Protokół Nr XIII/19

12 września 2019 roku

PROTOKÓŁ NR XIII/19
z XIII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 12 września 2019 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie
i trwała od godz. 9.00 do godz. 13.17.
W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
3. Tomasz Kowalski,
4.Tomasz Marek Madej,
5. Dariusz Malik,
6. Grzegorz Matyjasik,
7. Grzegorz Piróg,
8. Michał Sumiński,
9. Andrzej Twardowski,
10. Anna Zabiegła,
11. Jarosław Paweł Zubrzycki
12. Kazimierz Żywicki.
Nieobecni:
1. Mariusz Błaszczak,
1. Stanisław Kamela,
2. Marcin Mirosław.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz
Zielonka - Zastępca Wójta Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy, Magdalena Matusiak –
prawnik UG Wojciechów, Anna Czerniec – pracownik UG Wojciechów, Joanna CzubakTomicka – pracownik UG Wojciechów, Zygmunt Gomółka – pracownik UG Wojciechów,
Joanna Kaznowska – radna Powiatu Lubelskiego, Grzegorz Szacoń – Prezes Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach, Jolanta Duda – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Wojciechowie, Monika Kowalska-Ternes Zastępca Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wojciechowie, Iwona Piech – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkach,
Urszula Rogowska-Misztal – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Palikijach, Leszek Samcik –
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubkach, Monika Szumera – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Miłocinie, Jolanta Gorgol - Prezes Oddziału ZNP w Wojciechowie..
Ad. pkt 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumiński.
Następnie przywitał przybyłych na obrady radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu
15 radnych obecnych jest 12 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
(Listy obecności stanową załącznik do protokołu)
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Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był
on również udostępniony na Portalu Mieszkańca 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 całość porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności
w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Bełżycach o funkcjonowaniu Zakładu oraz sprawach związanych z odbiorem odpadów
komunalnych.
7. Omówienie spraw z zakresu oświaty; w szczególności organizacji roku szkolnego 2019/2020
oraz możliwości pozyskania dodatkowych funduszy pozabudżetowych na cele oświatowo
– edukacyjne.
8. Przyjęcie „Informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Wojciechów w roku szkolnym
2018/2019”.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wojciechów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem 1494/6, położonej w obrębie Wojciechów, stanowiącej własność
Gminy Wojciechów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Wojciechów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
13. Informacja Skarbnika Gminy z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za I półrocze 2019
roku.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad XIII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z XII sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią,
ponadto protokół był udostępniony na Portalu Mieszkańca 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, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Marcin Mirosław.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XII sesji.
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 4 lipca 2019 roku, to jest od ostatniej sesji
do dnia 7 sierpnia 2019 roku. (Lista zarządzeń stanowi załącznik do protokołu)
Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeń i spotkań, w których
uczestniczył.
12 sierpnia – spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Bełżycach dotyczące
współpracy oraz spraw bieżących,
- spotkanie z projektantami odcinka sieci światłowodowej, który ma przebiegać przez
gminę Wojciechów;
26 sierpnia – Zastępca Wójta w Urzędzie Wojewódzkim złożył wnioski o dofinansowanie
budowy dróg w m. Szczuczki i Palikije Drugie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
29 sierpnia – udział w posiedzeniu Zarządu, posiedzeniu Zgromadzenia oraz posiedzeniu
nadzwyczajnym Zgromadzenia Wspólników CZG „PROEKOB”;
30 sierpnia – sesja sołtysów;
2 września – udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej
w Miłocinie oraz Szkole Podstawowej w Palikijach;
5 września – wojewódzka inauguracja roku szkolnictwa branżowego, która odbyła się
w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,
– udział w spotkaniu z Wojewodą, radnym Sejmiku Markiem Wojciechowskim,
posłanką Gabrielą Masłowską oraz rzecznikiem Ministerstwa Sprawiedliwości Janem
Kantakiem;
6 września – spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim poświęcone przekazaniu umów o
dotację udzieloną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
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- Zastępca Wójta uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Społecznych Rady Gminy Wojciechów, którego tematem była organizacji roku szkolnego
2019/2020 r.
