Protokół Nr XXVI/20

26 listopada 2020 roku

PROTOKÓŁ NR XXVI/20
z XXVI sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 26 listopada 2020 roku
zdalnie i trwała od godz. 9.00 do godz. 12.35
W posiedzeniu wzięło udział 12 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. Marcin Mirosław,
9. Michał Sumioski,
10. Andrzej Twardowski,
11. Anna Zabiegła,
12. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Nieobecni:
1. Mariusz Błaszczak,
2. Grzegorz Matyjasik,
3. Grzegorz Piróg.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Mirosława Walat –
Skarbnik 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, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV 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.
6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności
w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta Gminy Wojciechów o złożonych oświadczeniach majątkowych przez
pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2019 rok.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów o złożonych przez radnych
oświadczeniach majątkowych złożonych za 2019 rok oraz na początek kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do
obliczenia podatku leśnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy
Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”
16. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedur
ustanowienia sztandaru dla Gminy Wojciechów.
17. Sprawy różne.
18. Zakooczenie obrad XXVI sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z XXV 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: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
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Wyniki imienne:
ZA (11) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Marcin Mirosław, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Malik.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XXV 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 29 października, to jest od ostatniej sesji do
dnia 25 listopada 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 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Działalnośd Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów w okresie międzysesyjnym
przedstawiała się następująco:
11 listopada – udział w obchodach Święta Niepodległości oraz udział w uroczystości wręczenia
odznaczeo dla zasłużonych druhów OSP Ignaców;
23 listopada – posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego;
25 listopada – wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Prawa, Porządku
Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej.
Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Od ostatniej sesji odbyły się posiedzenia trzech komisji stałych Rady Gminy
Wojciechów: 23 listopada - posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego oraz w dniu 25 listopada wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej
i Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej.
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
odbyło się zdalnie. Przewodniczący Komisji poinformował, że w trakcie spotkania omawiany
był temat związany z przygotowaniem do sezonu zimowego. Radni zajmowali się również
oceną stanu koszenia poboczy przy drogach oraz opiniowaniem stawek podatków od
nieruchomości i środków transportowych.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej. Na posiedzeniu, które także
przeprowadzone było zdalnie i odbyło się wspólnie z Komisją Prawa, Porządku Publicznego,
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej członkowie komisji zajmowali się projektami uchwał
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dotyczącymi zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie. Ponadto
analizowane były stawki podatków na rok 2021.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
poinformował, że podczas posiedzenia radni zajmowali się opiniowaniem stawek podatku
rolnego oraz oceną wykonania funduszu sołeckiego w 2020 roku.
Ad. pkt. 7. Informacja Wójta Gminy Wojciechów o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2019 rok.
Informację przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski.
(Informacja stanowi załącznik do protokołu)
Ad. pkt. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów o złożonych przez
radnych oświadczeniach majątkowych złożonych za 2019 rok oraz na początek kadencji.
Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski.
(Informacja stanowi załącznik do protokołu)
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
wprowadzonych Zarządzeniem Wójta oraz ze zmian budżetu gminy wprowadzanych uchwałą.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na
posiedzeniu, które odbyło się w dniu 25 listopada 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 go pod głosowanie.
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, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXVI/158/20 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:
Zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 500.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesienie
z § 6260 do § 6290, środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych.
