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PROTOKÓŁ NR XLVIII/22 

z XLVIII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 29 lipca 2022 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie i trwała od godz. 09.00 do godz. 10.46 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 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. Grzegorz Piróg, 

10. Michał Sumioski, 

11. Andrzej Twardowski, 

12. Anna Zabiegła, 

13. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz Zielonka – 

Zastępca Wójta, Mirosława Walat – Skarbnik Gminy, Paweł Skurski – Przedstawiciel Biura ZIT 

w Lublinie, Anna Rynkowska – Radna Powiatu Lubelskiego 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 12 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania 

prawomocnych uchwał. (Listy obecności stanowią załącznik do protokołu) 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był 

on również udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl. 

(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu) 

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który zgłosił wniosek formalny o dodanie do 

porządku obrad punktu dot. ,,Podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej.” 
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 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o dodanie do 

porządku obrad punktu dot. ,,Podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej.” 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

NIEOBECNI (3)  

Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Grzegorz Matyjasik.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Wojciechów jednogłośnie przyjęła 

wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. ,,Podjęcia uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.” 

 

Więcej 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: 

ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

NIEOBECNI (3)  

Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Grzegorz Matyjasik.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVII 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. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej 

Powiatowi Lubelskiemu na wykonanie opaski bezpieczeostwa w m. Palikije. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Wojciechów 

Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Wojciechów w roku szkolnym 2022/2023. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, 

pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy 

zawodowego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Gaj do 

kategorii dróg gminnych. 

14. Sprawy różne. 

15. Zakooczenie obrad XLVIII sesji w VIII kadencji 2018 – 2023. 

 

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

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLII 

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.  

 

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady sprawdził kworum. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Miłosz Adamczyk. 

NIEOBECNI (2)  

Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik.  

 

Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XLVII 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 28 czerwca 2022 roku do dnia 26 lipca 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. 
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Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski.  

- 3 lipca udział w MetalArtFestiwal organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury. 

-  9 - 10 lipca udział w Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich.  

-  28 lipca udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej. 

 

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

z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Środowiska  

i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski. Komisja obradowała w dniu 28 lipca 2022 r. 

wspólnie z komisją infrastruktury. Tematy, które zostały poruszone na posiedzeniu to m.in. 

organizacja Dożynek Parafialno-Gminnych.   

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski przedstawił, że  

komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia - w dniu 5 i 28 lipca 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 – pierwsze łączone wraz  

z komisją budżetowa  w dniu 5, na której komisja zaopiniowała, by przetargi z pierwszego 

naboru Polskiego Ładu ogłosid po raz kolejny ze względu na znaczące kwoty, które gmina 

musiałaby dołożyd. Kolejne posiedzenie odbyło się 20 lipca, na którym komisja obradowała 

wspólnie z komisją rolnictwa, a tematem obrad było poszerzenie drogi w miejscowości Stary 

Gaj. 

 

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 następnie poddał go pod głosowanie.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł 

Zubrzycki. 
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NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XLVIII/261/22 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 149 994,00 zł, na które składają się: 

- 20 100 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, 

- 30 000 zł dz. 756 rozdz. 75615 wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od czynności 

cywilnoprawnych, 

- 20 000 zł dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości,  

- 70 000 zł dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, 

- 4 644 zł dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 subwencja oświatowa, 

- 235,45 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 2057 projekt unijny ,,Wesołe Przedszkolaki”, 

- 2250 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 0970 pomoc społeczna – koszty pośrednie na projekt ,,Klub 

Seniora”,  

- 43 000 zł dz. 852 rozdz. 85295 §2057 pomoc społeczna - dotacja celowa w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich w celu uaktualnienia środków 

przeznaczonych na ,,Klub Seniora”. 

 

Wydatki 

1) Zwiększenie o kwotę  302 373,81 zł, na którą składają się: 

- 47 136 zł dz. 600 rozdz. 60014 – pomoc finansowa  na przebudowę drogi nr 2229L, 

- 60 000 zł dz. 600 rozdz. 60014 – przebudowa dróg powiatowych 2229L oraz 2233L, 

- 10 000 zł dz. 600 rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – zwiększenie na zakup materiałów  

i wyposażenia, 

- 25 100 zł dz. 600 rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – wykonanie dokumentacji 

projektowych, 

- 10 000 zł dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększenie na zakup energii elektrycznej, 

- 16 350,78 dz. 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, 

- 864 zł dz. 758 rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe, 

- 4 644 zł dz. 801 rozdz. 80101 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 

- 3 230,82 zł dz. 801 rozdz. 80103 – projekt ,,Wesołe Przedszkolaki”, 

- 15 000 zł dz. 851 rozdz. 85195 – dotacja dla SPZOZ Nr 1 w Bełżycach na zakup stołu 

operacyjnego, 

- 2 798,21 zł dz. 852 rozdz. 85219 – zwiększenie funduszu świadczeo socjalnych, 

- 45 250 zł dz. 852 rozdz. 85295 - ,,Klub Seniora Wojciechów”, 

- 10 000 zł dz. 900 rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg 

- 52 000 zł dz. 900 rozdz. 90095 – przygotowanie terenu pod projekt ,,Plac gier  

w Wojciechowie”. 

