Protokół Nr XXIII/20

28 sierpnia 2020 roku

PROTOKÓŁ NR XXIII/20
z XXIII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 28 sierpnia 2020 roku
na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie
i trwała od godz. 9.00 do godz. 12:19
W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych:
1. Mariusz Błaszczak,
2. Stanisław Kamela,
3. Bogusława Anna Grzelak,
4. Tomasz Kowalski,
5. Tomasz Marek Madej,
6. Dariusz Malik,
7. Marcin Mirosław,
8. Grzegorz Piróg,
9. Michał Sumioski,
10. Andrzej Twardowski,
11. Anna Zabiegła,
12. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Nieobecni:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
3. Grzegorz Matyjasik.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz
Zielonka - Zastępca Wójta Gminy, Mirosława Walat – Skarbnik Gminy, Aleksandra Kowalczyk–
w zastępstwie prawnik UG Wojciechów, Joanna Kaznowska – Radna Powiatu Lubelskiego,
Anna Rynkowska – Radna Powiatu Lubelskiego.
Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski.
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)
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)
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Wojciechów.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik.
Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do zgłoszonego wniosku radnego M. Sumioskiego.
Innych 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) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Wojciechów.
5. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności
w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jabłonna na usuwanie
skutków trąby powietrznej.
10. Raport o stanie Gminy Wojciechów:
a) debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Wojciechów,
b) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów wotum
zaufania.
11. Procedura absolutorium:
a) sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2019
rok,
b) sprawozdanie finansowe gminy Wojciechów za 2019 rok,
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c) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 marca
2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2019
rok;
d) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy Wojciechów za 2019 rok oraz w sprawie
wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wojciechów absolutorium;
e) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 czerwca
2020 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechów z tytułu wykonania
budżetu gminy w 2019 roku;
f) dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi dokumentami;
g) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Wojciechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
h) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania
budżetu gminy Wojciechów za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej
w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Wojciechów.
13. Sprawy różne.
14. Zakooczenie obrad XXIII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Wojciechów.
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.
Radna Anna Zabiegła zgłosiła uwagi dotyczące zapisów w 9 pkt. protokołu, dotyczącym
zmian w budżecie gminy.
Innych uwag nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (6) Mariusz Błaszczak, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Marcin Mirosław, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Malik, Grzegorz
Piróg, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XXI sesji Rady Gminy Wojciechów.
Ad pkt 4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z XXII sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią,
ponadto protokół był udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl
oraz na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wojciechów.
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Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (9) Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Malik.
NIEOBECNI (3) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XXII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 5. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami
Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy – Artur Markowski. Na wstępie poinformował
o zarządzeniach, które były wydane w okresie od 30 lipca, to jest od ostatniej sesji do dnia 27
sierpnia 2020 roku. (Lista zarządzeo stanowi załącznik do protokołu)
Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeo i spotkao, w których
uczestniczył.
Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten
punkt obrad.
Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Działalnośd Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów w okresie międzysesyjnym
przedstawiała się następująco:
10 sierpnia – sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wojciechów;
23 sierpnia – Dożynki Parafialno-Gminne w Wojciechowie;
24 sierpnia – udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji
Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady
Gminy Wojciechów;
26 sierpnia – udział w uroczystościach z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeoskiego;
28 sierpnia – posiedzenie Komisji Budżetowej.
Ad. pkt 7. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Od ostatniej sesji odbyły się trzy posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wojciechów:
21 sierpnia – Komisji Rewizyjnej, 24 sierpnia wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego, 28 sierpnia – Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że w trakcie posiedzenia w dniu 28
sierpnia członkowie Komisji zajmowali się zaproponowanymi na sesję projektami uchwał.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Zubrzycki. Tematem
spotkania Komisji było sporządzenie wniosku do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi
absolutorium.
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Przewodniczący Rady poinformował, że celem wspólnego posiedzenia komisji, które
odbyło się w dniu 24 sierpnia było rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą
one m.in.:
Wydatki:
1) Zwiększenie o kwotę 21.000 zł, na którą składają się:
- 5.000 zł – dz. 852 rozdz. 85295 § 2310 – pomoc finansowa dla gminy Jabłonna;
- 4.000 zł, dz. 855 rozdz. 85508 § 4330 rodziny zastępcze, zakup usług;
- 12.000 zł dz. 853 rozdz. 85326 Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.
