Protokół Nr XVI/19

30 grudnia 2019 roku

PROTOKÓŁ NR XVI/19
z XVI sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 30 grudnia 2019 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie
i trwała od godz. 9.00 do godz. 13.46.
W posiedzeniu wzięło udział 9 radnych:
1. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
2. Tomasz Kowalski,
3. Grzegorz Matyjasik,
4. Grzegorz Piróg,
5. Michał Sumiński,
6. Andrzej Twardowski,
7. Anna Zabiegła,
8. Jarosław Paweł Zubrzycki,
9. Kazimierz Żywicki.
Nieobecni:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Mariusz Błaszczak,
3. Stanisław Kamela,
4. Tomasz Marek Madej,
5. Dariusz Malik,
6. 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 Śmigielska – pracownik UG Wojciechów, Agnieszka Gąska –
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, Wojciech Mirosław – Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie, Anna Rynkowska – Radna Powiatu Lubelskiego,
Robert Kuryło – współautor projektu studium uwarunkowań.
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 9 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 Mieszkańca pod adresem wojciechow.esesja.pl.
(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu)
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Przewodniczący Rady Michał Sumiński zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do
porządku obrad dodatkowych punktów, tj. 1) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok
2020, 2) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
Innych wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
poddał pod głosowanie całość porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu z XV 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 zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy Wojciechów na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wojciechów na 2020
rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie oraz
nadania jej statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w gminie Wojciechów.
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XV/94/19 z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
oraz ustalenia planu finansowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad XVI sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z XV 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: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (8) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Grzegorz Matyjasik.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XV 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 listopada 2019 roku, to jest od ostatniej
sesji do dnia 30 grudnia 2019 roku. (Lista zarządzeń stanowi załącznik do protokołu)
Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeń i spotkań, w których
uczestniczył.
29 listopada – Kuratorium Oświaty w Lublinie, spotkanie z udziałem Kurator Oświaty oraz
posła Przemysława Czarnka dotyczące finansowania oświaty;
30 listopada – Wojciechów, Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej;
1 grudnia - Wojciechów, msza św. w intencji Rady Gminy Wojciechów i Wójta Gminy
Wojciechów;
2 grudnia – Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, złożenie wniosku o opinię w sprawie
możliwości spłaty długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na pokrycie
deficytu budżetowego,
- Lubelskie Centrum Konferencyjne, konferencja nt. „Infrastruktura a cyfryzacja.
Wyzwania dla jst”,
- szkolenie RODO dla pracowników Urzędu Gminy Wojciechów,
3 grudnia – Lublin, spotkanie z Prezesem Rozwoju Gospodarki i Innowacji dotyczące wniosków
na działania: usługi społeczne i zdrowotne oraz edukacja przedszkolna;
4 grudnia – udział w otwarciu biura poselskiego posła na Sejm Przemysława Czarnka,
- złożenie dokumentów w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
i Starostwie Powiatowym na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Wojciechów, działanie 5.5;
5 grudnia – LUW, złożenie uzupełnienia wniosku o płatność na realizację dróg w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych w m. Maszki i Maszki k/Wojciechowa,
- pożar budynku mieszkalnego w m. Miłocin;
8 grudnia – IV Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej w Wojciechowie
9 grudnia – Starostwo Powiatowe w Lublinie, szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego;
10 grudnia – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wojciechów, temat projekt
budżetu na 2020;
- Lubelskie Centrum Kultury, konferencja podsumowująca RPO dla województwa
lubelskiego;
11 grudnia – spotkanie podsumowujące dla partnerów Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego;
12 grudnia – nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZZOK,
- udział w posiedzeniu Zarządu i Zgromadzenia CZG PROEKOB,
- udział w charytatywnej aukcji zorganizowanej w ramach akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”;
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14 grudnia – OSP Wojciechów, spotkanie opłatkowe Koła Łowieckiego 43 Sarenka,
- spotkanie opłatkowe pracowników jednej z lokalnych firm w Wojciechowie;
16 grudnia – strojenie drzewka choinkowego przed Urzędem Gminy Wojciechów;
17 grudnia – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wojciechów, opiniowanie
projektu budżetu,
- spotkanie opłatkowe w SP w Miłocinie;
18 grudnia – posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.
