Protokół Nr XXVIII/20

30 grudnia 2020 roku

PROTOKÓŁ NR XXVIII/20
z XXVIII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 30 grudnia 2020 roku
zdalnie i trwała od godz. 9.00 do godz. 11.09
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Mariusz Błaszczak,
3. Bogusława Anna Grzelak,
4. Stanisław Kamela,
5. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
6. Tomasz Kowalski,
7. Tomasz Marek Madej,
8. Dariusz Malik,
9. Marcin Mirosław,
10. Michał Sumioski,
11. Andrzej Twardowski,
12. Anna Zabiegła,
13. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Nieobecni:
1. Grzegorz Matyjasik,
2. Marcin Mirosław.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Mirosława Walat –
Skarbnik Gminy, Anna Pyź – Sekretarz Gminy, Magdalena Matusiak – prawnik UG
Wojciechów.
Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski.
Następnie przywitał uczestniczących w obradach radnych 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. (Lista obecności stanowi 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)
Wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał
pod głosowanie całośd porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
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ZA (12) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Wojciechów.
5. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności
w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady
Gminy Wojciechów na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wojciechów na 2021
rok.
12. Sprawy różne.
13. Zakooczenie obrad XXVIII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXVI
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: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXVI sesji Rady Gminy Wojciechów.
Ad pkt 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z XXVII 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.
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Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXVII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 5. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami
Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. Na wstępie poinformował
o zarządzeniach, które były wydane w okresie od 26 listopada, to jest od ostatniej sesji do
dnia 29 grudnia 2020 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 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Działalnośd Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów w okresie międzysesyjnym
przedstawiała się następująco:
10 grudnia – posiedzenie Komisji Budżetowej oraz XXVII sesja Rady Gminy Wojciechów;
21 grudnia – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz
posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego;
29 grudnia – wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej.
Ad. pkt 7. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Od ostatniej sesji zwyczajnej odbyły się cztery posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
Wojciechów: 10 grudnia - Komisji Budżetowej, 21 grudnia – posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji
i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 29 grudnia - posiedzenie Komisji Budżetowej
W pierwszej części posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
uczestniczyli dyrektorzy szkół z terenu gminy Wojciechów i dotyczyło ono aktualizacji
Regulaminu wynagradzania nauczycieli. W drugiej części spotkania z udziałem Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury radni zajmowali się analizą planu budżetu GOK na 2021 rok.
W trakcie przedstawiania informacji w tym punkcie obrad do spotkania dołączył radny
Mariusz Błaszczak. Przewodniczący Rady poprosił o potwierdzenie obecności w systemie
esesja.
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Tematami posiedzenia Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego było opracowanie planu inwestycji na 2021 rok oraz analizą przyszłorocznego
projektu budżetu.
W grudniu Komisja Budżetowa obradowała dwa razy, tj. 10 i 29 grudnia. Członkowie
komisji zajmowali się opiniowaniem przedłożonych projektów w sprawie zmian budżetowych
oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..
Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat.
Przedstawiła i omówiła zmiany wieloletniej prognozy finansowej, które wynikają ze zmian
budżetu gminy wprowadzanych uchwałą oraz z projektu budżetu na 2021 rok. Przytaczając
poszczególne kwoty zwróciła uwagę, że obecny budżet w porównaniu do planu z początku
roku uległ znacznej poprawie. Zmniejszyło się zarówno zadłużenie jak i dzięki pozyskanym
środkom powstała nadwyżka budżetowa.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na
posiedzeniu, które odbyło się w dniu 29 grudnia członkowie Komisji zapoznali się
z przedłożonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zaopiniowali
go pozytywnie.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały, następnie poddał pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik,
Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXVIII/166/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.
Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą
one m.in.:
Dochody:
1) Zwiększenie o kwotę 2.398.407,71 zł, na którą składają się:
- 99.182 zł dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin;
- 176.000 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6620, środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi
w miejscowościach Góra i Wojciechów-Kolonia Piąta,
- 60.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 6260 przeniesienie z § 2440, zmiana klasyfikacji, środki
z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Wojciechów;
- 2.000.000 zł dz. 758 rozdz. 75816 § 6290, środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych;
4|S t r o n a