8 września – Dożynki Wojewódzkie w Radawcu Dużym;
9 września – dyskusja publiczna nad projektem zmiany Studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojciechów;
10 września – udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów, ocena
wykonania budżetu za I półrocze oraz analiza postępowań przetargowych na inwestycje
drogowe;
11 września – posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów.
Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakończył ten
punkt obrad.
Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z
działalności w okresie międzysesyjnym.
Na wstępie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to nowy stały punkt porządku obrad.
Informacja będzie krótkim streszczeniem tematyki posiedzeń Komisji, które odbyły się między
sesjami. Następnie poinformował, że od ostatniej sesji odbyły się trzy posiedzenia. Pierwszego
poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Społecznych Jarosława Zubrzyckiego.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował
o terminie posiedzenia, które odbyło się 06.09 i osobach w nim uczestniczących. Streścił
przebieg i tematykę spotkania, które poświęcone było oświacie, w szczególności organizacji
nowego roku szkolnego 2019/2020 r.
Następnie radny Jarosław Zubrzycki poinformował o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w
dniu 10.09, w trakcie, którego radni zajmowali się prawidłowością przeprowadzania
postępowań zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych oraz sprawozdaniem z realizacji
budżetu za I półrocze.
W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski.
Przedstawił informacje dotyczące posiedzenia Komisji, które odbyło się 11.09. Głównym
tematem było zaopiniowanie zmian budżetowych jak również analiza sprawozdania z
realizacji budżetu za I półrocze.
Po przedstawieniu informacji Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad,
po czym przeszedł do kolejnego.
Ad. pkt 6. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Bełżycach o funkcjonowaniu Zakładu oraz sprawach związanych z odbiorem odpadów
komunalnych.
Informację na temat funkcjonowania Zakładu oraz spraw związanych z odbiorem
odpadów komunalnych przedstawił Prezes ZZOK w Bełżycach Grzegorz Szacoń, który tą
funkcję sprawuje od 1 czerwca br. W/w informacje zaprezentował w postaci prezentacji
multimedialnej.
(Prezentacja stanowi załącznik do protokołu)
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Po zakończeniu prezentacji radni przeszli do dyskusji i zadawania pytań.
Radny Andrzej Twardowski zapytał o odbiór różnego typu opakowań od rolników (Brak
dokładnego odsłuchu z uwagi na wyłączony mikrofon.)
Prezes ZZOK wyjaśnił, że są dwie możliwości: albo dostarczyć je do PSZOK lub też do
instalacji, czyli Zakładu w Bełżycach
Radny Jarosław Zubrzycki zapytał, o ile procentowo mogą w przyszłym roku wzrosnąć
miesięczne opłaty za wywóz odpadów komunalnych?
W odpowiedzi na to pytanie Prezes wyjaśnił, że na chwilę obecną nie jest w stanie
podać konkretnych kwot opłat natomiast w przybliżeniu szacuje, że będzie to wzrost o około
10-12% przy założeniu, że strumień odpadów nie wzrośnie drastycznie.
Następnie głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który zadał pytanie, czy w związku
nowymi regulacjami dotyczącymi odpadów z działalności rolniczej ta kategoria odpadów
będzie musiała być wprowadzona przez Radę Gminy uchwałą czy też rolnicy będą zobowiązani
do zawierania indywidualnych umów z firmami zajmującymi się ich odbiorem?
Prezes ZZOK wyjaśnił, że jeśli przedmiot transakcji nie osiąga wartości 2.500 zł
wówczas umowa nie jest konieczna a wystarczą jedynie pokwitowania odbioru. Natomiast, co
do regulacji dotyczących wprowadzenia nowej kategorii odpadów rolniczych w formie
uchwały to Rada Gminy może to zrobić, ale nie jest do tego zobligowana.
Kolejne pytanie radnego T. Kowalskiego dotyczyło możliwości stworzenia dla Gminy
Wojciechów oraz innych gmin, które bardzo dobrze segregują śmieci bonifikaty w opłatach.
Dodał, że stanowiłoby to zachętę do lepszej gospodarki odpadami.
Prezes Grzegorz Szacoń zadeklarował, że propozycja zostanie przedstawiona na
Zgromadzeniu Wspólników wprowadzenie polityki cenowej dokonywane jest za zgodą i w
porozumieniu ze wspólnikami Zakładu.