4|S t r o n a

Protokół Nr XXVI/20

26 listopada 2020 roku

Wydatki:
1) Zwiększenie o kwotę 39.777,20 zł, na którą składają się:
- 3.222,75 zł dz. 600 rozdz. 60004 - zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2320 do § 2710
(utworzenie linii komunikacyjnych);
- 20.000 zł, dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 –wydatki inwestycyjne na wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku biblioteki w Palikijach Drugich;
- 1.777 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 – dotacja celowa dla OSP w Szczuczkach na
dofinansowanie budowy placu zabaw i siłowni plenerowej;
- 4.174,32 zł dz. 754 rozdz. 75495 § 4210 - zmiana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Łubki, zagospodarowanie terenu w centrum wsi oraz przy remizie OSP;
- 10.603,13 zł dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – zmiana dotycząca pomocy społecznej,
świadczenia społeczne;
2) Zmniejszenie o kwotę 39.777,20 zł, na którą składają się:
- 3.222,75 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 2320 przeniesienie pomiędzy paragrafami;
- 929,52 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – środki przeznaczone na dofinansowanie budowy
drogi w kierunku cmentarza w m. Łubki (f. sołecki);
- 21.777 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu;
- 244,80 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 – środki f. sołeckiego w sołectwie Łubki;
- 2.438,10 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 3119 – świadczenia społeczne w ramach programu
„Stwórz sobie szansę”;
- 580,50 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 4139 – składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach
programu „Stwórz sobie szansę”;
- 7.584,53 zł dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 – niewykorzystane środki na stypendia dla uczniów;
- 3.000 zł dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 – zakup usług pozostałych (f. sołecki sołectwa Łubki).
Zmiany w pozostałych załącznikach do uchwały:
- załącznik nr 4 – aktualizacja poz. 8 oraz poz. 11 dotacja dla OSP Szczuczki;
- załącznik nr 5 – poz. nr 1 pkt 1 uaktualnienie kwoty zadania dotyczącego wykonania drogi
asfaltowej do cmentarza w Łubkach, dopisano poz. 9, tj. budowa wewnętrznej instalacji
gazowej, przebudowa instalacji CO w budynku biblioteki w Palikijach Drugich;
- załącznik nr 6 – poz. nr 2 realizacja projektu „Stwórz sobie szansę” – aktualizacja;
- załącznik nr 7 – poz. 4 sołectwo Łubki, aktualizacja kwot
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
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, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXVI/159/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.
Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
Po zakooczonej przerwie Przewodniczący Rady przystąpił do sprawdzenia quorum.
Stwierdził, że na 15 radnych w obradach uczestniczy 12 radnych. Następnie przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski.
Poinformował, że kwestia dotycząca określenia stawek podatku na 2021 rok była omawiana
podczas wspólnego posiedzenia komisji w dniu 25 listopada. Wójt zaproponował
pozostawienie stawek na poziomie z roku 2020, co wynika z ogólnej złej sytuacji związanej
z pandemią. Co do podatku rolnego wyszedł z propozycją obniżenia średniej ceny skupu żyta
ustalonej w Komunikacie Prezesa GUS, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego,
z kwoty 58,55 zł za 1dt do kwoty 49 zł za 1 dt.
Przewodniczący Rady potwierdził, że temat dotyczący stawek podatków na 2021 rok
był szeroko omawiany na posiedzeniach komisji, po czym poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetowej o przedstawienie opinii. Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
Na wstępie zabrał kilka słów na temat radnego Dariusza Kołodziejczyka, wyrażając
uznanie dla jego pracy w komisji. Odnośnie podatku rolnego radny T. Kowalski zwrócił uwagę,
że ze względu na rolniczy charakter gminy jest on jednym z największych źródeł dochodów.
Zasugerował, aby szczególnie dbad o dochody, gdyż to dzięki nim możliwa jest realizacja wielu
inwestycji. Zwrócił uwagę na oczekiwania mieszkaoców i na to, iż przyszły rok może byd
trudnym rokiem budżetowym. Pomimo panującej pandemii ceny zbytu produktów rolnych
w stosunku do roku poprzedniego nie uległy znacznemu obniżeniu, dlatego ustalając dochody
w postaci podatków konieczna jest odpowiednia i relatywna ocena, aby środków w budżecie
nie zabrakło. Zwrócił uwagę, że każde obniżenie stawek podatkowych stanowi potencjalną
stratę dla budżetu a przy realizacji inwestycji Gmina powinna bazowad przede wszystkim na
środkach własnych unikając zaciągania kredytów. Radny poinformował, że Komisja
Budżetowa zajmowała się podatkami wspólnie z Komisją Prawa, Porządku Publicznego,
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej. Po zasięgnięciu opinii Komisji Prawa, Porządku Publicznego,
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Komisja Budżetowa przychyliła się do propozycji Wójta.
