku.
Głos zabrał Wójt Gminy Wojciechów Artur Markowski, który przedstawił, że
z wynikających przepisów organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później
niż do dnia 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyd organu stanowiącemu
sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które prowadzą działalnośd pożytku publicznego za
rok poprzedni oraz opublikowad go w Biuletynie Informacji Publicznej. Roczny program
współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego został uchwalony uchwałą Rady Gminy nr
XXVI/163/20 w dniu 26 listopada 2020 r. Przyjęcie rocznego programu współpracy zostało
poprzedzone konsultacjami społecznymi i takie ogłoszenie było zamieszczone na stronie
internetowej, w Urzędzie Gminy Wojciechów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
W wyznaczonym terminie żadna organizacja nie zgłosiła uwag do programu. Współpraca
Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi
działalnośd pożytku publicznego odbywała się na kilku zasadach: pomocniczości, uczciwości,
suwerenności, legalności, jawności podejmowanych działao, dialogu, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności podejmowanych działao. Współpraca odbywała się w dwóch formach –
jest to forma finansowa i pozafinansowa. Współpraca pozafinansowa polega na wymianie
informacji, wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, wspólnej
realizacji zadao, konsultowaniu projektów uchwał podejmowanych przez Radę Gminy
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Wojciechów w dziedzinach działalności tych organizacji. Przedmiotem działalności finansowej
z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadao publicznych w zakresie wspierania,
upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz wspierania działao sportowych o znaczeniu
lokalnym, regionalnym – w tym środowisku osób niepełnosprawnych.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada
Gminy nie głosuje nad w/w sprawozdaniem – tylko je przyjmuje, więc stwierdził, że Rada
Gminy powyższe sprawozdanie przyjmuje.
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, zwiększenie o kwotę 75 036,71 zł, na które składają się:
- 13 380,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowao wynikających
z umów,
- 61 656,71 zł dz. 900 rozdz. 90005 § 6257 – dotacja w ramach programów finansowanych
z udziałem środków Unii Europejskiej.
Dochody, zmniejszenie o kwotę 178 259,46 zł, na które składają się:
- 178 259,46 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 – przebudowa dróg gminnych.
Wydatki
1) Zwiększenie o kwotę 221 479,52 zł, na którą składają się:
- 40 000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 – remont Szkoły Podstawowej w Szczuczkach,
- 1 000 zł dz. 754 rozdz. 75412 – dotacja dla OSP Ignaców,
- 45 382,24 zł dz. 800 rozdz. 80101 – aktualizacja dotacji dla Szkoły Podstawowej w Maszkach,
- 21 760,00 zł dz. 801 rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne,
- 806,62 zł dz. 801 rozdz. 80149 – dotacja dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole
Podstawowej w Maszkach,
- 112 530,66 zł dz. 900 rozdz. 90005 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
2) Zmniejszenie o kwotę 202 359,98 zł, na którą składają się:
- 179 708,22 zł dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,
- 10 738,24 zł dz. 801 rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne,
- 11 913,52 zł dz. 801 rozdz. 80150 – realizacja zadao wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Maszkach.
Głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który poinformował, że komisja budżetowa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. Dodał również, że nie
spinają się do kooca dochody bieżące z wydatkami bieżącymi i gmina jest w ciężkiej sytuacji –
nie spina się oświata, wydatki bieżące w postaci opłat za gaz, energię elektryczną i zwrócił się
z prośbą do Prezesów OSP, którzy składają podania, żeby uzbroili się w cierpliwośd, bo w tej
chwili musi byd trzymana dyscyplina finansowa a wnioski, które są składane opiniowane są
negatywnie. Nie ma na to środków finansowych.
Więcej pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał
i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
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Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (4) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Paweł Jarosław
Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLVI/252/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub dwiczeniach.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mariusz
Majcher. Poinformował, że taka uchwała została już podjęta w tym roku na XLII Sesji Rady
Gminy Wojciechów w dniu 24 lutego 2022 r. i jest to tylko i wyłącznie zmiana kosmetyczna –
stawka pozostaje ta sama, natomiast następuje rozszerzenie okresu obowiązywania tj. od 1
marca.