- spotkanie opłatkowe w LUW,
- spotkanie opłatkowe w SP w Maszkach,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach, spotkanie w sprawie wycinki drze wzdłuż
drogi 2235L (Wąwolnica – Stary Gaj);
19 grudnia – podpisanie aktu notarialnego w sprawie zbycia nieruchomości w m. Wojciechów,
- SP Wojciechów, uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
- spotkanie opłatkowe w SP w Łubkach;
20 grudnia – udział w Wigilii Nałęczowskiej;
21 grudnia – spotkanie opłatkowe z druhami z OSP Ignaców;
22 grudnia – udział w Wigilii Wojciechowskiej.
Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakończył ten
punkt obrad.
Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Działalność Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów w okresie międzysesyjnym
przedstawiała się następująco:
1 grudnia – udział we mszy św. w intencji radnych Rady Gminy Wojciechów i Wójta Gminy
Wojciechów;
10 i 17 grudnia – udział we wspólnych posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
poświęconych pracami nad budżetem na 2020 rok;
4, 11 i 18 grudnia – dyżur w Urzędzie Gminy Wojciechów;
14 grudnia – wizja lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku byłej lecznicy
w Wojciechowie;
16 grudnia – strojenie drzewka choinkowego przed Urzędem Gminy Wojciechów;
22 grudnia – udział Wigilii Wojciechowskiej.
Ponadto w okresie przedświątecznym udział w licznych spotkaniach opłatkowych.
Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego
punktu w porządku obrad.
Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Od ostatniej sesji odbyły się w dwa posiedzenia wspólne komisji stałych Rady Gminy
Wojciechów w dniach 10 i 17 grudnia oraz jedno posiedzenie Komisji: Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 grudnia.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Jarosław
Zubrzycki poinformował, że Komisja oprócz wspólnych posiedzeń uczestniczyła również w
posiedzeniu w dniu 23 grudnia. Spotkanie, w którym udział wzięła Pani Małgorzata Kowalczyk
przedstawicielka organizacji pozarządowej dotyczyło zaopiniowania projektu statutu nowo
powoływanej Gminnej Rady Seniorów.
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Komisja
odbyła dwa wspólne posiedzenia wraz ze wszystkimi pozostałymi komisjami stałymi w dniach
10 i 17 grudnia. Podczas posiedzenia, które odbyło się 10 grudnia omówione zostały: zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Wojciechów
oraz projekt budżetu na 2020 rok. Spotkanie miało charakter zapoznawczy i roboczy. W dniu
17 grudnia radni również zajmowali się projektem budżetu na 2020 rok i propozycjami zmian
w poszczególnych działach i rozdziałach.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że członkowie Komisji uczestniczyli
we wspólnych posiedzeniach poświęconych pracom nad projektem budżetu.
Po przedstawieniu informacji Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad,
po czym przeszedł do kolejnego.
Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych
Komisji Rady Gminy Wojciechów na rok 2020.
Po otwarciu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumiński poprosił
Przewodniczących poszczególnych stałych Komisji Rady Gminy Wojciechów o przedstawienie
planów pracy na 2020 rok:
- plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił radny Jarosław Zubrzycki;
- plan pracy Komisji Budżetowej przedstawił radny Tomasz Kowalski;
- plan pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki
Wodnej przedstawił radny Andrzej Twardowski;
- plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych przedstawił radny Jarosław
Zubrzycki;
- plan pracy Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
przedstawił radny Grzegorz Piróg;
- plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił radny Jarosław Zubrzycki.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/97/19 w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Wojciechów na rok 2020.
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wojciechów
na 2020 rok.