Protokół Nr XXVIII/20

30 grudnia 2020 roku

- 63.225,71 zł dz. 900 rozdz. 90005 § 6257, zwrot środków z UE w związku z realizacja projektu
OZE.
2) Zmniejszenie o kwotę 337.198,00 zł, na którą składają się:
- 200.000 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6280
- 60.000 zł dz.754 rozdz. 75412 § 2440, przeniesienie do innego paragrafu;
- 77.198 zł dz.801 rozdz. 80195 § 2057, zakup komputerów dla szkół.
Wydatki:
1) Zwiększenie o kwotę 113.266,59 zł, na którą składają się:
- 15.000 zł dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 92.500 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zmiana klasyfikacji budżetowej, środki dla OSP
Wojciechów;
- 5.516,39 zł, dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 pomoc społeczna, świadczenia społeczne;
- 250,20 zł dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 edukacyjna opieka wychowawcza, stypendia dla
uczniów.
2) Zmniejszenie o kwotę 1.153.743,61 zł, na którą składają się:
- 50.000 zł dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 przebudowa skrzyżowania w centrum Wojciechowa,
przeniesienie na rok 2021;
- 90.000 zł dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 przebudowa skrzyżowania w centrum Wojciechowa,
przeniesienie na rok 2021;
- 175.000 zł dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2229L,
przeniesienie realizacji zadania na 2021 rok;
- 151.250,38 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 aktualizacja uwzględniająca kwoty realizacji
inwestycji po rozstrzygnięciu przetargów;
- 60.000 dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 środki dla OSP Wojciechów, przeniesienie pomiędzy
paragrafami;
- 2.488,14 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 termomodernizacja budynku OSP w Łubkach;
- 50.000 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 wydatki inwestycyjne na prace adaptacyjne w szkole
w Miłocinie;
- 77.198 zł dz. 801 rozdz. 80195 § 4217 zakup komputerów dla szkół podstawowych;
- 2.750,06 zł dz. 853 rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy;
- 35.895,50 zł dz. 853 rozdz. 85395 § 6060 zakup samochodu do przewozu
niepełnosprawnych, aktualizacja kwoty po rozstrzygnięciu przetargu;
- 3.016,53 zł dz. 855 rozdz. 85508 § 4330 rodziny zastępcze, zakup usług;
- 450.450 zł dz. 900 rozdz. 90005 OZE w Gminie Wojciechów, przesunięcie środków na rok
2021
- 5.695 zł dz. 900 rozdz. 90015 modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wojciechów.
Skarbnik poinformowała, że zaktualizowane zostały również pozostałe załączniki do
projektu uchwały.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
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Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik,
Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXVIII/167/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.
Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji
stałych Rady Gminy Wojciechów na rok 2021.
Po otwarciu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski poprosił
Przewodniczących poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Wojciechów o przedstawienie
planów pracy na 2021 rok:
- plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił radny Jarosław Zubrzycki,
- plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił radny Jarosław Zubrzycki,
- plan pracy Komisji Budżetowej przedstawił radny Tomasz Kowalski,
- plan pracy Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
przedstawił radny Miłosz Adamczyk,
- plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych przedstawił radny Jarosław
Zubrzycki,
- plan pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki
Wodnej przedstawił radny Andrzej Twardowski.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik,
Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Grzegorz Piróg, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXVIII/168/20 w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady
Gminy Wojciechów na rok 2021.