Następnie radny T. Kowalski zapytał, czy w kosztach operacyjnych Zakładu został
uwzględniony wzrost płacy minimalnej, który planowany jest w styczniu przyszłego roku i czy
w ciągu roku w trakcie obowiązywania umowy cennik odbioru odpadów może ulec zmianie?
Prezes Zakładu odpowiedział, że cennik może ulec zmianie, ale pomimo upoważnienia
do prowadzenia indywidualnej polityki cenowej, które Zarząd otrzymał od wspólników spółki
wszystkie zmiany są dyskutowane a decyzje podejmowane w porozumieniu po akceptacji.
Radny T. Kowalski zadał pytanie czy w kalkulacjach Zakładu jest uwzględniony
dodatkowy koszt wynikający z konieczności odbioru od przyszłego roku odpadów zmieszanych
dwa razy w miesiącu w terminie od kwietnia do października?
Grzegorz Szacoń wyjaśnił, że nie zawiera się to w cenie zagospodarowania odpadów,
ale w kosztach transportu. Prezes przedstawił przybliżone koszty transportu odpadów.
Radny T, Kowalski zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości bonifikaty finansowej
dla gmin, które dobrze segregują odpady, co z pewnością byłoby pewnym bodźcem dla
innych.
Na zakończenie Prezes zwrócił się z prośbą o zgłaszanie do Zakładu bądź Urzędu Gminy
wszelkich nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów.
Innych pytań nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył dyskusję w tym
punkcie sesji.
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad. pkt 7. Omówienie funduszy spraw z zakresu oświaty; w szczególności organizacji roku
szkolnego 2019/2020 oraz możliwości pozyskania dodatkowych pozabudżetowych na
cele oświatowo – edukacyjne.
Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady Michał Sumiński przywitał wszystkich
zaproszonych i przybyłych na tą sesje dyrektorów szkół z terenu gminy Wojciechów.
Poinformował, że temat był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Społecznych.
Po przywitaniu informacje z zakresu oświaty a także pilne potrzeby placówek
przedstawili dyrektorzy szkół, którzy zabrali głos w następującej kolejności
- Jolanta Duda Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie,
- Monika Kowalska- Ternes Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza
w Wojciechowie.
- Monika Szumera – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie,
- Urszula Rogowska-Misztal –Dyrektor Szkoły Podstawowej w Palikijach,
- Leszek Samcik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubkach,
- Iwona Piech – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Maszkach.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Jarosław
Zubrzycki poinformował, że podczas posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 8 września
członkowie Komisji zapoznali się z informacjami z zakresu oświaty, w szczególności organizacji
roku szkolnego 2019/2020 przedstawionymi przez uczestniczących w posiedzeniu dyrektorów
szkół. Przewodniczący podkreślił bardzo dobry poziom oświaty w gminie i wyraził nadzieję na
dobrą współpracę. Zwrócił uwagę, że w przyszłym roku środki budżetowe na placówki
oświatowe będą mocno ograniczone.
Wójt podziękował wszystkim dyrektorom za pracę i wysiłek włożony w utrzymanie
i prowadzenie placówek oraz wyniki nauce, jakie uzyskali uczniowie. Odnosząc się do
przyszłorocznego budżetu zaznaczył, że z uwagi na zaplanowane bardzo duże inwestycje
drogowe środki na oświatę będą mniejsze.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i
przeszedł do kolejnego.
Ad. pkt 8. Przyjęcie „Informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Wojciechów w roku
szkolnym 2018/2019”.
Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w/w Informacja
zamieszczona była na portalu esesja i wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z nią.
Dodał, że jest w niej zawarte wszystko, o czym dyrektorzy mówili w poprzednim punkcie.
(Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Wojciechów w roku szkolnym 2018/2019
stanowi załącznik do protokołu)
Zastępca Wójta podziękował dyrektorom za pracę i zaangażowanie i zapewnił, że
wszystkie zgłaszane problemy będą rozwiązywane na bieżąco.
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Radny T Kowalski pochwalił dyrektorów za wyniki w nauce, które osiągnęli uczniowie
oraz za wszelkie działania podejmowane na rzecz poprawy warunków pracy i nauki w
szkołach. Co do przyszłorocznego budżetu zwrócił się z prośbą, aby zapotrzebowania na
przyszły rok zgłaszać realnie i typować tylko te prace, które są niezbędne do wykonania.