Przewodniczący Rady odczytał plan pracy Rady Gminy Wojciechów stanowiący
załącznik do projektu uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/98/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wojciechów na 2020 rok.
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski.
Wyjaśnił, że jej podjęcie wynika z konieczności skorygowania błędnie przyjętych wyższych niż
maksymalne, stawek podatków dla dwóch kategorii pojazdów i wszczęciem postępowania
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wójt zaproponował ustalenie stawek na poziomie
maksymalnym.
W uzupełnieniu wypowiedzi Wójta Przewodniczący poinformował, że RIO otrzymała
stosowne wyjaśnienie.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski, przychylając się do propozycji
Wójta ustalenia stawek dla tych dwóch kategorii na poziomie maksymalnym wyjaśnił, że
w przypadku, gdy na terenie gminy dane pojazdy nie występują to częstą praktyką jest
określanie stawek w ich górnych granicach.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
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ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/99/19 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych na rok 2020.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Wojciech Mirosław. Wyjaśnił, że zmiana dotyczy pkt 14 preliminarza wydatków.
Zgodnie z wnioskiem OSP Wojciechów wykreślono zadanie „organizacja imprezy”
i pozostawiono jedynie „zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”. Kwota i termin realizacji
pozostały bez zmian.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/100/19 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Głos zabrał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie Wojciech
Mirosław. Poinformował, że podjęcie w/w uchwały związane jest ze zmianami w ustawie
o pomocy społecznej, które wprowadziły wymóg podnoszenia odpłatności za pobyt
w schroniskach bez względu na dochód.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
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Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/101/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów
w Wojciechowie oraz nadania jej statutu.
Na wstępie tego punktu Wójt Gminy Artur Markowski poinformował, że utworzenie
Gminnej Rady Seniorów jest inicjatywą realizowaną w ramach projektu podjętego przez
fundację „Mapa Pasji” przy współudziale przedstawicielki stowarzyszenia działającego na
terenie gminy Wojciechów. Następnie w skrócie omówił treść statutu.
Przewodniczący Rady dodał, że Gminna Rada Seniorów będzie ciałem opiniodawczym
dla Rady Gminy. Treść statutu była obszernie omawiana podczas posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. Był on udostępniony na Portalu Mieszkańca na stronie
wojciechow.esesja.pl w związku, z czym każdy miał możliwość zapoznania się z nim.
Podziękował za inicjatywę i zaangażowanie Małgorzacie Kowalczyk. Następnie
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Społecznych.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Jarosław Zubrzycki. Poinformował, że Komisja
zajmowała się statutem na posiedzeniu w dniu 23 grudnia, w którym uczestniczyło 4 spośród
5 członków oraz pani Małgorzata Kowalczyk, współautorka projektu. Wyraził swoje
zadowolenie z faktu podjęcia inicjatywy utworzenia Gminnej Rady Seniorów, gdyż to działanie
przyczyni się do aktywizacji seniorów. Następnie odczytał protokół z posiedzenia oraz zawarte
w nim wnioski i uwagi radnych dotyczące treści statutu Gminnej Rady Seniorów. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt statutu Gminnej Rady Seniorów.
W uzupełnieniu Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z zapisem w statucie
wybory do Gminnej Rady Seniorów ogłasza Wójt w ciągu 30 dni od wejścia w życie uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
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ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/102/19 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie oraz nadania
jej statutu.
Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Wojciechów.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu obecnego na sesji współautora
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Roberta
Kuryło.
Na wstępie wypowiedzi Robert Kuryło objaśnił, że studium jest to dokument
wewnętrzny niebędący aktem prawa miejscowego, który wyznacza główne kierunki rozwoju.
Jest sporządzany na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Następnie omówił procedurę toku formalno-prawnego.
