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PROTOKÓŁ NR XLIX/22 

z XLIX sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 26 sierpnia 2022 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie i trwała od godz. 09.00 do godz. 10.11 

 

W posiedzeniu wzięło udział 10 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk,  

2. Mariusz Błaszczak, 

3. Bogusława Anna Grzelak, 

4. Tomasz Kowalski, 

5. Tomasz Marek Madej, 

6. Dariusz Malik, 

7. Marcin Mirosław, 

8. Michał Sumioski, 

9. Anna Zabiegła, 

10. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

Radni nieobecni: 

1. Stanisław Kamela, 

2. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, 

3. Grzegorz Matyjasik, 

4. Grzegorz Piróg, 

5. Andrzej Twardowski. 

 

 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Mirosława Walat – 

Skarbnik Gminy, Prawnik 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 10 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) 

 

Wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał 

pod głosowanie całośd porządku obrad. 
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Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak , Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Anna Zabiegła, 

Jarosław Paweł Zubrzycki. 

NIEOBECNI (5) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, 

Grzegorz Piróg, Andrzej Twardowski. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Wojciechów: 

1. Otwarcie sesji XLIX Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok. 

9. Sprawy różne. 

10. Zakooczenie obrad XLIX sesji w VIII kadencji 2018 – 2023. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Wojciechów. 

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu 

z XLVIII 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: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak , Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, 

Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Mariusz Błaszczak. 

NIEOBECNI (5) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, 

Grzegorz Piróg, Andrzej Twardowski. 

 

Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XLVIII sesji Rady Gminy Wojciechów. 
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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 lipca 2022 roku do dnia 26 sierpnia 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 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski.  

- W dniach 24 oraz 26 sierpnia udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz 

Komisji Budżetowej. 

 

Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów  

z działalności w okresie międzysesyjnym.   

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski przedstawił, że  

komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia - w dniu 24 i 26 sierpnia 2022 roku. 

Komisja debatowała nad sprawami związanymi budżetem oraz wszelkimi zagadnieniami 

realizowanymi przez gminę.   

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego Miłosz Adamczyk. Komisja odbyła 2 posiedzenia – oba łączone wraz  

z komisją budżetowa  w dniach 24 oraz 26 sierpnia. Komisja na obu posiedzeniach analizowała 

rozstrzygnięcia przetargów oraz kwestie wykonania inwestycji w roku bieżącym. 

 

Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

  Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. 

Poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają z Zarządzeo Wójta oraz 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Następnie je omówiła. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że radni zajmowali się 

przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 

ostatnim posiedzeniu Komisji oraz, że zaopiniowali go pozytywnie. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały i następnie poddał go pod głosowanie.  

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak , Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Anna Zabiegła, 

Jarosław Paweł Zubrzycki. 
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NIEOBECNI (5) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, 

Grzegorz Piróg, Andrzej Twardowski. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XLIX/268/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

 

Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022. 

Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą 

one m.in.: zwiększenie na które składają się  

Dochody, zwiększenie o kwotę 113 386,81 zł, na które składają się: 

- 112 372,00 zł dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 częśd oświatowa subwencji przeznaczona na 

wydatki dla nauczycieli, 

-  1 014,81 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 6257 projekt „Wesołe Przedszkolaki”,  

Dochody, zmniejszenie o kwotę 4 950 608,81 zł, na które składają się: 

- 4 769 000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6090 – zmniejszenie dochodów z programu ,,Polski 

Ład”. 

 - 1 014,81 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 2057 projekt „Wesołe Przedszkolaki”, 

- 180 594,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 § 8257 inwestycja pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Palikije Drugie”.  

Wydatki 

1) Zwiększenie o kwotę  493 069,50 zł, na którą składają się: 

- 11 000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 – zmiany wynikające ze zmian w funduszu sołeckim 

miejscowości Wojciechów-Kolonia Piąta oraz Sporniak, 

- 55 500,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – zakup destruktu na remont dróg gminnych, 

- 56 000,00 zł dz. 754 – bezpieczeostwo publiczne i ochrona ppoż, 

- 80 373,29 zł dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zwiększenie rezerwy, 

- 121 084,81 zł dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększenie na wynagrodzenia nauczycieli oraz dotacja 

dla SP Maszki, 

- 12 731,40 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 4277 – zakup usług remontowych dla projektu pn.: ,,Klub 

Seniora w Gminie Wojciechów”, 

- 156 380,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – budowa oświetlenia w miejscowości 

Wojciechów, Sporniak oraz Palikije Pierwsze. 

 

2) Zmniejszenie o kwotę 4 859 293,50 zł, na którą składają się: 

- 320 000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – drogi publiczne powiatowe,  

- 472 000,00 zł dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 – drogi publiczne wojewódzkie, 

- 3 551 247,29 zł dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, 

- 145 000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 

- 6 000,00 zł dz. 754 rozdz. 75312 – ochotnicze straże pożarne, 

- 1 014,81 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 2057 projekt „Wesołe Przedszkolaki”, 

- 12 731,40 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 4227 – zakup środków żywności, 

- 2 200,00 zł dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym, 
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- 349 100,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód. 

 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej, który poinformował, że komisja 

budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak , Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Anna Zabiegła, 

Jarosław Paweł Zubrzycki. 

NIEOBECNI (5) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, 

Grzegorz Piróg, Andrzej Twardowski. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XLIX/269/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022. 