Zaznaczył, że Rada chce tworzyć budżet wspólnie na zasadzie współpracy, szczególnie
w kwestiach dotyczących remontów. Wyjaśnił, że jest to podyktowane bardzo trudnym dla
Gminy rokiem finansowym, w którym realizowanych będzie wiele kosztownych inwestycji.
Zakańczając ten punkt porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumiński
stwierdził, że Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Wojciechów w roku szkolnym
2018/2019 została przez Radą Gminy przyjęta. Następnie podziękował wszystkim dyrektorom
za przybycie i udział w sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Wojciechów.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Zastępca Wójta Tomasz Zielonka.
Zmiana dotyczy objęcia dodatkiem za wychowawstwo w kwocie 300 zł nauczycieli oddziałów
przedszkolnych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIII/66/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wojciechów.
Zastępca wójta podziękował za jednogłośne podjęcie w/w uchwały.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej oznaczonej numerem 1494/6, położonej w obrębie Wojciechów, stanowiącej
własność Gminy Wojciechów.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Joanna Czubak Tomicka pracownik
Urzędu Gminy Wojciechów. Sprzedaż ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania
sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej, jako działka 1494/2, zabudowanej budynkiem
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mieszkalnym stanowiącym przedmiot własności osoby fizycznej. Zbycie nieruchomości
następuje z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość nie może być zagospodarowana,
jako odrębna nieruchomość. Strona zainteresowana nabyciem złożyła stosowny wniosek
o nabycie nieruchomości.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował, że wniosek zainteresowanego o nabycie przedmiotowej
nieruchomości był rozpatrywany podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 1 sierpnia. Po
przeprowadzeniu wizji w terenie członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
możliwość zbycia przez Gminę działki o numerze 1494/6.
Radny T. Kowalski zapytał czy będzie sporządzony operat szacunkowy i w jaki sposób
nastąpi sprzedaż nieruchomości?
Joanna Czubak Tomicka wyjaśniła, że operat szacunkowy będzie zrobiony po podjęciu
przez Radę Gminy uchwały.
Radny dopytał, kto pokryje koszty związane z podziałem?
Joanna Czubak Tomicka odpowiedziała, że te koszty poniesie wnioskodawca.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIII/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem 1494/6, położonej w obrębie Wojciechów, stanowiącej własność Gminy
Wojciechów.
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Wojciechów.
Głos zabrał pracownik Urzędu Gminy Zygmunt Gomółka. Przedmiotem niniejszej
uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Wojciechów oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr
1576/1 o pow. 0,0026 ha i 1576/2 o pow. 0,0130 ha. Sprzedaż nieruchomości ma na celu
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych, jako
dziatki 1503/1 i 1505, położonych w obrębie Wojciechów. Zbycie nieruchomości następuje z
uwagi na fakt, ze przedmiotowa nieruchomość nie może być zagospodarowana, jako odrębna
nieruchomość. Strony zainteresowane nabyciem złożyły stosowne wnioski o nabycie
nieruchomości. Wszelkie koszty leża po stronie nabywcy.
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Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIII/68/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Anna Czerniec – pracownik Urzędu
Gminy Wojciechów. Wyjaśniła, że zgodnie z z art. 5 d ust. 2 ustawy — Prawo energetyczne.
Rada Gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej zamieszkałego na terenie Gminy Wojciechów.
Wynika to z obowiązującej od 4 maja 2019 r. zmiany wprowadzonej ustawy z 21 lutego 2019
r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. poz. 730). Podjęcie
uchwały wynika także z konieczności właściwego realizowania przez Urząd Gminy Wojciechów
zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego przyznawania i wypłacania odbiorcom
wrażliwym energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego. Pomimo, że na
terenie gminy Wojciechów nie ma dodatków energetycznych to podjęcie uchwały jest
obligatoryjne.
Radny Jarosław Zubrzycki zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, kim jest zgodnie z ustawą
odbiorca wrażliwy.
Anna Czerniec poinformowała, że odbiorca wrażliwy to osoba, która pobiera dodatek
mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i
zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
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ZA (12) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIII/69/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Ad. pkt 13. Informacja Skarbnika Gminy z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za
I półrocze 2019 roku.