Przewodniczący Rady dodał, że uchwalenie Studium jest pierwszym bardzo ważnym
krokiem w kierunku rozwoju Gminy. Pozostając przy głosie odniósł się bardzo krytycznie do
nieobecności radnych na sesji, która jak podkreślił z uwagi na to, iż podejmowana jest na niej
uchwała w sprawie zmiany Studium oraz uchwała w sprawie przyjęcia budżetu na 2020 rok to
jest ona po absolutoryjnej jedną z najważniejszych. Zaznaczył, że jest to niedopuszczalne
i należy to wziąć pod uwagę przy przyszłych wyborach.
Radny Tomasz Kowalski również wyraził swoje niezrozumienie. Zapytał
Przewodniczącego Rady czy radni, którzy są nieobecni na sesji poinformowali go o tym, że nie
będą uczestniczyli w obradach?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że nikt nie zgłaszał takiego faktu i dodał, że gdyby
miał taką informację wówczas najprawdopodobniej termin byłby zmieniony. Jeszcze raz
zaznaczył, że z uwagi na podejmowane na sesji uchwały jest ona bardzo ważna i mająca
bardzo duże znaczenie dla Gminy.
Pozostając w temacie radny T. Kowalski wyraził zadowolenie z faktu obecności na sesji
sołtysów, którzy wysłuchają dyskusji. Dodał, że to, co będzie podejmowane w trakcie obrad,
czyli Studium jest przede wszystkim dla mieszkańców. Dziwi go sytuacja, że w tak ważnych
sprawach radni, poprzez swoją nieobecność nie zabiorą głosu, więc jak zatem wytłumaczą to
swoim wyborcom. Zdaniem radnego trzeba ubolewać nad tym, że bardzo ważne decyzje będą
podejmowane w tak małym gronie. Dodał, że na posiedzeniach Komisji frekwencja była
wyższa, co jednocześnie i dziwi i smuci.
Głos zabrała radna Powiatu Lubelskiego Anna Rynkowska. Na wstępie podziękowała za
zaproszenie na sesję następnie odniosła się do Studium. Wyraziła swoje zadowolenie, że
Gmina przystąpiła do jego zmiany.
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Wójt podziękował wszystkim osobom, które pracowały nad przygotowaniem projektu
zmiany Studium oraz mieszkańcom za wszelkie wnioski i uwagi do projektu. Dodał, że być
może w przyszłości plany zagospodarowania przestrzennego powstaną.
Radny Jarosław Zubrzycki również podziękował i pogratulował mieszkańcom, którzy
wnieśli wnioski i uwagi do projektu Studium, co świadczy o dużej wadze dokumentu
i zaangażowaniu. Następnie wyraził swoje zażenowanie faktem nieobecności radnych, co
według niego jest oznaką niedojrzałości samorządowej i obywatelskiej.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/103/19 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w gminie Wojciechów.
Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XV/94/19 z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2019 oraz ustalenia planu finansowego.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Zofia Pomorska.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/104/19 uchylającej uchwałę nr XV/94/19 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz
ustalenia planu finansowego.
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Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Zofia Pomorska.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/105/19 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Ad. pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Omówiła zmiany, w treści uchwały
w poszczególnych załącznikach, które dotyczą:
Dochody:
1) zwiększenie o 656.280 zł, na którą składają się m.in:
- 541.665 zł zwrot środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg,
- 84.615 zł subwencja oświatowa.
2) zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.
Wydatki:
1) zwiększenie o kwotę 839.342,58 zł,
2) zmniejszenie o kwotę 213.062,58 zł.
Ponadto w załączniku Nr 3, kwota 19.000 zł – dotacja dla GOK w Wojciechowie.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski wyjaśnił, że powyższa uchwała,
jest uchwałą porządkującą budżet w 2019 roku.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
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NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/106/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Ad. pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały oraz jej treść przedstawiła Skarbnik Zofia
Pomorska. Zmiany dotyczą:
Wydatki:
1) zwiększenie o kwotę 9.763,34 zł,
2) zmniejszenie o kwotę 9.763,34 zł.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/107/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Ad. pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 20202027.
Głos zabrała Skarbnik Zofia Pomorska. Omówiła zmiany w treści w/w uchwały jak
również treść uchwały budżetowej na 2020 rok.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski.