6|S t r o n a

Protokół Nr XXVIII/20

30 grudnia 2020 roku

Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Wojciechów na 2021 rok.
Przewodniczący Rady odczytał plan pracy Rady Gminy Wojciechów stanowiący
załącznik do projektu uchwały.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik,
Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXVIII/168/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wojciechów na 2021 rok.
Ad. pkt 12. Sprawy różne.
W sprawach różnych, jako pierwszy głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki.
Poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Społecznych, które odbyło się z udziałem dyrektorów szkół z terenu gminy Wojciechów radni
zajmowali się kwestią związaną z Regulaminem wynagradzania nauczycieli w związku
z pismem dyrektorów o jego aktualizację. Szczególnie podniesienia kwot dodatków
funkcyjnych, które są relatywnie niskie w stosunku do zadao wynikających z wprowadzonej
reformy oświaty. Radny przedstawił zestawienie kwot dodatków w innych, sąsiednich
gminach. Zwrócił uwagę, że obecnie obowiązujący Regulamin jest przestarzały, bo z 2009
roku. Poinformował, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na komisji dyrektorzy mają
przedstawid Wójtowi swoje propozycje kwot dodatków tak, aby jeszcze w 2021 roku
Regulamin mógł byd zaktualizowany i uwzględniony w budżecie. Pozostając w temacie radny
zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy dyrektorzy złożyli już swoje deklaracje dotyczące
propozycji stawek dodatków?
Wójt odpowiedział, że taka informacja wpłynęła. Urząd zajmie się tym tematem.
Ustalenia, które zostaną podjęte po wcześniejszym uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
będą dyrektorom przedstawione.
Radny J. Zubrzycki zapytał o przybliżony termin?
Wójt wyjaśnił, że termin nie jest znany. Dodał, że niemniej prace nad Regulaminem
będą w swoim czasie podjęte, aby jeszcze w tym roku zmiany zostały wprowadzone.
Radny Tomasz Madej zapytał Przewodniczącego Rady o powód nieuwzględnienia
w porządku dzisiejszej sesji punktów dotyczących podjęcia uchwał budżetowych na 2021 rok
i czy było to konsultowane?
Przewodniczący Rady poinformował, że przesunięcie sesji budżetowej wynika
z krótkiego czasu na pracę nad projektem budżetu, z uwagi na termin, w którym radni
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otrzymali projekt budżetu, tj. pod koniec listopada. Od tamtego czasu komisje nie zwoływały
posiedzeo. Dodał, że było to konsultowane ze Skarbnik i Wójtem. Przewodniczący
poinformował, że przesunięcie nie narusza ustawowych terminów gdyż przepisy wydłużyły go
do kooca marca.
Zdaniem radnego T. Madeja nic nie stało na przeszkodzie, aby zwoład posiedzenia
komisji i uchwalid budżet na 2021 rok jeszcze w grudniu.
W odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że on zwołuje sesje Rady Gminy,
a posiedzenia komisji zwołują ich przewodniczący. W tym przypadku było to skonsultowane
z przewodniczącym Komisji Budżetowej, który stwierdził, że jest zbyt mało czasu, aby
procedowad budżet. Zgodnie ze statutem materiały należałoby wysład do 16 grudnia a do
tego czasu nie zebrała się żadna Komisja.
Radny T. Madej dopytał, dlaczego było to konsultowane tylko z przewodniczącym
Komisji Budżetowej?
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że konsultował to również ze Skarbnik i Wójtem Gminy,
którzy nie mieli żadnych zastrzeżeo. Dodał, że rozmowy odnośnie przesunięcia terminu sesji
budżetowej były prowadzone z przewodniczącym Komisji Budżetowej z uwagi na to, że spina
ona całośd budżetu.
Wójt sprostował, że został przez Przewodniczącego jedynie poinformowany
o przesunięciu terminu sesji budżetowej bez żadnych konsultacji. Zdaniem Wójta komisje
mogły się w grudniu spotykad i budżet uchwalid.
W odpowiedzi Przewodniczący wyjaśnił, że były rozmowy, odnośnie tego, że sesja
budżetowa odbędzie się w styczniu z uwagi na to, iż komisje w grudniu nie są w stanie
przeprocedowad budżetu i żadnych uwag wówczas nie było.
Odnosząc się do tematu radny T. Kowalski wyjaśnił, że jest zdecydowanie za tym, aby
budżet był uchwalany jeszcze w starym roku. Niestety żadna z komisji nie zwołała w tym celu
posiedzenia i nie zostały wypracowane żadne wnioski. Dlatego też nie było możliwości, aby
Komisja Budżetowa mogła procedowad nad budżetem. Radny zwrócił się do
przewodniczących komisji Rady Gminy z apelem o jak najszybsze podjęcie prac nad budżetem
i aby wnioski dotarły do Komisji Budżetowej najpóźniej do 14 stycznia. T. Kowalski
przypomniał, że do tej pory sesje budżetowe zawsze odbywały się pod koniec stycznia,