2) Zmniejszenie o kwotę 112 144,36 zł, na którą składają się: 
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- 102 995,37 zł dz. 801 – oświata i wychowanie,  

- 2 798,21 zł dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,  

- 6 350,78 zł dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  

 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej, który poinformował, że komisja 

budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł 

Zubrzycki. 

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XLVIII/262/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022. 

 

Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy 

finansowej Powiatowi Lubelskiemu na wykonanie opaski bezpieczeostwa w m. Palikije.

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy.  

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał 

pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł 

Zubrzycki. 

NIEOBECNI (2)  

Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XLVIII/263/22 w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów Pomocy Powiatowi 

Lubelskiemu na wykonanie opaski bezpieczeostwa w m. Palikije.  
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Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę 

Wojciechów Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy. Następnie głos zabrał 

Paweł Skurski – Przedstawiciel Biura ZiT, który przedstawił koszty finansowania dla gminy 

Wojciechów tj. informację o składce członkowskiej, która wyniesie ok. 8 917 zł. Dodał 

również, że ewentualna zgoda radnych w dniu dzisiejszym pozwoli na utworzenie 

stowarzyszenia, a następnie po zebraniu opinii rad wszystkich członków odbędzie się 

spotkanie założycielskie i zostaną podjęte kolejne kroki by od 2023 roku działad wspólnie jako 

stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Wójt dodał, że przez pewien okres 

czasu trwały prace nad projektem statutu i po wniesieniu wielu uwag został on przedstawiony 

poszczególnym samorządom, więc dokument prawny jest przygotowany i jeżeli wszystkie rady 

gmin i powiatów podejmą poszczególne uchwały to będziemy przechodzid do zmiany formy 

prawnej. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał  

i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł 

Zubrzycki. 

NIEOBECNI (2)  

Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XLVIII/264/22 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Wojciechów 

Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.  

 

Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Wojciechów w roku szkolnym 2022/2023. 

Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały dokonał Zastępca Wójta - Tomasz Zielonka.  

Poinformował, że jest to standardowa uchwała, która podejmowana jest co roku i związana 

jest z określeniem zwrotu kosztów dla rodziców, którzy dowożą swoje dzieci do szkół. 

  

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał  

i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
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Wyniki imienne: 

ZA (11) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (4)  

Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Andrzej Twardowski, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XLVIII/265/22 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wojciechów w 

roku szkolnym 2022/2023.  

 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego  

i doradcy zawodowego. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały dokonał Zastępca Wójta - Tomasz Zielonka.  

Poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Przewodniczącego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego.  

  

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał 

i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (4)  

Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Andrzej Twardowski, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XLVIII/266/22 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, 

pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy 

zawodowego. 

 

Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości 

Nowy Gaj do kategorii dróg gminnych.  

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy.  

 

Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk, który zwrócił się z pytaniem jakiej szerokości jest ta 

droga? Wójt odpowiedział, że jest to 3.5m a wraz z poboczami 5m.  

 

Więcej pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał  

i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 



Protokół Nr XLVIII/22                 29 lipca 2022 roku 

 

9 | S t r o n a  

 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (4)  

Mariusz Błaszczak, Grzegorz Matyjasik, Andrzej Twardowski, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XLVIII/267/22 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Gaj do 

kategorii dróg gminnych.  

 

Ad. pkt. 14. Sprawy różne. 

 Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk, który zwrócił się do Wójta z prośbą, by do 

Funduszu Dróg Samorządowych wziąd pod uwagę drogę w Łubkach, która ma pas drogowy 

14m i łączy drogę powiatową. Wójt odpowiedział, że jednym z kryteriów jest zabudowa przy 

drodze i jeżeli taka występuje to zostanie ta droga złożona. 

 Głos zabrał radny Tomasz Madej, który zwrócił się do Wójta z prośbą o interwencję  

w sprawie rozkładu jazdy busów, gdyż zbliża się koniec wakacji i od września problem dojazdu 

może się znowu pojawid, a często było tak, że uczniowie zostawali na przystankach, gdyż nie 

było już dla nich miejsc. Wójt odpowiedział, że na pewno takie działania zostaną podjęte, bo 

sprawa dot. uczniów jak i studentów. Sprawa zapewne będzie dot. taboru – bo rozkładu jazdy 

w jakiś sposób nie można zmienid, gdyż jest on zatwierdzony przez stosowne organy. 