2) Zmniejszenie o kwotę 21.000 zł.
Skarbnik wyjaśniła, że w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej dodano punkt 7
dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Jabłonna.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Poinformował, że
członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali 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) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXIII/143/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jabłonna na
usuwanie skutków trąby powietrznej.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na
posiedzeniu, które odbyło się w dniu 28 sierpnia Komisja pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg
odczytał projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
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ZA (12) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXIII/144/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jabłonna na usuwanie
skutków trąby powietrznej.
Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad. pkt 10. Raport o stanie Gminy Wojciechów:
Po zakooczonej przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad. Poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Artura Markowskiego.
Na wstępie Wójt poinformował, że wszyscy radni raport otrzymali w ustawowym
terminie. Był przesłany w dniu 8 czerwca oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu.
Przechodząc do omawiania treści dokumentu Wójt zwrócił uwagę, że raport w swoim
założeniu ma byd podsumowaniem pracy wójta za rok, ma pokazad obecną sytuację gminy
i jej funkcjonowanie. Poinformował, że jest on w całości jego pracą autorską, przygotowaną
z pomocą pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, którym przy tej okazji
podziękował. Wójt zwrócił uwagę na punkty w podsumowaniu raportu. Jego zdaniem to, co
należałoby w perspektywie przyszłych lat poprawid to infrastruktura wodociągowa,
kanalizacyjna oraz transport zbiorowy. Pozostając przy głosie przypomniał wydarzenia z maja
zeszłego roku, gdy przez gminę przeszła trąba powietrzna. Podziękował wszystkim, którzy
włączyli się w pomoc przy usuwaniu jej skutków. Zakaoczając wypowiedź zachęcił wszystkich
do udziału w debacie nad raportem.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni raport otrzymali w ustawowym
terminie. Zgodnie z ustawą musi się odbyd debata, w której mogą uczestniczyd zarówno radni
jak i zaproszeni na sesję goście oraz mieszkaocy, którzy najpóźniej na dzieo przed obradami
złożą taki wniosek. Do dnia 27 sierpnia żaden taki wniosek nie wpłynął. Przewodniczący Rady
otworzył debatę nad raportem.
a) debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Wojciechów,
Pierwszy do debaty zgłosił się radny Jarosław Zubrzycki. Poinformował, że raport
otrzymał w ustawowym terminie. Na skrzynkę mailową wpłynął w dniu 8 czerwca. Zdaniem
radnego przedłożony dokument jest bardzo dobrym kompendium wiedzy. Podziękował
i pogratulował Wójtowi.
Zdaniem Wójta raport jest pewną formą promowania gminy, dlatego warto pokazad
w nim to, co najlepsze. Zdecydowanie jest on inny od raportu za 2018, gdyż jest dokumentem
autorskim przygotowanym w oparciu o własną wiedzę.
Głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Kowalski. Jego zdaniem jest on przygotowany
dobrze i szczegółowo. Zwrócił uwagę, że bardzo dobrze, że w dokumencie znalazła się
odniesienie do uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowao i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wojciechów, który jest bardzo istotny gdyż
wyznacza główne kierunki rozwoju gminy. W odniesieniu do podsumowania raportu radny
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stwierdził, że bardzo dobrze, że potrzeby i zadania, które powinny byd w przyszłości
zrealizowane zostały określone i w nim uwzględnione. Według T. Kowalskiego dokument
został sporządzony prawidłowo i jest szczegółowym źródłem wiedzy. Pogratulował Wójtowi.
Odnosząc się do 18 punktu podsumowania raportu Wójt wyjaśnił, że w jego zamyśle
jest utworzenie zbiornika rekreacyjno-łowiskowego w m. Stary Gaj. Wpłynęłoby to na
zwiększenie atrakcyjności gminy oraz przełożyłoby się na dodatkowe wpływy do budżetu.
Zdaniem Przewodniczącego Rady raport za 2019 rok w porównaniu do tego sprzed
roku jest przygotowany bardzo dobrze. Zdarzały się jedynie drobne omyłki, na bieżąco
poprawiane. Zwrócił uwagę, że dzięki zaangażowaniu Rady i Wójta udało się zrealizowad wiele
inwestycji, pomimo że środki w budżecie były ograniczone. Przewodniczący wyraził
zadowolenie z faktu, że w dokumencie znalazło się również odniesienie do zmiany Studium.