Poinformował, że radni zajmowali się przedłożonym przez Wójta projektem budżetu na 2020
rok podczas dwóch posiedzeń wspólnych stałych komisji Rady Gminy Wojciechów w dniach 10
i 17 grudnia. Spotkanie, które odbyło się 10 grudnia miało charakter zapoznawczy. W trakcie
kolejnego posiedzenia, na którym było obecnych 11 radnych oraz Przewodniczący Rady
głosowano nad zadaniami, które zostały wprowadzone do budżetu. Pozytywną opinię
uzyskały następujące zadania:
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Maszki i Wojciechów Kolonia Piąta
50.000 zł,
- wykreślenie zadnia wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Miłocinie, które
zrealizowano w 2019 roku,
- budowa drogi w miejscowości Góra 100.000 zł,
- remont lokalu socjalnego 30.000 zł,
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- dofinansowanie PSP w Bełżycach 7.000 zł.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że wprowadzenie powyższych zadań do budżetu nie
powoduje zwiększenia deficytu budżetowego.
Zadanie, polegające na budowie drogi w miejscowości Wojciechów, biorąc pod uwagę obecny
stan budżetu nie uzyskało pozytywnej opinii większości radnych. Podczas analizy wydatków
radni zwrócili uwagę na zadania inwestycyjne umieszczone w załączniku nr 5. Dotyczy to
zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, które zdaniem radnych nie mają realistycznego
pokrycia w kwotach przyjętych do budżetu. Są to: budowa drogi asfaltowej do cmentarza
w m. Lubki, budowa drogi asfaltowej w m. Wojciechów kolonia Piąta, oświetlenie drogi
gminnej lampami solarnymi. Głównym założeniem podobnie jak w roku 2019 jest realizacja
inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Budżet powinien być skonstruowany według
ramowego planu działań. Z uwagi na zaplanowane w 2020 roku duże inwestycje drogowe i
znaczne obciążenie budżetu radni zdecydowali, aby skupić się na zadaniach, które faktycznie
będzie można wykonać.
Z uwagi na inne obowiązki obrady opuściła zaproszona na sesję radna Powiatu
Lubelskiego Anna Rynkowska. Przewodniczący Rady podziękował za przyjęcie zaproszenia
i udział w posiedzeniu.
Radna Powiatu również podziękowała i pogratulowała ciężkiej pracy nad budżetem.
Następnie zwróciła się do Wójta z pytaniem o możliwość zainstalowania oświetlenia wzdłuż
drogi gminnej w kierunku tzw. Olszynek? Na zakończenie złożyła życzenia noworoczne.
Wójt podziękował za życzenia. Odnośnie pytania dotyczącego przywrócenia
Oświetlenia odpowiedział, że będą w tej kwestii podejmowane działania.
Przed przystąpieniem do odczytania projektu uchwały Skarbnik Zofia Pomorska
odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 grudnia
2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej. RIO pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały o wpf.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/108/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027.
Ad. pkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
Głos w dyskusji zabrał Wójt. Omówił zaproponowany projekt budżetu, który jego
zdaniem jest trudnym budżetem. Wynika to przede wszystkim z zaplanowanych inwestycji
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drogowych.. W budżecie znalazły się takie zadania jak przebudowa i modernizacja dróg
powiatowych 2236L oraz 2235L, które pochłaniają bardzo dużą część środków. Uwzględniono
również przebudowę dróg w miejscowościach Szczuczki i Palikije Pierwsze, które także będą
zgłoszone do finansowania w ramach FDS. Niestety z uwagi na ograniczone środki
zaplanowana w projekcie inwestycja polegająca na budowie drogi w miejscowości
Wojciechów w kierunku Ignacowa nie uzyskała akceptacji, ale jeśli będzie taka możliwość to
w przyszłości zostanie zgłoszona do FDS. Poza w/w zadaniami w budżecie znalazły się:
wykonanie drogi asfaltowej do cmentarza parafii Łubki oraz wykonanie asfaltu na drodze
gminnej nr. 112574L w m. Wojciechów Kolonia Piąta. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego.