Zabierając głos radny Dariusz Kołodziejczyk wyjaśnił, że Komisja Budżetowa
dyskutowała o ewentualnym podwyższeniu stawki podatku rolnego, co wynika z jej roli, którą
jest dbanie o budżet i zapewnienie odpowiednich środków na realizację inwestycji.
Porównując do innych gmin stawka tego podatku jest relatywnie niska. Radny zwrócił się do
Skarbnik z pytaniem o wyliczenia dotyczące zmniejszenia subwencji wyrównawczej
wynikającej z pozostawienia stawki podatku rolnego na dotychczasowym poziomie?
Skarbnik odpowiedziała, że jest to skomplikowany wzór matematyczny, dlatego takich
wyliczeo nie ma, ale gdyby przyjąd stawkę zaproponowaną przez GUS i stawkę 49 zł
zaproponowaną przez Wójta to różnica wyniesie 243.000 zł w stosunku rocznym.
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Przewodniczący Rady dodał, że temat podatków był szeroko omawiany. Porównywane
były stawki w sąsiednich gminach, z czego wynika, że w Gminie Wojciechów obowiązują jedne
z najniższych stawek. Dlatego pod uwagę było brane było podwyższenie podatku rolnego
o 1 zł, co stanowiłoby dodatkowy wpływ do budżetu o około 30.000 zł. Inicjatywa powinna
należed do Wójta, który zaproponował pozostawienie stawek na poziomie roku 2020. Radni
przychylili się do tej propozycji.
Głos zabrał Wójt. Podziękował za wypowiedzi. Wyjaśnił, że jego propozycja wynika
z realnego podejścia do obecnej sytuacji. Temat był szeroko analizowany i omawiany na
posiedzeniach komisji. Zwrócił uwagę, że oprócz podatków lokalnych do budżetu wpływa
również podatek dochodowy, który stanowi bardzo duży dochód. Według danych na koniec
października 2020 roku to około 2,5 mln zł. Ponadto subwencje. Wójt poinformował, że
przyszłoroczny budżet jest tak zaplanowany, aby środków wystarczyło. Przewidziane są
inwestycje, których wartośd opiewa na 10,5 mln zł.
Radny T. Kowalski wyjaśnił, że podatek dochodowy, o którym wspomniał Wójt jest to
podatek pobierany od osób fizycznych pracujących poza rolnictwem przekazywany do gminy
przez Ministerstwo Finansów. Wpływ stanowi 38% całości podatku. Zdaniem radnego tak
wysoka kwota świadczy o tym, że pomimo stanu pandemii sytuacja osób pracujących nie
uległa drastycznemu pogorszeniu. Radny zwrócił uwagę na fakt, że podatek pobierany od
osób fizycznych to 23% natomiast rolnicy odprowadzają tylko 3% podatku przy średnim
dochodzie w gospodarstwie rolnym przyjętym przez GUS w wysokości 3.224 zł z hektara
przeliczeniowego, co według niego nie jest dużym obciążeniem dla rolnika chyba, że dochodzą
dodatkowe koszty utrzymania gospodarstwa. Rozpatrując i planując stawki podatku rolnego
konieczna jest dosyd szeroka analiza. Według radnego ustawodawca powinien zmienid
formułę naliczania podatku. Wystąpił do Skarbnik z pytaniem o kwotę podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego, jaka została zwrócona rolnikom?
Skarbnik poinformowała, że jest to kwota 480.000 zł.
Radny T. Kowalski zwrócił uwagę, że kwota planowana kwota wpływu z podatku
rolnego to 1.280.000 zł a 480.000 zł wróciło do rolników w postaci zwrotu. Wyraził nadzieję,
że ustawodawca zmieni zasady naliczania podatku rolnego obejmując nim głównie duże
specjalistyczne gospodarstwa.
Radna Bogusława Grzelak zapytała Skarbnik o kwotę zadłużenia Gminy?
Skarbnik poinformowała, że na podstawie sprawozdania za trzeci kwartał dług wynosi
5.910.650 zł.
