Protokół Nr XLII/22

24 lutego 2022 roku

PROTOKÓŁ NR XLII/22
z XLII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 24 lutego 2022 roku
zdalnie i trwała od godz. 09.00 do godz. 09.57
W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Mariusz Błaszczak,
3. Bogusława Anna Grzelak,
4. Stanisław Kamela,
5. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
6. Tomasz Kowalski,
7. Tomasz Marek Madej,
8. Dariusz Malik,
9. Grzegorz Matyjasik,
10. Marcin Mirosław,
11. Grzegorz Piróg,
12. Michał Sumioski,
13. Andrzej Twardowski,
14. Anna Zabiegła,
15. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy,
Mirosława Walat – Skarbnik Gminy, Aleksandra Kowalczyk – prawnik UG Wojciechów, Mariusz
Majcher – Pracownik UG Wojciechów, 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 14 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał. (Listy obecności stanowią załącznik do protokołu)
Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był
on również udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl.
(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu)
Wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał
pod głosowanie całośd porządku obrad.
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Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik,
Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski,
Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie sesji XLII Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI 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 rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych,
akcjach ratowniczych, szkoleniach lub dwiczeniach.
10. Sprawy różne.
11. Zakooczenie obrad XLII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLI
sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią, ponadto
protokół był udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl oraz na
stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wojciechów.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin
Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Tomasz Marek Madej.
NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XLI sesji Rady Gminy Wojciechów.
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Ad pkt 4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady
Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. Na wstępie poinformował
o zarządzeniach, które były wydane w okresie od 28 stycznia 2022 roku do dnia 23 lutego
2022 roku. (Lista zarządzeo stanowi załącznik do protokołu)
Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeo i spotkao, w których
uczestniczył.
Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten
punkt obrad.
Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski.
- 30 stycznia udział w koncercie noworocznym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury w Wojciechowie,
- 2 lutego udział w spotkaniu organizacyjnym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
dot. Kapeli Wojciechowskiej,
- 23 lutego udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego oraz Komisji Budżetowej,
- udział w Walnych Zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Od ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy Wojciechów odbyły się 2 posiedzenia
komisji tj. w dniu 23 lutego Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego oraz Komisji Budżetowej.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego Miłosz Adamczyk. Komisja odbyła swoje posiedzenie w pełnym składzie,
a tematami obrad były: Inwestycje w Szkole Podstawowej w Miłocinie tj. rozbudowa
przedszkola, fotowoltaika, oświetlenie, wodociągi, a także podsumowanie odśnieżania
w Gminie Wojciechów.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski przedstawił, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła 1 posiedzenie w dniu 23 lutego w trybie zdalnym. Tematem
wiodącym były zmiany budżetu gminy na rok 2022 oraz projekt wieloletniej prognozy
finansowej, a także sprawy bieżące gminy, oraz inwestycje, które mają byd wykonywane na
ternie naszej gminy.
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
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ostatnim posiedzeniu Komisji, w dniu 23 lutego. Zaopiniowali go pozytywnie.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie. Przed przystąpieniem do głosowania
Przewodniczący Rady sprawdził kworum.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik,
Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski,
Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLII/241/22 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.:
Dochody, zwiększenie o kwotę 46 426,65 zł, na które składają się:
- 41 417,65 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 2057 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania
pn. „Wesołe Przedszkolaki”;
- 5009,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 § 2460 środki w formie dotacji na przedsięwzięcie pn.
,,Usuwanie odpadów folii rolniczych, sznurka do owijania balotów, opakowao po nawozach
oraz opakowao typu big bag”.
Wydatki
1) Zwiększenie o 166 811,92 zł, na którą składają się:
- 10 000 zł dz. 010 rozdz. 01095 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych,
- 2 500 zł dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki
Stasin),
- 80 333,20 zł dz. 754 rozdz. 75412 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
- 67 817,65 zł dz. 801 rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 6 161,07 zł dz. 90095 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
2) Zmniejszenie o 120 385,27 zł
- 4 000 zł dz. 600 rozdz. 60016 drogi publiczne i gminne,
- 4 000 zł dz. 750 rozdz. 75075 administracja publiczna,
- 84 833,20 dz. 754 rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne,
- 27 552,07 zł dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe,
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik,
Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski,
Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLII/242/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub dwiczeniach.
Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Mariusz Majcher – Pracownik UG
Wojciechów.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik,
Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski,
Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLII/243/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych,
akcjach ratowniczych, szkoleniach lub dwiczeniach.
Ad. pkt. 10. Sprawy różne.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Jarosław Paweł
Zubrzycki, który przedstawił informację na temat petycji, która wpłynęła do komisji w celu
rozpatrzenia. Komisja informuje, że przedmiotowa petycja będzie pozostawiona bez
rozpatrzenia, gdyż nie spełnia wszystkich wymogów formalnych.