 

Ad. pkt. 9. Sprawy różne. 

 Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który poinformował, że kolejna sesja 

planowana jest na 30 września, a w razie jakichkolwiek potrzeb zostanie zwołana sesja 

nadzwyczajna. 

 Głos zabrała radna Bogusława Grzelak, która zwróciła się do Wójta z pytaniem jaki jest 

pomysł na wykorzystanie pieniędzy od Wojewody tj. 18 000 zł przeznaczonych na kapliczkę  

w Szczuczkach podkreślając, że IPN będzie robił głęboki remont i zwróciła również uwagę co  

z ogrodzeniem, gdyż oni tego robid nie będą? Wójt odpowiedział, że kwota, o którą 

wnioskowaliśmy skupiała się głównie na kapliczce tj. na rozwiązaniu problemu zagrzybienia  

i te prace zostaną wykonane. Częśd środków, które otrzymaliśmy na pewno zostanie, więc 

można się zastanowid jak je dalej wykorzystad i można chociażby pomyśled właśnie o jakimś 

ogrodzeniu. Radna Bogusława Grzelak zwróciła się również z pytaniem: ,, Czy mogłaby 

przekazad pieniądze gminie, które zebrała podczas zbiórki na remont kapliczki, by to gmina 

dokonała płatności?”. Głos zabrała Skarbnik Gminy, która odpowiedziała, że jest taka 

możliwośd, jeżeli gmina otrzymałaby te środki w formie darowizny – wtedy środki te 

wprowadzone zostałyby do budżetu jako dochód.  

 Głos zabrał Sołtys wsi Stasin, który zwrócił uwagę, że złożył podanie do Wójta Gminy  

w sprawie oświetlenia we wsi Stasin i chciałby pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczyd 

właśnie na ten cel. Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że jeżeli są jakieś zmiany w 

funduszu sołeckim to należy rozmawiad z mieszkaocami na zebraniu sołeckim i ustalenie,  

a później rada przyjmuje zmiany w budżecie.  

 Głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki, który zwrócił się do Wójta z pytaniem czy znany 

jest jakikolwiek realizacji drogi? Pytanie wynika z tego, że mieszkaocy nie wiedzą jak sobie 

zaplanowad prace polowe. Wójt odpowiedział, że będzie to około druga połowa października  

i jeszcze bliżej terminu będzie informował. Radny Jarosław Zubrzycki zwrócił również uwagę, 

że od około miesiąca nie świecą się lampy w miejscowości Łubki. Przewodniczący Rady Gminy 
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dodał, że nie dotyczy to tylko tej miejscowości i wskazał również m.in. taki sam problem  

w miejscowości Wojciechów i zwrócił się z prośbą do Wójta o interwencję w tej sprawie, gdyż 

jest to jeszcze na gwarancji.  

 Głos zabrała Radna Anna Zabiegła, która zwróciła się z pytaniem o termin wykonania  

drogi w Palikijach Drugich? Wójt odpowiedział, że będzie to podobnie tj. około druga połowa 

października. 

 Głos zabrał radny Mariusz Błaszczak, który zwrócił się do Wójta z uwagą, że na drodze 

od Szkoły Podstawowej w Palikijach w stronę lasu pojawiły się dziury, więc prosi o załatanie 

tych dziur zanim ktoś uszkodzi swój samochód. Wójt podziękował za poinformowanie  

i zapewnił, że na pewno zostanie to zrobione. 

 Głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który zwrócił się z pytaniem do Wójta  

odnośnie fotowoltaiki tj. czy w związku z tym, że mamy zapas mocy zostały podjęte jakieś 

działania by wykorzystad to na budynkach szkoły czy budynku sali sportowej? Wójt 

odpowiedział, że już na ukooczeniu są sprawy dokumentacyjno-merytoryczne i będzie 

ogłaszany przetarg. 

 Głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki, który zwrócił uwagę, czy nie byłoby warto 

zmienid sposobu ogrzewania jeżeli byłaby ta instalacja fotowoltaiczna zainstalowana? Podał 

tu m.in. przykład pompy ciepła, która przy obecnych wzrostach cen gazu zaczyna byd 

ekonomicznie uzasadniona. Wójt odpowiedział, że jeżeli jakaś możliwośd finansowania na 

rynku się pojawi to na pewno zwróci na to uwagę. 

 Głos zabrał Wójt, który zaprosił wszystkich na Dożynki Parafialno-Gminne w dniu 

28.08.2022 r. Poinformował również, że na dzieo 31.08.2022 r. na godz. 10:00 zwołał sesję 

sołtysów i informacje te zostały wysłane drogą pocztową – będzie ona dot. głównie podziału 

funduszu sołeckiego. Dodał również, że tego dnia w Bełżycach od godz. 12:00 – 14:00 odbędą 

się konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju ponadlokalnego porozumienia 

partnerskiego ,,Bystrzyca” – wszelkie informacje na temat tej strategii zamieszczone są na 

naszej stronie i zwrócił się z prośbą o zapoznanie się z tematem i składaniem ewentualnych 

uwag. 

 

Radni nie zgłosili więcej pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten 

punkt obrad. 

 

Ad. pkt. 10. Zakooczenie obrad XLIX sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.  

Zakooczenia obrad XLIX sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”. 

 

 

Protokołowała:       

Anna Śmigielska       