Głos zabrał radny Andrzej Twardowski. Odnosząc się do wypowiedzi radnego
T. Kowalskiego wyjaśnił, że wspomniana przez niego kwota dochodu od hektara
przeliczeniowego jest jedynie dochodem na papierze. W rzeczywistości rolnicy ponoszą
bardzo duże koszty, które wpływają na to, że dochody są zerowe, tak naprawdę jedynymi
dochodami są dopłaty. Następnie radny przedstawił opinię Komisji Prawa, Porządku
Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie stawki podatku rolnego.
Poinformował, że członkowie Komisji przychylili się do propozycji Wójta.
Przewodniczący Rady zapytał mecenas czy w związku z tym, że stawki pozostają takie
same jak w roku poprzednim konieczne jest podejmowanie nowej uchwały?
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Mecenas wyjaśniła, że konieczne jest podjęcie nowych uchwał, gdyż poprzednie
dotyczyły roku 2020.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
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, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXVI/160/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia
podatku rolnego na 2021 rok.
Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego.
W przypadku podatku leśnego na 2021 r. Wójt Gminy Wojciechów zaproponował nie
korzystad z możliwości obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, ustalonej Komunikatem
Prezesa GUS z 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej wg. średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2020 roku (M. P. z 2020r. poz. 983), a więc przyjąd do jego obliczania kwotę 196,84 zł za 1m3.
Jeżeli ta propozycja zostanie zaakceptowana przez Radę Gminy, uchwały o obniżeniu nie
podejmuje się, a do wymiaru podatku leśnego na 2021 rok przyjmuje się cenę drewna
ustaloną w/w Komunikatem. Wpływ z tytułu tego podatku jest dosyd niewielki i wynosi około
15.000 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że w przeprowadzonym
głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za propozycją Wójta.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej poinformował, że członkowie Komisji również przychylili się do
propozycji Wójta, aby nie korzystad z możliwości obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
ustalonej Komunikatem Prezesa GUS.
Przewodniczący Rady dopytał mecenas o procedowanie.
Mecenas M. Matusiak poinformowała, że w przypadku, kiedy nie ma propozycji
obniżenia średniej ceny zaproponowanej przez GUS uchwały nie poddaje się pod głosowanie.
Do wymiaru podatku leśnego na 2021 rok przyjmuje się cenę drewna ustaloną Komunikatem
Prezesa GUS.
Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na 2021 rok.
Głos zabrał Wójt. Przedstawił informację dotyczącą metraży powierzchni dla
poszczególnych rodzajów gruntów i budynków objętych podatkiem. Wpływy do budżetu
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gminy tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 212.500 zł. Wójt zaproponował
pozostawienie stawek na poziomie roku 2020.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej T. Kowalski. Propozycje stawek
podatków od nieruchomości były omówione podczas wspólnego posiedzenia komisji.
Poddano je analizie i porównaniu do stawek w sąsiednich gminach. W Gminie Wojciechów są
one na dosyd niskim poziomie. Poinformował, że radni przychylili się do propozycji Wójta i
pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej A. Twardowski poinformował, że członkowie Komisji przychylili się do
propozycji Wójta.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego poinformował, że członkowie Komisji również pozytywnie zaopiniowali stawki
podatków zaproponowane przez Wójta.
Zdaniem Wójta niskie stawki podatków zachęcają do osiedlania się na terenie gminy.
Widad, że przybywa nowych budynków a co za tym idzie wzrastają wpływy z tytułu podatków
od nieruchomości.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta z prośbą o promowanie gminy i zachęcanie
do osiedlania się na terenie gminy.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
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, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXVI/161/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na 2021 rok.
Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2021.
Po otwarciu dyskusji głos zabrał Wójt. Na wstępie poinformował, że w Gminie
Wojciechów do opodatkowania zgłoszonych jest 75 różnego typu pojazdów. Przy założeniu, że
przyjęte będą stawki obowiązujące w 2020 roku to wpływ do budżetu wyniesie około 105.000
zł. Podobnie jak w przypadku poprzednich rodzajów podatków Wójt zaproponował
pozostawienie dotychczasowych stawek.
Przewodniczący Komisji Budżetowej T. Kowalski poinformował, że na ostatnim
posiedzeniu członkowie Komisji analizowali stawki podatkowe i przychylają się do propozycji
Wójta.