jedynie rok poprzedni był wyjątkiem. W związku z pandemią przepisy wydłużyły termin na
uchwalenie budżetu do kooca marca.
Radny J. Zubrzycki zasugerował zorganizowanie wspólnego posiedzenia wszystkich
komisji stałych pod przewodnictwem Komisji Budżetowej.
Zdaniem radnego T. Kowalskiego jest to dobry pomysł, ale przed tym spotkaniem
każda z komisji powinna odbyd posiedzenie swoim gronie i wypracowad własne stanowisko,
które następnie przedłoży Komisji Budżetowej. W takim spotkaniu powinni także uczestniczyd
radni niebędący członkami żadnej komisji.
Odnośnie wypowiedzi przedmówcy radny J. Zubrzycki stwierdził, że każda z komisji
pracuje nad budżetem w swoim obszarze działania a wypracowane wnioski są pomocne dla
Komisji Budżetowej, która zajmuje się całością budżetu.
Zdaniem Wójta każda z komisji powinna przepracowad swój obszar a wnioski
przekazad Komisji Budżetowej, która spina cały budżet.
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Przewodniczący podzielił zdanie przedmówców.
Radny T. Kowalski zaprosił do uczestnictwa we wspólnym spotkaniu, zwracając się
jednocześnie z prośbą o wcześniejsze przygotowanie wniosków. Odnosząc się do prac nad
budżetem wystąpił do radnych z prośbą, aby w przypadku zgłaszania propozycji jednocześnie
wskazywali źródła ich finansowania. Radny poruszył również kwestię związaną z systemem
gospodarki odpadami w gminie. Jego zdaniem kwota zaplanowana w budżecie nie wystarczy
na pokrycie kosztów a co za tym idzie będzie się to wiązało z koniecznością podwyższenia
opłat za odbiór odpadów. Radny jasno zaznaczył, że ta decyzja nie zależy ani od Rady ani od
Wójta, ale od samego systemu, który w świetle obowiązujących przepisów ma finansowad się
sam.
Głos zabrał Wójt. Odnosząc się do projektu budżetu zwrócił uwagę, że z roku na rok
rośnie kwota pozyskiwanych środków a co za tym idzie zwiększa się liczba wykonywanych
inwestycji. Na 2021 rok zaplanowano prawie 12,5 mln złotych na działania inwestycyjne. Wójt
poinformował o możliwości pozyskania rządowego wsparcia na realizację inwestycji
w miejscowościach, w których funkcjonowały Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR-y).
Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego o zwołanie posiedzenia celem wypracowania propozycji, gdyż Gmina może
złożyd 3 wnioski i w sumie pozyskad 5 mln zł. Zabierając głos w temacie odpadów
komunalnych Wójt poinformował, że jeszcze przed świętami do mieszkaoców, którym
urodziły się dzieci a nie zostały one zgłoszone wysłano pisma o aktualizację deklaracji, co
przyniosło dobry skutek.
Radny J. Zubrzycki zwrócił się do Wójta z prośba o przedstawienie nowo zatrudnionej
Sekretarz Gminy.
Wójt poinformował, że Sekretarzem Gminy jest od dnia 16 grudnia Anna Pyź, która jest
mieszkanką Gminy Wojciechów. Przybliżył jej sylwetkę oraz zakres obowiązków. Wójt
poinformował również, że od dnia 1 grudnia funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych
pełni ZETO z Lublina. Firma ta będzie także obsługiwała platformę zamówieo publicznych.
Zwracając się do Sekretarz Przewodniczący Rady wyraził nadzieję na dobrą
współpracę.
Radny T. Kowalski podziękował Skarbnik za dotychczasową bardzo dobrą pracę.
W odpowiedzi Skarbnik również podziękowała za powierzony mandat zaufania oraz
współpracę.
Wójt także podziękował Skarbnik za jej pracę.
Przewodniczący przypomniał okoliczności powołania Mirosławy Walat na Skarbnika
Gminy stwierdzając, że zaufanie radnych zostało dobrze ulokowane. Podkreślił, że praca
Skarbnik wykonywana jest z zaangażowaniem a współpraca układa się bardzo pozytywnie
wyrażając nadzieję, że dalej będzie przebiegała tak samo. Przewodniczący Rady
poinformował, że sesje Rady Gminy będą się odbywały według rocznego harmonogramu
ustalonego po konsultacjach z radnymi. Przekazał także informację o piśmie z Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie wyjaśnienia zasadności podjętej uchwały dotyczącej skargi
na Wójta ze względu na to, iż Wójt złożył skargę na Radę, Gminy, która przedmiotowa
uchwałę podjęła. Wyjaśnił, że w dniu 15 grudnia złożył do wojewody informacje o procedurze
podjęcia uchwały.
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Wójt sprostował, że jest to skarga nie na Radę Gminy, ale na podjętą uchwałę.
Przewodniczący Rady dodał, że uchwałę podejmuje Rada Gminy.
Innych pytao nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do ostatniego
punktu porządku obrad.
Ad. pkt 13. Zakooczenie obrad XXVIII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakooczenia obrad XXVIII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska
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