Po otwarciu dyskusji głos zabrała Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Na wstępie
poinformowała, że wszyscy radni otrzymali w/w Informację w związku, z czym mieli możliwość
zapoznania się z nią. Ponadto temat wykonania budżetu za I półrocze był omawiany
i analizowany na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej. Następnie
przeszła do odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający RIO
pozytywnie zaopiniował przedłożoną Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze z uwagą, że plan budżetu na dzień 30 czerwca nie spełnił reguły art. 242 ust 1 ustawy
o finansach publicznych. Zgodnie z tą regułą nie można uchwalić budżetu, w którym
planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o
nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
W kwestii formalnej Skarbnik wyjaśniła, że przedmiotowa Informacja jest
przedkładana jedynie do wiadomości radnych w związku, z czym nie podejmuje się tu żadnej
uchwały.
(Informacja z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za I półrocze 2019 roku stanowi
załącznik do protokołu)
Po zakończeniu wypowiedzi przez Skarbnik, Przewodniczący Rady potwierdził, że
wszyscy radni Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku otrzymali jak również,
że temat był omawiany i analizowany w trakcie posiedzeń Komisji Rewizyjnej i Komisji
Budżetowej Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Zubrzycki poinformował, że członkowie
Komisji zajmowali się tym tematem podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 10 września.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną Informację.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że Informacja
z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku była szeroko omówiona i przeanalizowana
podczas posiedzenia w dniu 11 września. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali przedłożoną Informację.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Zmiany w budżecie gminy przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Na
wstępie wyjaśniła przyczynę trzykrotnej zmiany treści projektu uchwały, które otrzymali radni.
W dalszej kolejności przystąpiła do omawiania zmian w budżecie, które dotyczą m. in.:
Dochody - zwiększenie o kwotę:
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- 100.000 zł – dotacje celowe na pomoc w usuwaniu skutków trąby powietrznej,
- 18.317,50 zł – środki zebrane w zbiórce publicznej z przeznaczeniem na pomoc mieszkance
m. stary Gaj poszkodowanej w pożarze,
- 17.000 dotacja dla OPS,
- 106.850,67 zł dotacja za rok 2018 z tytułu funduszu sołeckiego, która została
rozdysponowana na: wynagrodzenia dla sołtysów – 33.850,67 zł, dowozy uczniów – 70.000 zł
oraz 3.000 zł – wywóz odpadów UG.
Wydatki:
- 40.000 zł dotacja dla OSP Sporniak na remont świetlicy wiejskiej,
- 4.500 zł dotacja dla OSP Stasin na wkład własny na zakup noży hydraulicznych.
Ponadto w związku możliwością wystąpienia przekroczeń na wydatkach bieżących
dokonane zostały niewielkie kwotowo zmiany pomiędzy działami.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że posiedzenie
Komisji odbyło się 11 września. Po analizie przedstawionych dokumentów i po dyskusji
członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na błąd w treści uchwały dotyczący kwoty
wydatków majątkowych i poprosił Skarbnik o skorygowanie.
Skarbnik odczytała poprawną kwotę wydatków która wynosi 8.915.602,35 zł.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIII/70/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Ad. pkt 15. Sprawy różne.
Po otwarciu dyskusji głos zabrała sołtys wsi Palikije Pierwsze Joanna Piróg Di Santo.
Zwróciła się do Wójta z pytaniem czy zostały podjęte jakieś kroki w sprawie budowy odcinka
chodnika do szkoły w m. Palikije?
Wójt odpowiedział, że były prowadzone rozmowy dotyczące możliwości wykupu
gruntu od prywatnych właścicieli, ale cena, jaką zażądali jest zbyt wysoka. Niemniej jednak
negocjacje będą nadal prowadzone. Pomimo bardzo napiętego przyszłorocznego budżetu
rozważana jest możliwość zarezerwowania środków na budowę tego chodnika w przyszłym
roku a to z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.
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Radna Anna Zabiegła poruszyła dwie kwestie. Pierwsza dotycząca przywrócenia kursów
komunikacji prywatnej w weekendy. Nadmieniła o rozmowie z jedną z mieszkanek, która
przekazała, że radni nie wyrazili zgody. Czy jest to temat zamknięty, czy może będą
prowadzone jakieś rozmowy z przewoźnikami? Kolejna kwestia, na którą radna zwróciła
uwagę, dotycząca niezabierania pasażerów z przystanków.