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Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej A. Twardowski poinformował, że członkowie Komisji pozytywnie
opiniują propozycje Wójta.
Przewodniczący Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
poinformował, że członkowie Komisji również pozytywnie zaopiniowali stawki podatków
zaproponowane przez Wójta.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
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, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXVI/162/20 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na rok 2021.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wójt podziękował radnym i Skarbnik. Przedstawił
informację odnośnie kwot przypisów i wpłat z tytułu podatków za 2020 rok. Podziękował
sołtysom. Zwrócił się do mieszkaoców z prośbą o regulowanie należności podatkowych.
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy
Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski.
Uchwała podejmowana jest, co roku na każdy nowy rok. Roczny Program ma na celu
określenie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zadao, które mają służyd
mieszkaocom gminy. Projekt uchwały był poddany konsultacjom społecznym. Nie wpłynęły
żadne uwagi i opinie. Na realizację Programu w 2021 przewidziano kwotę 20.000 zł.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
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, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXVI/163/20 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”.
Ad. pkt. 16. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedur
ustanowienia sztandaru dla Gminy Wojciechów.
Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Michał Sumioski.
Radni występują z inicjatywą uchwałodawczą zgodnie z § 42 ust. 1 pkt 4 Statutu Gminy
Wojciechów. Wyjaśnił, że jest to uchwała intencyjna wyrażająca wolę Rady Gminy
Wojciechów ustanowienia sztandaru dla Gminy Wojciechów, która wynika z potrzeby
posiadania tego symbolu dla utrwalenia wielopokoleniowej tradycji mieszkaoców Gminy.
Samo podjęcie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych, które wystąpią dopiero po
podjęciu konkretnych działao. Poinformował, że wszyscy radni otrzymali przedstawiony
projekt uchwały a następnie odczytał jej uzasadnienie.
Głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki. Pogratulował Przewodniczącemu Rady podjęcia
inicjatywy, zaznaczając, że jest ona niezwykle znacząca z uwagi na pracę Komisji Oświaty
w kadencji 2010-2014, której efektem jest logo i herb gminy. Sztandar będzie dopięciem prac
związanych z symboliką dla Gminy i będzie mógł reprezentowad Gminę podczas różnych
ważnych uroczystości. Radny wyraził nadzieję, że będzie on wykonany w możliwie
najkrótszym terminie. Według niego w budynku Urzędu brakuje gabloty ze sztandarem. Na
zakooczenie wypowiedzi poinformował, że jest za podjęciem przedmiotowej uchwały.
Zdaniem Przewodniczącego Rady sztandar jest bardzo ważnym symbolem. Wyraził
nadzieję, że wszyscy radni opowiedzą się za tą inicjatywą. Na chwilę obecną nie mówi się
o kosztach, gdyż najważniejsze jest przeprowadzenie całej procedury związanej z jego
ustanowieniem.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
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, Marcin Mirosław,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
intencyjną Nr XXVI/164/20 w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedur ustanowienia
sztandaru dla Gminy Wojciechów.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady podziękował radnym za głosy
poparcia i dodał, że ma nadzieję na szybkie wykonanie sztandaru.
Ad. pkt 15. Sprawy różne.
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Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta z pytaniem dotyczącym wywozu odpadów
komunalnych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. W związku z przeprowadzonymi
przetargami poprosił o informacje w sprawie kształtowania się cen oraz o dalsze procedury?
Wójt poinformował, że do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zgłosiły się dwa podmioty, z których wybrano ten, który zaoferował niższą cenę
tj. 877.500 zł. Jeśli chodzi o prowadzenie PSZOK to w pierwszym terminie nie zgłosił się nikt,
w drugim ofertę na kwotę 91.570 zł złożyła jedna firma. Sumaryczny koszt związany
z gospodarką odpadami to około 970.000 zł. Na ten cel w budżecie zaplanowano 800.000 zł.