Zdaniem Przewodniczącego należałoby podjąd dalsze kroki w kierunku przyjęcia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego a wzmianka o tym powinna się znaleźd w
podsumowaniu raportu. Według radnego w tej części dokumentu powinny znaleźd się
również punkty dotyczące współpracy z miastami partnerskimi oraz konieczności budowy
nowego budynku urzędu gminy.
Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy Wójt wyjaśnił, że również dostrzega takie
potrzeby. Zarówno przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania jak i rozwój współpracy
z gminami partnerskimi oraz budowę nowego budynku urzędu.
Do dyskusji włączył się radny J. Zubrzycki. Nawiązując do wypowiedzi
Przewodniczącego i Wójta stwierdził, że warto byłoby promowad naszą gminę poprzez
partnerstwo nie tylko z lokalnymi gminami, ale również z zagranicą np. miejscowośd Dudki na
Białorusi. Wskazując na punkt 20 podsumowania raportu oraz propozycji budowy nowego
budynku urzędu radny zasugerował połączenie wszystkiego wraz z urzędem w jednym
wielofunkcyjnym budynku.
Przewodniczący Rady dodał, że we wnioskach koocowych zabrakło punktu
dotyczącego zapewnienia bezpieczeostwa mieszkaocom. Jego zdaniem należałoby podjąd
kroki w kierunku przywrócenia w Wojciechowie posterunku policji.
Wójt wyjaśnił, że zależy to od decyzji kierownictwa policji. Oczywiście zgadza się z tym,
że taki posterunek jest w Wojciechowie potrzebny. Dodatkowo trzeba liczyd się z tym, że na
jego funkcjonowanie środki będzie musiała zapewnid gmina.
Przewodniczący Rady dodał, że temat ten był poruszany w rozmowie z Komendant
Komisariatu Policji w Bełżycach. Jego zdaniem należy podjąd działania w kierunku
przywrócenia posterunku.
Następnie głos w dyskusji zabrała obecna na sesji radna Powiatu Lubelskiego Anna
Rynkowska. Jej zdaniem raport jest swego rodzaju strategią rozwoju gminy na przyszłośd.
Odnosząc się do treści dokumentu i do wcześniejszych wypowiedzi przypomniała, że temat
wspomnianego zalewu w m. Stary Gaj był już kiedyś poruszany. Niestety koncepcja nie została
zrealizowana z uwagi na brak ciągłości władzy. Radna wyraziła swoje zadowolenie z faktu, że
udało się zrealizowad modernizacje dróg powiatowych. Poruszyła również kwestie dotyczące
złego stanu budynku Urzędu Gminy oraz budynku, w którym obecnie mieści się poczta.
Zwróciła się z prośbą o zajecie się tematem budynku poczty, gdyż jest on niechlubną
wizytówką centrum Wojciechowa.
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Wójt podziękował Radnej za uwagi. Następnie odniósł się do nich. Zdaniem Wójta
budowa zalewu jest procesem złożonym, ale inwestycja ta jest warta do realizacji gdyż
podniosłaby atrakcyjnośd gminy. Idąc w kierunku promocji turystyki wspomniał o pomyśle
utworzenia wraz z Gminą Nałęczów, Kazimierz i Puławy Zintegrowanych Inwestycji
Turystycznych. Ze względu na wiele atrakcji możliwości jest dużo. Odnośnie budynków Wójt
podzielił zdanie Radnej. Poinformował, że nadal rozważa dalsze działania celem przywrócenia
placówki poczty w Wojciechowie. Natomiast, co do budynku urzędu to na chwilę obecną
z uwagi na ograniczone środki w grę wchodzi jedynie remont przeprowadzony nakładem
własnych sił celem poprawienia jego estetyki i wyglądu. Przedstawił wizję nowego budynku,
który spełniałby wiele funkcji.
Odnosząc się do kwestii budynku urzędu to zdaniem Przewodniczącego prędzej czy
później trzeba się będzie zmierzyd z problemem i podjąd decyzję czy budowad nowy czy
przeprowadzid generalny remont obecnie istniejącego, który na szczęście nie jest zabytkiem.