Głos zabrał Wójt, który przedstawił informację, że projekt fotowoltaiki dobiega kooca –
zostały dosłownie 2 lokalizacje. Natomiast do zakładu energetycznego na dzieo dzisiejszy
zostało zgłoszonych ok. 100 lokalizacji i ustaliliśmy, że do kooca miesiąca czyli do 28 lutego
zostaną zgłoszone te lokalizacje, które zostały zakooczone. Wójt zapewnił, że będzie starał się
na bieżące koordynowad sprawy związane ze zgłaszaniem i sprawdzad jak sytuacja wygląda.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zwrócił się z pytaniem do Wójta, czy my jako
Gmina otrzymujemy od wykonawcy instalacji kserokopię złożonych oświadczeo o instalacjach
do PGE, czy oni tylko składają w PGE i nie mają żadnego potwierdzenia złożenia tych
oświadczeo?
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Wójt odpowiedział, że na pewno takie potwierdzenia złożenia mają, bo też o tym
rozmawiał. Wójt poinformował, że będą następowały kolejne odbiory energetyczne jeśli tylko
wykonawca zgłosi, że kolejną partię wykonał.
Głos zabrał Radny Stanisław Kamela, który zwrócił się do Przewodniczącego Rady
z informacją, że harmonogram sesji na stronie Urzędu Gminy nie jest zaktualizowany o co
prosił na poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że harmonogram sesji otrzymaliście Paostwo
drogą e-mailową w dniu wczorajszym, a harmonogram na stronie w zakładce Rada Gminy
został już zaktualizowany. Kolejne sesje będą odbywały się tak jak ustaliliśmy w piątki i będą
to sesje stacjonarne. Po ustaleniach z Wójtem ustalimy czy będą one się odbywały na sali
gimnastycznej, w remizie czy w Gminnym Ośrodku Kultury.
Głos zabrał Wójt, który poinformował mieszkaoców, że do osób, które nie złożyły
deklaracji dot. odpadów komunalnych zostaną wysłane stosowne informację i poprosił
o zareagowanie w tej sprawie. Na dzieo 2 marca o godz. 10:00 planowana jest sesja sołtysów
w trybie zdalnym. Jeżeli będą jakieś problemy to proszę kontaktowad się z Urzędem Gminy.
Łączyd będziemy się za pomocą ZOOM’a i będziemy rozmawiad o podatkach oraz odpadach
komunalnych, a także o sprawach bieżących. Wójt przeprosił również mieszkaoców,
za trudności związanych ze składaniem różnych dokumentów – wynikło to z kumulacji potrzeb
składania m.in. wniosków o dodatek osłonowy, wniosków o zwrot akcyzy, deklaracji na
odpady komunalne oraz deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków dot. źródeł
ciepła, której jest obowiązek złożenia do 31 czerwca. Wspomniał również, że byd może trzeba
będzie podjąd działania w kierunku zaprojektowania nowego budynku Urzędu Gminy i
poszukania na ten cel środków.
Głos zabrała Radna Bogusława Grzelak, która zwróciła się do Wójta
z zapytaniem jak wygląda sprawa z oświetleniem, które zgłaszała już kilkukrotnie, gdyż nie
widad jakiegokolwiek odzewu ze strony elektrowni. Wójt zapewnił, że jeszcze raz ta sprawa
zostanie zgłoszona i zapewnił, że wszystkie sprawy, które są zgłaszane natychmiast są
przekazywane do elektrowni.
Głos zabrał Radny Tomasz Madej, który zwrócił się z zapytaniem czy sesje
stacjonarne zaczną się odbywad od marca i zwrócił uwagę, żeby nie ograniczad
funkcjonowania szkoły i przed zwołaniem sesji należałoby to skonsultowad. Przewodniczący
Rady odpowiedział, że tak – sesje stacjonarne będą zwoływane od marca oraz zapewnił, że
zawsze konsultuje to z Dyrektorem szkoły. Wójt zwrócił uwagę, że może to byd również jakaś
remiza OSP – niekoniecznie w Wojciechowie. Radny Tomasz Madej poprosił
Przewodniczącego Rady by wcześniej konsultowad w jakim zakresie można przesuwad termin
obrad sesji, gdyż początkowo mieliśmy obradowad w piątki a obradujemy w czwartek.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że zaproszenia na sesje rozsyłane są tydzieo wcześniej
i jeżeli komuś nie odpowiada termin to po prostu nie uczestniczy w tej sesji, a dzisiejsza sesja
wypadła w czwartek, gdyż w dniu dzisiejszym są również obchody Złotych Godów par z terenu
naszej gminy, więc chcieliśmy to połączyd w jednym dniu, a kolejne sesje będą odbywały się
zgodnie z harmonogramem w piątki.
Głos zabrał Radny Grzegorz Matyjasik, który zaprosił na sesję do OSP Ignaców.
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Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Wójta czy nastąpiły podwyżki wśród
pracowników? Wójt odpowiedział, że jeszcze nie zostały, ale będą dane.
Głos zabrał Radny Andrzej Twardowski, który również zaprosił na sesję do OSP Stasin.
Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten
punkt porządku obrad.
Ad. pkt. 11. Zakooczenie obrad XLII sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.
Zakooczenia obrad XLII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.
Protokołowała:
Anna Śmigielska
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