W związku z powyższym oraz w związku z tym, że według danych na koniec października
wynika, że należności z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów wynoszą 772.000
zł a zaległości prawie 132.000 zł konieczna będzie dokładna analiza. Dodatkowo ustawodawca
zobligował samorządy do wywozu odpadów dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do
października, co podraża system. Niewykluczone, że konieczne będzie wprowadzenie
podwyżek. W tej chwili w Gminie obowiązuje stawka 12 zł od osoby i należy ona do
najniższych w regionie. Wójt zwrócił uwagę, że wysokośd opłat nie jest zależna od gminy, ale
od systemu, który w całości musi finansowad się sam. Gmina ze swojego budżetu nie może
dokładad żadnych środków. Dlatego trzeba będzie wszystko dokładnie przeanalizowad
i realnie podejśd do tematu związanego z ewentualnymi podwyżkami.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że z przedstawionych wyliczeo wynika, iż na
chwilę obecną Gmina musi dołożyd 170.000 zł stąd też ta prośba do Wójta o informacje po to
by uświadomid mieszkaoców, przed jakim stoimy problemem. Najprawdopodobniej konieczna
będzie podwyżka opłat, gdzie w tym przypadku nie jest to decyzja ani Wójta czy Rady.
Wymusza to ustawodawca. System gospodarki odpadami jest tak skonstruowany, że gmina
nie może finansowad go z własnych środków. Jest to system, który musi bilansowad się sam.
Do tematu odniósł się radny Tomasz Kowalski. Jasno wskazał, że nawet, jeśli budżet
byłby wykonany w 100% to i tak zabraknie środków na pokrycie wszystkich kosztów
funkcjonowania systemu. Oprócz tego wymóg dwukrotnego odbioru odpadów dodatkowo
podraża system. Zdaniem radnego ustawa nie jest do kooca przemyślana a samorządy zostały
postawione pod ścianą gdyż są odgórnie zobligowane do dostosowania się do nowych
przepisów. Według niego system, który obecnie funkcjonuje i który się sprawdza byłby dla
Gminy Wojciechów wystarczający. Radny dał jasny przekaz, że po wdrożeniu nowych
przepisów aktualne stawki nie pokryją kosztów systemu a zatem konieczna będzie podwyżka
opłat. Trzeba będzie, zatem dokładnie przeanalizowad wszystkie koszty po to, aby ta
podwyżka nie była zbyt uciążliwa dla mieszkaoców, ale jednocześnie by wpływy z opłat
sfinansowały system. Radny odniósł się również do przyjętego na XXI sesji „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechów” ubolewając nad faktem, że
uwadze umknęła zmiana dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych, które będą
zbierane tylko raz do roku. Rodzi to obawy, że mieszkaocy będą w inny sposób pozbywad się
tych śmieci. Odnosząc się do tematu ewentualnych podwyżek opłat radny zwrócił się do
Wójta z apelem o jak najszybsze dokładne przeanalizowanie kosztów funkcjonowania systemu
i przeliczenie brakującej kwoty tak, aby już na początku nowego roku podjąd rozsądną decyzję.
Zwrócił się także z prośbą o zwiększenie skuteczności poboru opłat gdyż wysokośd zaległości
również ma wpływ na wysokośd stawek.
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Głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki. Zwrócił uwagę, iż jest to kolejna sesja, na której
pojawia się temat odpadów i informacja, że znów wzrosło zadłużenie w opłatach z tego tytułu.
Zaznaczył, że opłaty są daniną na rzecz paostwa a ich uiszczanie jest obowiązkiem każdego
obywatela. Z przedstawionych informacji wynika, że z mieszkaocy gminy mają bardzo duże
zaległości, dlatego on, jako osoba regularnie płacąca podatki czuje się podatnikiem gorszej
kategorii. Według radnego tak duża kwota 132.000 zł i to tylko z tytułu opłat za odpady
świadczy o złym funkcjonowaniu mechanizmu ściągalności. Podobnie jak radny T. Kowalski
jest zdania, że przekłada się to na stawki opłat i tak naprawdę zwiększone koszty będą ponosid
ci mieszkaocy, którzy regularnie dokonują wpłat. Zwrócił się do Wójta o przeanalizowanie
przyczyn zadłużenia sugerując żeby może zwiększyd częstotliwośd dokonywania opłat. Radny
zwrócił uwagę na fakt, że tak duża kwota, na jaką opiewają zaległości to np. koszt wykonania
inwestycji w gminie.