Odnośnie przewozów Wójt wyjaśnił, że na jednym z posiedzeń komisji radni
sceptycznie odnieśli się do pomysłu dopłat do połączeń komunikacyjnych. Gmina prowadzi
rozmowy z przewoźnikami, co jednak nie przynosi efektu, gdyż domagają się pomocy
finansowej. Co do drugiego tematu problem jest znany i podejmowano w tej sprawie
interwencje i działania. Wójt poinformował o planowanym spotkaniu w Urzędzie
Marszałkowskim na temat połączeń, które spełniałyby oczekiwania mieszkańców i
poprawiłyby dostępność komunikacyjną.
Radna Anna Zabiegła odniosła się do budowy drogi w Palikijach Drugich. Potwierdziła,
że przy planowaniu realizacji tej inwestycji faktycznie zasugerowała 200 m. tłumacząc, że
wynikało to przede wszystkim z niewiedzy, co do faktycznej długości tego odcinka. Wytknęła,
że 100 m., które zabrakło, aby tą drogę w całości wyasfaltować wynika wyłącznie z
niedopatrzenia Wójtów.
W odpowiedzi Wójt poinformował, że ten problem był wielokrotnie poruszany na
posiedzeniach komisji Rady Gminy. Na drogę przeznaczono około 28.000 zł ze środków
funduszu sołeckiego oraz podobną kwotę z budżetu gminy. Wybudowano taki odcinek, na jaki
pozwoliły środki. Wójt dodał, że nie oznacza to, że pozostały odcinek nie może być
dokończony w przyszłości.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że temat budowy drogi w Palikijach Drugich
był dyskutowany podczas posiedzeń Komisji Budżetowej. Wstępnie mówiono o 200 m.
Niemniej jednak przy zwiększaniu środków na realizację tej inwestycji była mowa
o konieczności przemierzenia drogi jak również o 300 m. Przewodniczący zwrócił się do Wójta
i Zastępcy Wójta z prośbą o sprawdzanie dokumentacji projektowej przez pracowników
merytorycznych.
Odnosząc się do tematu przewozów radny Tomasz Madej podziękował Wójtowi
i Zastępcy za skuteczne interwencje zwracając się jednocześnie z prośbą o dalsze działania,
szczególnie w październiku, czyli miesiącu rozpoczęcia roku akademickiego. Zobligowanie
przewoźników do umieszczania informacji o wszelkich zmianach w kursach oraz do
umieszczenia rozkładów na nowych wiatach przystankowych.
Wójt potwierdził, że ma świadomość istniejącego problemu i zdając sobie z tego
sprawę będzie podejmował rozmowy z przewoźnikami. Temat jednak nie jest prosty, gdyż są
to prywatni przedsiębiorcy, którzy głównie kierują się zyskiem i samorząd nie ma tu żadnego
wpływu. Można jedynie prosić. Przy okazji poinformował, że w planach jest sukcesywny zakup
nowych wiat przystankowych.
Przewodniczący Rady zasugerował zaproszenie przewoźników na posiedzenie Komisji
Budżetowej.
Radny Miłosz Adamczyk zwrócił się z prośbą, aby wszystkie wnioski dotyczące realizacji
inwestycji drogowych przedkładać Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego, która wyda wiążącą decyzję.
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Radny Dariusz Malik odnosząc się do tematu budowy dróg zwrócił uwagę, że droga
w Palikijach Drugich nie jest odosobnionym przypadkiem. Jest wiele inwestycji, między innymi
w m. Maszki, które nie zostaną zrobione w całości. Na chwilę obecną budowane są odcinki
o takiej długości, na jakie jest Gminę stać. Robi się wiele dróg, ale nie da się wszystkiego
zrealizować od razu i nadrobić zaszłości wielu lat.
Radny Kazimierz Żywicki zwrócił się do Wójta z pytaniem, kiedy zostanie wykonane
tłuczniowanie odcinka drogi, który pozostał, czyli około 250 m.?
Wójt poinformował, że niebawem, kwestią jest zgranie transportu. Być może początek
przyszłego tygodnia.