Głos zabrał radny Miłosz Adamczyk z pytanie, czy w planach jest podpisanie umowy
z jednostkami OSP na realizację działao ratowniczo-gaśniczych?
Inspektor Mariusz Majcher odpowiedział, że taki wzór umowy już Urząd Gminy
otrzymał i na najbliższym spotkaniu z Prezesami OSP takie umowy będą podpisywane.
Więcej pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał
i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (4) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Paweł Jarosław
Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLVI/253/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych,
akcjach ratowniczych, szkoleniach lub dwiczeniach.
Ad. pkt. 12. Sprawy różne.
Głos zabrała Skarbnik Gminy – Mirosława Walat, która poinformowała, że w dniu 10
sierpnia 2020 r. została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Wojciechów i wtedy będąc
14 lat Skarbnikiem Gminy Wilków została zwolniona dyscyplinarnie oraz zapewniła, że będzie
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dochodziła swoich praw przed sądem pracy. W tej chwili czuje się zobowiązana
poinformowad, że sprawa została przez nią wygrana w sądzie pracy – a Pan Wójt Gminy
Wilków nie skorzystał z możliwości odwołania do sądu wyższej instancji. Dokumenty, które
przedstawił sądowi świadczyły na jego niekorzyśd – mimo, że wyrok zapadł w grudniu 2021 r.
to do tej pory po wielu wnioskach, które Wójt składał do Rejonowego Sądu Pracy w Puławach
– wszystkie te wnioski sąd uchylał. Również przed tym samym sądem toczyła się sprawa
sądowa przeciw Urzędowi Gminy Wilków za niewypłacenie nagrody jubileuszowej i ta sprawa
również została przez nią wygrana. W tym momencie Pani Skarbnik złożyła podziękowania na
ręce Pana Wójta – Artura Markowskiego oraz całej Radzie Gminy za obdarzenie zaufaniem i
powołanie w tamtym okresie na stanowisko Skarbnika Gminy.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że przez te dwa lata
Pani Skarbnik trzymała w ryzach budżet i gdyby nie ona to byłoby pod górkę. Podziękował
również za wielką wiedzę i kompetencję i trzymanie finansów gminy na wysokim poziomie.
Zwrócił się również do Wójta z prośbą o czuwanie nad budżetem i ograniczanie wydatków
w związku z trudną sytuacją. Dziękuje również za wyjaśnienie sprawy.
Głos zabrał Wójt Gminy – Artur Markowski, który nawiązując do posiedzenia komisji
budżetowej zwrócił się z apelem, aby faktycznie w ciągu roku budżetowego postarad się
rozsądnie opiniowad podania, które wpływają do Urzędu Gminy ze względu, że rok jest trudny
i będą one realizowane w miarę możliwości finansowych.
Głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który poinformował, że współpraca z Panią
Skarbnik jest na bardzo wysokim poziomie m.in. budżet przedstawiany w sposób przejrzysty,
zawsze jest w stanie znaleźd potrzebne środki finansowe niezbędne do załatania najbardziej
potrzebnych spraw. Złożył również gratulację oraz zapewnił, że ma pełne poparcie całej
komisji budżetowej oraz Rady Gminy odnośnie dalszych działao budżetowych. Również
zaapelował o zaciśnięcie pasa ze względu na trudną sytuacją finansową – do zrobienia jest
ogrom zadao i nie można się rozdrabniad na drobne sprawy, trzeba wykonywad zamiar taki,
który był zaplanowany w budżecie – stąd ten apel o powściągliwośd budżetową w tym roku.
Głos zabrała radna Bogusława Grzelak, która poinformowała, że w październiku zostały
przeznaczone środki w kwocie 20 000 zł na remont budynku w Szczuczkach, a uchwała nie
została zrealizowana i nikt nie zwrócił na to uwagi. Nie wiemy gdzie są te pieniądze
i interesujemy się wszystkim – tylko nie tym co potrzeba. Drugie pytanie do Pana Wójta – czy
są jeszcze jakieś sprawy sądowe jako Gmina? Co ze sprawą byłej Pani Sekretarz? Kolejną
sprawą jest ukazanie wczorajszego artykułu, w którym Pan grozi Urzędowi Gminy pozwem do
sądu i odszkodowaniem na kwotę 250 000 zł i jest to nieciekawa sytuacja.
Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że środki te wróciły do budżetu Gminy
i nie zostały one nigdzie zdefraudowane. Odnośnie sprawy byłej Pani Sekretarz – sprawa
zakooczyła się i otrzymała zadośduczynienie tak jak wnioskowała. Jest to kilkanaście tysięcy.
Odnośnie artykułu w gazecie – nie będę się do tego odnosił, fakt że mamy problem ale nie od
dzisiaj, nie ode mnie też – tylko jeszcze wcześniej on istniał. W związku, że w gminie jest dużo
inwestycji to staje się ona miejscem atrakcyjnym i wzrasta zainteresowanie. Hasło Gmina
Wojciechów się wyludnia? Z całym szacunkiem – nie będę się wypowiadał.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zwrócił się z pytaniem, kto poniósł koszty
odszkodowania za była Panią Sekretarz, oraz kto podejmował decyzję o zwolnieniu? Wójt
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odpowiedział, że budżet Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy dodał, że trzeba pięd
razy się zastanowid co się mówi i co się robi, a później podejmowad decyzję, bo to nie Wójt
zapłacił z własnej kieszeni – a my podatnicy z własnych kieszeni. Zwrócił się również do Wójta
Gminy o przygotowanie na następną sesję zestawienia warunków zabudowy na przestrzeni 5
lat – jak to się klarowało tj. ile było wniosków złożonych, ile było wniosków rozpatrzonych
pozytywnie i ile negatywnie?
Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk, który zwrócił się z pytaniem do kiedy firma ma
podpisaną umowę do zwożenia tłucznia na drogi, oraz jaki jest koszt dowiezienia 1t wraz
z wyrównaniem? Zapytał również co z tyczeniem drogi do lasu? Wójt odpowiedział, że kosz 1t
wraz z wyrównaniem to jest ok. 89 zł – działania zostały podjęte i zlecił je już jakiś czas temu.
Wójt wspomniał, że dużo jest spraw geodezyjnych jeżeli chodzi o drogi, bo przygotowywane
są pod zadania inwestycyjne i to one są w pierwszej kolejności robione. Będziemy wozid
kamieo, gdy droga będzie wytyczona.
Głos zabrał Sołtys Wsi Nowy Gaj, który zwrócił się z pytaniem w jakim stopniu
zrealizowane jest zadanie z dokooczeniem drogi? Wójt odpowiedział, że kooczą się prace
geodezyjne i wkrótce będzie przygotowywana dokumentacja oraz zostanie ogłoszony
przetarg. Sołtys Wsi zwrócił się również z pytaniem, co dalej z mostem, który komisja oglądała
na wizji lokalnej i czy cokolwiek będzie poprawione m.in. balustrady? Głos zabrał radny Miłosz
Adamczyk, który poinformował, że czekamy na ekspertyzę, bo żaden z obecnych radnych na
komisji nie ma uprawnieo stwierdzających co i w jakim zakresie można poprawid. Głos zabrał
Wójt Gminy, który poinformował, że lekki remont to jest koszt od 500 000 zł do 1 000 000 zł.
Zwrócił również uwagę, że należy poczekad na otwarcie ofert na dwie drogi i trudno
powiedzied jakie będzie rozstrzygnięcie – prawdopodobnie będzie trzeba do tych zadao
troszkę dołożyd. Ponownie również został ogłoszony przetarg przy stawach – 1 czerwca będzie
rozstrzygnięcie, więc wszystko w swoim czasie i proszę o rozsądne podejście do tematu.
Wiem, że most jest ważną sprawą i w stosownym czasie będziemy ten temat realizowad.
Wójt poinformował, że w dniu 31 maja o godz. 16:00 odbędą się konsultacje Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD ,,Zielony Pierścieo” na lata 2023 – 2029, na które zaprasza wszystkich
mieszkaoców. Wójt również złożył podziękowania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
i życzył kolejnych sukcesów.
Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten
punkt obrad.
Ad. pkt. 13. Zakooczenie obrad XLVI sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.
Zakooczenia obrad XLVI sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska
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