Wójt wspomniał także o budynku po byłej w szkole w Szczuczkach. Poinformował, że
jest osoba zainteresowana utworzeniem w nim ośrodka opieki paliatywnej.
Według Przewodniczącego byłby to dobry kierunek. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji
Przewodniczący przeszedł do kolejnego podpunktu.
b) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów
wotum zaufania.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg odczytał projekt uchwały, następnie
Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (8) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz
Malik, Marcin Mirosław, Andrzej Twardowski, Jarosław Paweł Zubrzycki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Bogusława Anna Grzelak, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Anna
Zabiegła,
NIEOBECNI (3) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy wymaganą większością głosów podjęła
uchwałę Nr XXIII/145/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów wotum zaufania.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wójt podziękował za udzielone wotum zaufania.
Dodał, że rolą Wójta jest nakreślanie kierunków działania a rolą Rady jest ich ocena. Zwrócił
się z apelem o współpracę. Szczególnie będzie to konieczne po przystąpieniu do Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego, który da wiele możliwości pozyskania środków na różne zadania.
Pozostając przy głosie Wójt podziękował wszystkim, którzy przygotowują wnioski o
dofinansowanie różnych inwestycji. Podkreślił, że wynik raportu jest efektem wspólnej pracy.
Zdaniem Wójta dobrze, że występują różnice zdao, co świadczy to o tym, że są różne pomysły
na rozwój gminy. Kwestią jest tylko wypracowanie wspólnego stanowiska.
Odnosząc się do wyniku głosowania Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest on efektem
powstałych problemów i niedociągnięd wynikających z niedostatecznej współpracy. Dodał, że
liczy na jej poprawę i ma nadzieję, że przyniesie to rezultaty.
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Wójt wyraził swoje zadowolenie, z faktu, że niedociągnięcia są dostrzegane. Świadczy
to o tym, że jest jeszcze coś do zrobienia. Wspólne efekty zdecydowanie może przynieśd
jedynie współpraca. Wójt zwrócił uwagę na przyszły budżet, który należy zaplanowad realnie.
Poruszył kwestię oświaty, która pochłania bardzo duże środki finansowe i jest to tendencja
wzrostowa. Konieczne będzie spotkanie z dyrektorami szkół i wspólna dyskusja nad
rozwiązaniem problemu, który może mied duży wpływ na dalsze funkcjonowanie gminy.
Głos zabrała uczestnicząca w obradach Radna Powiatu Lubelskiego Joanna Kaznowska.
Pogratulowała Wójtowi uzyskania wotum zaufania. Odnosząc się do kolejnego punktu
porządku obrad zwróciła uwagę, że o ile wotum jest bardzo ważne dla Wójta, pracowników
urzędu i jednostek to absolutorium jest efektem wspólnej pracy nie tylko Wójta, ale i Rady.
Radna Anna Zabiegła odnosząc się do wyników głosowania podała przyczynę swojego
wstrzymania się od głosu. Głównym powodem, jaki podała to brak jednakowego traktowania
sołectw i kół gospodyo wiejskich. Wyjaśniła, że chodzi o spotkanie w Urszulinie z Prezydentem
Andrzejem Dudą, w którym uczestniczyły tylko dwa Koła oraz Dożynki Parafialno-Gminne.
Chodziło o zmianę decyzji w sprawie konkursu wieoców dożynkowych, który ostatecznie
przeprowadzono. Przełożyło się to na niemożliwośd wykonania wieoców w tak późnym
terminie a co za tym idzie niską frekwencję podczas Dożynek. Radna zwróciła się do Wójta z
prośbą, aby o różnych wydarzeniach informowad wszystkie sołectwa i Koła a nie tylko
wybiórczo.
Wójt odniósł się do wypowiedzi radnej. Wyjaśnił, że w spotkaniu w Urszulinie było
ograniczenie. Odnośnie Dożynek były to decyzje Starosty. Władze Powiatu na trzy tygodnie
przed Dożynkami zmieniły decyzję podjętą w czerwcu, że konkurs jednak zostanie
przeprowadzony i taka informacja została niezwłocznie przekazana. Zdaniem Wójta, jeśli
Kołom ze Stasina i Sporniaka udało się wykonad wieoce to nie widzi powodów, dlaczego inni
nie mieli takiej możliwości.