Radny Tomasz Kowalski powrócił do tematu przewozów. Potwierdził, że Komisja
Budżetowa zajmowała się tym tematem i negatywnie oceniła projekt zaproponowany przez
PKS Ryki, który zakładał wkład gminy w wysokości 200.000 zł na zakup taboru. Powodem
odrzucenia propozycji jest brak w budżecie tak dużych środków. Radny widzi problem
związany z przewozami niemniej jednak jego zdaniem trzeba to bardzo dokładnie
przeanalizować, ponieważ ich finasowanie to dodatkowe zadanie i obciążenie dla gminy.
Wójt wyjaśnił, że trzeba rozróżnić dwie sprawy. Po pierwsze dofinansowanie
prywatnych przewoźników i po drugie przywracanie transportu publicznego w myśl nowej
ustawy gdzie głównym operatorem będzie najprawdopodobniej Starosta Lubelski. Zgodnie
z ustawą samorząd będzie dopłacał do utrzymania rentowności linii.
Radny Andrzej Twardowski do Dożynek Wojewódzkich. Następnie zwrócił się z prośbą
o zakupienie z budżetu gminy 2 samochodów kamienia, który byłby przeznaczony na
zarównanie ubytków na drodze w m. Stasin na odcinku od kapliczki do drogi powiatowej i od
drogi powiatowej w kierunku m. Tomaszówka.
Odnośnie tej drogi Wójt wyjaśnił, że na przyszły rok został zaplanowany zakup jednego
samochodu kruszywa ze środków funduszu sołeckiego. Poza tym w związku z tym, że droga
jest na granicy dwóch gmin konieczne jest ustalenie jej faktycznego przebiegu oraz
skonsultowanie z władzami gminy Bełżyce. Dodał, że jest szansa, że jeśli zostaną jakieś środki
i materiał to będzie to ubytki uda się zarównać jeszcze przed końcem tego roku.
Sołtys wsi Stasin Anna Wójcik podziękowała radnym i władzom gminy za
zaangażowanie w działania na rzecz gminy, za bardzo dobrą jakość zakupionego materiału
oraz wszystkie inwestycje.
Wójt podziękował sołtys za wypowiedź jak również za wszelkie sugestie zgłaszane
przez radnych i mieszkańców. Realizacja inwestycji drogowych będzie kontynuowana
jednocześnie przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Nadal będą typowane drogi do Funduszu
Dróg Samorządowych. W dalszej części wypowiedzi podziękował druhom strażakom za pomoc
w usunięciu drzew przy drodze w m. Maszki.
Radny T. Kowalski dołączył się do podziękowań dla druhów strażaków w OSP Czajki za
usunięcie drzew, dzięki czemu inwestycja mogła być rozpoczęta w terminie.
Zastępca Wójta Tomasz zielonka przedstawił informacje na temat kosztów zakupu i
rozłożenia destruktu. Całkowita kwota to 51.502,63 zł, z czego 18.667,88 zł to koszt
rozściełacza, 6.156,15 zł – ładowarka, 2.583 zł, 12.386 zł i 11.709,60 zł to koszty transportu.
Przewodniczący Rady zapytał o liczbę kilometrów, jaka została wykonana.
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Wójt poinformował, że wykonano około 10 tys. m2, co przy tym daje koszt wykonania
1m2 na poziomie 5.3 zł.
Sołtys wsi Łubki podziękowała za wykonanie drogi w m. Łubki.
Głos zabrała mecenas Magdalena Matusiak. Udzieliła odpowiedzi na pytania radnego
Jarosława Zubrzyckiego dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Miłocinie
zadane ostatniej sesji. Pierwsza kwestia dotycząca publikacji ogłoszenia o konkursie na stronie
BIP Kuratorium. Mecenas wyjaśniła, że nie ma takiego obowiązku. Po drugie zgodnie
z przepisami radny nie może być członkiem komisji konkursowej. Kolejna kwestia dotycząca
udziału przedstawiciela związku w komisji. Mecenas poinformowała, że nie ma przepisu, który
zabraniałby takiej osobie pracy w komisji.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył
dyskusję w tym punkcie obrad.
Ad. pkt 16. Zakończenie obrad XIII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakończenia obrad XIII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumiński słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska
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