Przewodniczący Rady poinformował, że temat dotyczący opłat i podatków był
poruszony na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Konieczna jest poprawa ich ściągalności.
Dodał, że radni apelują do Wójta o wprowadzenie systemu smsowego, który funkcjonuje np.
w Gminie Nałęczów i który usprawniłby tą sytuację.
Wójt przyznał rację, że każdy powinien za odpady płacid. Odnosząc się do wypowiedzi
radnego J. Zubrzyckiego wyjaśnił, że pomimo ustalonego harmonogramu to jak najbardziej
jest możliwośd, aby mieszkaocy dokonywali wpłat częściowych przy większej częstotliwości.
Wójt poinformował, że Urząd korzysta z różnych możliwych narzędzi, aby wyegzekwowad
regulowanie opłat i poprawid ściągalnośd. Przedstawione kwot, nie uwzględniają one ostatniej
raty. Zaapelował do mieszkaoców o dokonywanie wpłat.
Zdaniem radnego S. Kameli najlepszym rozwiązaniem byłby automatyczny system
smsowy, który nie będzie wymagał konieczności zaangażowania dodatkowego czasu
pracownika.
Przewodniczący Rady poprosił T. Kowalskiego o odniesienie się do tematu.
Radny T. Kowalski wyjaśnił, że cała procedura wysyłki smsów związana jest
z obowiązującymi przepisami, jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga dodatkowej
pracy. Sama wysyłka około 4000 wiadomości zajmuje około 2 minut. Najważniejszą kwestią,
jest uzyskanie jak największej liczby kontaktów telefonicznych do mieszkaoców. Wyraził
nadzieję na współpracę z Wójtem nad wdrożeniem tego systemu.
Radny T. Madej przypomniał, że na jednej z sesji pracownik mówił o problemie
z pozyskaniem kontaktów telefonicznych, dlatego zasugerował, aby może wprowadzid inny
mechanizm, który by to uzupełniał, np. pisemne upomnienia.
W odpowiedzi Wójt poinformował, że upomnienia i tytuły wykonawcze są na bieżąco
do dłużników wysyłane. Jego zdaniem zwiększenie bazy kontaktów i wysyłka smsów może
faktycznie tą ściągalnośd poprawid. Generalnie system dotyczący gospodarki odpadami jest
problemem wielu gmin w całym kraju. Na różnych gremiach i spotkaniach ten temat jest
ciągle poruszany. Pojawiają się różne pomysły w tym budowa spalarni czy elektrociepłowni.
Przewodniczący Rady oznajmił, że nie poprawi to ściągalności opłat, która jest
głównym problemem gminy.
Wójt poinformował, że Gmina ze swojej strony robi to, co może, apeluje i przypomina.
13 | S t r o n a

Protokół Nr XXVI/20

26 listopada 2020 roku

Radny J. Zubrzycki zwrócił się do Wójta z pytaniem dotyczącym budowy sieci
światłowodu w gminie. Czy do Urzędu przekazywane są raporty z postępu prac i czy są jakieś
informacje dotyczące terminu podłączenia? Dodał, że jest to szczególnie ważne w dobie
pandemii, gdy większośd osób pracuje zdalnie, zdalnie odbywają się także zajęcia w szkołach
i na uczelniach.
Odnosząc się do pytania przedmówcy radny S. Kamela wyjaśnił, że budowa sieci jest
jednym z etapów. Oprócz sieci konieczne będzie wykonanie przyłącza do domu oraz
podpisanie umowy z firmą, która dostarczy internet.
Wójt podziękował radnemu S. Kameli za informacje oraz radnemu J. Zubrzyckiemu za
pytanie. Odpowiedział, że takich raportów nie ma niemniej jednak sam obserwuje prace
w terenie i widad, że idą do przodu. Do Urzędu wpływają dokumenty związane
z uzgodnieniami instalacyjnymi, co świadczy o postępach prac.