Zdaniem radnej decyzja z czerwca powinna byd utrzymana. Zapobiegłoby to kłótniom a
zainteresowanie wówczas byłoby większe i każdy poszedłby z koszyczkiem.
Wójt stwierdził, że nie wie, z czego wynikają te spory. Dodał, że forma złożenia plonów
nie była narzucona.
Następnie głos zabrała radna Bogusława Grzelak. Wyjaśniła, że powodem jej
wstrzymania się od głosu jest budowa drogi w m. Góra.
Wójt odpowiedział, że każdy ma prawo do wydawania opinii. Przypomniał, że na
ostatnim posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji inspektor z Urzędu Gminy złożył
stosowne wyjaśnienia dotyczące przebiegu budowy tej drogi. W momencie zakooczenia
inwestycji będzie powołana komisja do jej odbioru. Wójt poinformował, że wykonawcę będzie
obowiązywała gwarancja w ramach, której wszelkie powstałe usterki będą usuwane. Zdaniem
Wójta na chwilę obecną nawierzchnia wygląda dobrze.
Głos zabrał radny Tomasz Madej. Odnosząc się do wypowiedzi radnej A. Zabiegłej
stwierdził, że ostatnią rzeczą, jaką można zarzucid Wójtowi to brak chęci współpracy. Według
Nie można winid Wójta za COVID i decyzje, które się zmieniają. Dlatego zarzuty uważa za
bezzasadne, tym bardziej, że każdy na wykonanie wieoca miał tyle samo czasu. Co do
wypowiedzi radnej A. Grzelak to jego zdaniem z oceną należy poczekad do odbioru drogi.
Dodał, że stwierdzenie radnej dotyczące tego, że 250 tysięcy zostało wyrzucone w błoto było
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niesłuszne, gdyż Gmina nie wydała jeszcze złotówki a od oceny są fachowcy, którzy znają się
na sztuce budowlanej. Dodał, że powinno się najpierw porozumied wewnętrznie.
Pozostając w temacie Przewodniczący Rady oznajmił, że radni dostali mandat by
nadzorowad wykonywane inwestycje. Wszystkie dokumenty dotyczące projektów budowy są
ogólnodostępne i każdy może się z nimi zapoznad i do nich odnieśd. Zdaniem
Przewodniczącego w sprawie dotyczącej budowy drogi zabrakło komunikacji i współpracy,
dlatego radna złożyła skargę na Wójta, którą rozpatrzy Komisja Skarg Wniosków i Petycji.
Zwracając się do radnego T. Madeja radna B. Grzelak zdecydowanie stwierdziła, że nie
można komentowad, jeśli nie ma się wystarczającej wiedzy o sytuacji. Wyjaśniła, że zadawała
Wójtowi pytania będąc na drodze, zwracała się również do Komisji Infrastruktury a także
o pomoc do radnych. Radna dodała, że powodem jej działania jest troska o pieniądze gminy.
Dlatego nie uważa, aby robiła coś złego.
W odpowiedzi radny T. Madej stwierdził, że pewne rzeczy zostały zrobione przez radną
zbyt pochopnie. Za nadzór nad realizacją budowy drogi odpowiada pracownik, który ma
odpowiednie uprawnienia.
Po zakooczonej dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 11. Procedura absolutorium:
Wszystkie materiały dotyczące tego punktu zostały w ustawowym terminie przekazane
organowi stanowiącemu. Wszyscy radni mieli możliwośd zapoznania się z nimi
i szczegółowego przeanalizowania.
a) sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu gminy Wojciechów za
2019 rok;
Głos w tym podpunkcie zabrała Skarbnik Gminy Mirosława Walat, która w skrócie
omówiła treśd sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2019 rok.
W/w sprawozdanie zostało przyjęte zarządzeniem Nr 21/20 Wójta Gminy Wojciechów
z dnia 9 marca 2020 roku. Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony uchwałą Nr V/34/19
z dnia 30 stycznia 2019 roku.
(Sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2019
rok stanowi załącznik do protokołu)
b) sprawozdanie finansowe gminy Wojciechów za 2019 rok;
Informacje dotyczące tego podpunktu przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat.
c) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30
marca 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wojciechów
za 2019 rok;
W tym podpunkcie Skarbnik Gminy odczytała w/w uchwałę (znak: RIO-I-0034/76/20),
pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2019 rok.
(Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 marca
2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2019
rok stanowi załącznik do protokołu)
d) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2019 rok;
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Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji – Jarosław Zubrzycki.
Odczytał treśd uchwały Nr 1/2020 podjętej na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020 r., w której
to Komisja oceniła pozytywnie działalnośd Wójta Gminy Wojciechów pod względem realizacji
budżetu gminy Wojciechów za 2019 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Wojciechów
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok.
W uzasadnieniu do w/w wniosku po uwzględnieniu i rozpatrzeniu:
- wyników całorocznej kontroli wykonania budżetu gminy wykonanej przez Komisję
Rewizyjną,
- sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,
- informacji o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego,
- bilansu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2019 rok.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budżet został wykonany zgodnie z jego zapisami
i zgodnie z przepisami prawa, a wykonując go Wójt Gminy osiągnął zasadnicze cele
w budżecie. Dochody budżetu Gminy wykonano w 96,02% - w łącznej kwocie 32.294.891,70
zł, zaś wydatki budżetu, w łącznej kwocie 32.361.644,98 zł wykonano w 84,78%.
Stwierdzono dokonanie przekroczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego
w sołectwie Palikije Drugie, Sporniak, Wojciechów-Kolonia Pierwsza. W pozostałych
przypadkach nie stwierdzono naruszenia przypadków dyscypliny budżetowej, w szczególności
nie stwierdzono dokonywania wydatków bez zgody Rady Gminy. Według przedłożonych
sprawozdao Rb-N, Rb-27S należności budżetu gminy dotyczą: zaliczki alimentacyjnej
i funduszu alimentacyjnego, podatków i opłat lokalnych.
Reasumując powyższe, Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie działalnośd Wójta Gminy
Wojciechów pod względem realizacji budżetu za 2019 rok i na tej podstawie wnioskuje do
Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok.
(Uchwała Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 15 czerwca 2020r.
stanowi załącznik do protokołu)
e) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22
czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wojciechów w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechów z tytułu
wykonania budżetu gminy w 2019 roku;
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów Jarosław Zubrzycki odczytał
treśd w/w uchwały RIO (znak: RIO-I-0035/76/20) pozytywnie opiniującą wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
z tytułu wykonania budżetu gminy w 2019 roku.
(Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 czerwca
2020 roku stanowi załącznik do protokołu)
f) dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi dokumentami;
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w tym punkcie obrad.
Głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który odniósł się do przedłożonego sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 rok, opinii RIO z dnia 30 marca 2020 roku oraz zawartych w niej
uwag, w szczególności tej dotyczącej udzielenia pomocy finansowej gminie Nałęczów. Zwrócił
11 | S t r o n a

Protokół Nr XXIII/20

28 sierpnia 2020 roku

uwagę na fakt, że są to jedynie nieistotne naruszenia, dlatego wykonanie budżetu zostało
zaopiniowane pozytywne. Radny odniósł się także do kwestii związanej ze stroną wydatkową
budżetu, gdzie duża częśd środków przeznaczana jest na oświatę i ma tendencję wzrostową.
Według T. Kowalskiego bardzo ważne jest zatrzymanie tej tendencji oraz zadbanie o dochody,
dzięki którym możliwa jest realizacja wielu inwestycji. Radny pozytywnie ocenił wykonanie
budżetu. Jego zdaniem był to budżet trudny, gdyż zaplanowanych było wiele inwestycji i
zadao, które udało się zrealizowad i wykonad.
Innych zgłoszeo do dyskusji nie było w związku, z czym Przewodniczący Rady przeszedł do
kolejnego podpunktu porządku obrad.
g) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy
Wojciechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela odczytał przedłożony projekt uchwały następnie
Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki
NIEOBECNI (3) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXIII/146/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wojciechów wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
h) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2019 rok;
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela odczytał przedłożony projekt uchwały następnie
Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXIII/147/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu
gminy Wojciechów za 2019 rok;
Po zakooczonym głosowaniu głos zabrał Wójt, który podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji budżetu. Podziękował także byłej i obecnie urzędującej Skarbnik
Gminy.