Wyjściem jest, by przewoźnicy jechali większym taborem bądź jechali dwoma samochodami. 

Na pewno będzie kontakt z przewoźnikami w tej sprawie podjęty.  

 Głos zabrał Zastępca Wójta, który potwierdził występowanie takich sytuacji, gdyż sam 

monitorował taką sytuację w godzinach szkolnych i w Palikijach przewoźnik już się nie 

zatrzymywał, co skutkowało tym, że cały Sporniak i całe Palikije nie mogły dojechad do 

Lublina.  

 Głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który zwrócił się do Wójta z wnioskiem o podjęcie 

rozmów z firmą, która wykonywała światłowód w gminie Wojciechów, gdyż tu gdzie 

wykonywany był światłowód w formie przyłącza ziemnego – przy przeciskach na drugą stronę 

drogi powstały spore wyrwy i może to uszkodzid drogę, więc wnioskuję o naprawę tych 

ubytków przez firmę, która tą inwestycję wykonywała, bo na wiosnę może byd problem. Wójt 

odpowiedział, że na pewno takie działania podejmie i skontaktuje się z firmą, która 

wykonywała pracę. 

 Głos zabrał radny Miłosz Adamczyk, który zwrócił się do Wójta z prośbą o kontakt  

z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie należytego utrzymania dróg – w szczególności 

niebezpiecznych zakrętów w Miłocinie, nie są one wykoszone i zagrażają bezpieczeostwu. 

Również gorąca prośba o nasze drogi wewnętrzne, które łączą się z drogami powiatowymi lub 

drogami o wyższej kategorii – by te skrzyżowania również były koszone i gwarantowały 
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bezpieczny wyjazd z dróg. Wójt odpowiedział, że rozmawiał na ten temat z Panią Dyrektor  

i zwróci ona na ten temat uwagę oraz dodał, że w tej chwili jest sezon urlopowy i jest troszkę 

ograniczona możliwośd w zasobach ludzkich. Zwrócił również uwagę, że jeżeli będzie gdzieś 

coś niepokoszone to należy to zgłosid do Zastępcy Wójta.  

Radny Miłosz Adamczyk dodał, że w dniu dzisiejszym przed sesją złożył na ręce 

Przewodniczącego Rady trzy dokumenty; kierowane do Przewodniczącego Rady, 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej oraz Wójta Gminy i liczy, że na kolejnej sesji zostaną na 

te pytania udzielone odpowiedzi. Przewodniczący Rady przypomniał, że interpelacje składa się 

na ręce Przewodniczącego Rady, później przekazuję on je na ręce Wójta i to Wójt odpowiada 

na interpelację radnego – taka jest procedura.  

Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk, który zwrócił uwagę, że są efekty prac 

pielęgnacyjnych chodników przy drogach powiatowych i za to podziękował. Zwrócił się 

również z prośbą o zwracanie uwagi na oświetlenie uliczne, bo jadąc o godzinie 20 świeciły się 

lampy – a koszty są duże. Zastępca Wójta odpowiedział, że też zwrócił na to uwagę i reakcja 

była natychmiastowa. Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił się jeszcze do sołtysa wsi 

Wojciechów z pytaniem ,,Czy akcję krwiodawstwa można byłoby spróbowad zorganizowad na 

boisku szkolnym, dzięki czemu logistycznie można byłoby to połączyd z Dożynkami Parafialno-

Gminnymi” Sołtys odpowiedział, że jeżeli akcja będzie odbywała się w ambulansie to 

prawdopodobnie nie będzie żadnego problemu.  

Głos zabrał radny Stanisław Kamela, który zwrócił się z pytaniem do Wójta:  

,,Jak wygląda obecnie sprawa odnośnie projektu ronda w Wojciechowie?” oraz ,,Jak wygląda 

spraw chodników przy drodze 827?” Wójt odpowiedział, że ma nadzieję, że kooczy się 

realizacja dokumentacji projektowej i dodał, że raczej w tym roku rondo to nie zostanie 

wybudowane. Wójt dodał również, że złoży wzorem roku ubiegłego wniosek do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich o realizację zadao wspólnych i wyraził nadzieję, że  

w przyszłym roku zadanie to zostanie zrealizowane. Odnośnie chodników przy drodze 

wojewódzkiej – Wójt wpisał w ramach działao wspólnych z gminą Bełżyce oraz gminą 

Nałęczów budowę chodnika i ścieżki rowerowej od granicy z gminą Bełżyce do granicy z gminą 

Nałęczów.  

 

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

punkt obrad. 

 

Ad. pkt. 15. Zakooczenie obrad XLVIII sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.  

Zakooczenia obrad XLVIII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

 

 

Protokołowała:       

Anna Śmigielska       