Głos zabrała Skarbnik Mirosława Walat. Odnosząc się do tematu opłat za odpady
poinformowała, że w 2019 roku kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 389.000 zł, zaległości
60.000 zł. Wg danych na koniec III kwartału 2020 r. są to odpowiednio 502.000 zł i 82.000 zł.
Odnośnie wypowiedzi radnego J. Zubrzyckiego wyjaśniła, że zaległości nie przedkładają się na
zwiększenie kwot opłat dla mieszkaoców, którzy wywiązują się z tego obowiązku. Wysokośd
opłaty przypadającej na jednego mieszkaoca wylicza się poprzez podzielenie ogólnej kwoty
wszystkich kosztów związanych z gospodarką odpadami przez liczbę mieszkaoców gminy.
Radny T. Madej podziękował Wójtowi, Zastępcy Wójta i pracownikom Urzędu za
szybka reakcję i zarównanie ubytków na odcinku drogi Sporniak-Saganów.
Radna Anna Zabiegła zapytała Wójta czy był już rozstrzygnięty przetarg na
fotowoltaikę? Poprosiła o informacje dotyczące realizacji tego projektu.
Wójt odpowiedział, że przetarg będzie ogłoszony w tym roku w grudniu, by
z początkiem nowego roku możliwe było podjęcie dalszych działao. Ceny będą znane po
rozstrzygnięciu przetargu. Odniósł się również do pytao, które pojawiły się odnośnie tego
tematu na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
dotyczących procentowego przeliczenia paneli pod działalnośd gospodarczą czy też
ewentualnej możliwości dokonywania zmian wniosku tj. zwiększania lub zmniejszania
zapotrzebowania na moc.
Radny A. Twardowski zadał Wójtowi pytanie dotyczące światłowodów. Co
z miejscowościami, które nie są ujęte w planie budowy sieci?
Wójt wyjaśnił, że jest to projekt realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Pomimo
tego, że Gmina przekazywała wszelkie informacje dotyczące danych adresowych rozbudowa
sieci nie obejmuje wszystkich. Wójt nie wykluczył, że jeśli będą możliwości dalszej rozbudowy,
nawet przy udziale środków własnych to gmina podejmie działania.
Zdaniem Przewodniczącego Rady projekt, który jest obecnie realizowany nie ma ani
sensu ani logiki, gdyż nadal pozostają nawet całe miejscowości bez dostępu do budowanego
światłowodu.
W doniesieniu do wypowiedzi Skarbnik zdaniem radnego T. Kowalskiego radnemu
J. Zubrzyckiemu chodziło o inny kontekst. Zadłużenie powiększa ogólny koszt systemu
gospodarki odpadami na dany rok a co za tym idzie po podzieleniu na liczbę mieszkaoców
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daje większą kwotę. Generalnie chodzi o to, że to zadłużenie trzeba z czegoś pokryd, jeśli nie
ze środków z opłat za śmieci to z innych podatków.
Radna B. Grzelak zapytała o kwotę zadłużenia mieszkaoców w opłatach za odpady za
2019 rok.
Przewodniczący poinformował, że dane były przedstawione następnie poprosił
Skarbnik o ponowne podanie kwot.
Odnośnie wypowiedzi radnego T. Kowalskiego Skarbnik potwierdziła, że faktycznie tak
jest. Odnośnie informacji o kwotach poprosiła o chwilę na przygotowanie.
W trakcie Przewodniczący Rady poinformował o terminie kolejnej sesji, która
planowana jest na 30 grudnia. Poinformował również o przesłaniu wszystkim radnym projektu
uchwały budżetowej z prośba o zapoznanie oraz zaplanowanie prac nad projektem.
Następnie Skarbnik przedstawiła informacje. W 2019 kształtowało się to następująco:
389.000 zł kwota uiszczonych opłat, 60.000 zł zaległości, 390.579,86 zł koszty funkcjonowania
systemu oraz 50.000 zł inne koszty.
Innych pytao nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do ostatniego
punktu porządku obrad.
Ad. pkt 15. Zakooczenie obrad XXVI sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakooczenia obrad XXVI sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska

15 | S t r o n a