Przewodniczący Rady odniósł się do wyniku głosowania, który jego zdaniem nie mógł
byd inny gdyż złożyły się na to: pozytywna opinia RIO, stanowisko Komisji Rewizyjnej a także
samo wykonanie budżetu.
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Zabierając głos Radna Powiatu Anna Rynkowska pogratulowała Wójtowi i złożyła
życzenia.
W odpowiedzi Wójt podziękował radnej.
Obrady opuścił radny Dariusz Malik.
Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Wojciechów.
Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że Komisja
zajmowała się przedłożonym projektem uchwały na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia
i zaopiniowała go pozytywnie.
W uzupełnieniu Wójt poinformował, że cena została określona na podstawie średnich
cen paliwa z pobliskich stacji. Uchwała podejmowana jest, co roku na każdy nowy rok szkolny.
Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg odczytał przedłożony projekt uchwały następnie
Przewodniczący Rady po sprawdzeniu quorum poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (4) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Grzegorz
Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXIII/148/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w roku
szkolnym 2020/2021 w Gminie Wojciechów.
Ad. pkt 13. Sprawy różne.
Po otwarciu punktu głos w dyskusji zabrał radny Stanisław Kamela. Odniósł się do
wcześniejszych wypowiedzi. Jego zdaniem zarzut pod adresem Wójta o braku chęci
komunikacji i współpracy jest bezzasadny. Nie należy żądad od kogoś czegoś, jeśli sami nie
wykazujemy takiej woli. Następnie radny zwrócił się do Wójta z pytaniem o kruszywo i kiedy
ewentualnie będą zarównane nierówności na drodze pomiędzy drogą 827 a Nowym Gajem?
Wójt odpowiedział, że materiału jeszcze trochę pozostało i będą podjęte starania, aby
poprawid nawierzchnię tej drogi. Odnośnie ewentualnego zakupu kruszywa poinformował, że
wszystko zależy od możliwości finansowych gminy.
Radny Tomasz Madej wystąpił do Przewodniczącego Rady z prośbą o trzymanie się
ustalonego harmonogramu sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że sesja absolutoryjna zgodnie ze statutem
zwoływana jest dużo wcześniej, bo z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wyjaśnił, że
przesunięcie terminu wynika z tego, że o przygotowaniu zaproszeo został powiadomiony
przez pracownika odpowiadającego za obsługę rady dopiero w piątek.
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Radny T. Madej dopytał, czy ten termin musiał wynieśd równo dwa tygodnie, czy nie
można było zorganizowad sesji zgodnie z harmonogramem w czwartek.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zachowanie równo 14 dni było konieczne, ze
względu chociażby na to by uniknąd ewentualnych zarzutów o nieprawidłowości zwołanej
sesji. Dodał, że przesunięcia zdarzają się rzadko a dwutygodniowy termin był jego zdaniem
wystarczająco długi, aby zaplanowad swój udział w sesji. Podziękował za tak liczne przybycie
na obrady.
Radna Anna Zabiegła zapytała Wójta o przewidywany termin pozyskania i rozwożenia
destruktu?
Wójt poinformował, że jest to zależne od tego, kiedy Zarząd Województwa podejmie
decyzję. Wyraził nadzieję, że będzie ona pozytywna.
Przewodniczący Rady przedstawił informację dotyczącą korespondencji, która
wpłynęła do Rady Gminy oraz poinformował o terminie kolejnej sesji, która planowana jest na
dzieo 24 września w Szkole Podstawowej w Wojciechowie.
Głos zabrał Wójt. Zaprosił sołtysów na sesję sołtysów planowaną na dzieo 4 września
w Gminnym Ośrodku Kultury. Jej tematem ma byd ustalenie harmonogramu spotkao
sołeckich w sprawie uchwalenia zadao w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. Następnie
przeczytał informację Dyrektor Szkoły Podstawowej w Palikijach dotycząca zdementowania
informacji o przypadku COVID-19 w szkole.
Po wyczerpaniu tematów dyskusji Przewodniczący Rady zakooczył ten punkt obrad.
Ad. pkt 14. Zakooczenie obrad XXIII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakooczenia obrad XXIII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska
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