Ponadto radni zgłosili: rozbudowę sieci wodociągowej w m. Maszki, remont lokalu
mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne Gminy oraz dofinansowanie dla JRG PSP
w Bełżycach na modernizację systemu łączności i powiadamiania. Wójt podkreślił, że
wszystkie inwestycje są ważne, ale priorytetem jest przede wszystkim możliwość pozyskania
finansowania zewnętrznego i jeśli jest taka szansa to trzeba z niej korzystać. Inwestycje to
rozwój Gminy i w tym kierunku należy iść. Wójt chciałby, aby każda miejscowość i każdy radny
zrealizowały zadania, które są dla nich istotne i ważne. Bardzo decydujące są również
rozstrzygnięcia przetargów. Gdyż ewentualne oszczędności pozwalają na dalsze inwestycje.
Na zakończenie wypowiedzi Wójt podziękował wszystkim, którzy wnieśli swój wkład
w opracowanie projektu budżetu: Skarbnik Gminy, Zastępcy Wójta, mieszkańcom, sołtysom
i radnym.
Przewodniczący Rady Michał Sumiński Poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej
o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że w dniu 17
grudnia radni zajmowali się projektem budżetu i w przeprowadzonym głosowaniu
zaopiniowali go pozytywnie. Następnie dodał, że na terenie Gminy jest jeszcze 12 dróg, które
kwalifikują się do dofinansowania z FDS. Wyraził nadzieję, że do końca kadencji uda się je
zrealizować. Rada będzie dążyć do tego, aby pozyskać możliwie jak najwięcej środków
zewnętrznych. Podziękował radnym za dyskusję i udział w posiedzeniach poświęconych
pracami nad budżetem. Radny zwrócił się z prośbą o przyjęcie budżetu w zaproponowanej
wersji. Wyjaśnił, że pomimo to, że nie wszystkie wnioskowane inwestycje zostały
uwzględnione to nie wyklucza sytuacji, że w trakcie roku będą one do budżetu wprowadzone.
Wszystko zależy od wielu czynników, między innymi rozstrzygnięć przetargów, czy też kwot
dotacji i subwencji.
Odnosząc się do możliwości pozyskiwania środków z FDS zdaniem Przewodniczącego
Rady trzeba się o takie dofinansowania starać. Drogi trzeba budować dobrze,
z wykorzystaniem nowych technologii, co podraża koszty a dodatkowe pieniądze z Funduszu
dają większe możliwości ich realizacji. Według Przewodniczącego bardzo dobrą decyzją było
uwzględnienie w budżecie dwóch dużych inwestycji, tj. przebudowa dróg powiatowych 2236L
i 2235L, co niestety przedkłada się na konieczność cięcia innych wydatków.
Po zakończeniu dyskusji skarbnik Gminy Zofia Pomorska odczytała uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 grudnia w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy
Wojciechów na 2020 rok oraz uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
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w Lublinie z dnia 10 grudnia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
gminy Wojciechów na 2020 rok
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
Wyniki imienne:
ZA (9) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg,
Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
NIEOBECNI (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej,
Dariusz Malik, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XVI/109/19 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
Ad. pkt 20. Sprawy różne.
Jako pierwszy, głos w dyskusji zabrał Wójt. Poinformował, że harmonogram wywozu
odpadów komunalnych będzie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy. Następnie
odniósł się do kwestii związanej z funduszem sołeckim. W związku z tym, że na kruszywo
zaplanowana została konkretna kwota w wysokości 256.000 zł zwrócił się do sołtysów
z prośbą o nie dokonywanie zmian.
Radny Tomasz Kowalski podziękował wszystkim, którzy brali udział w tworzeniu
budżetu oraz za jego przyjęcie. W dalszej kolejności poruszył temat związany z budową sieci
światłowodowej w gminie. Z informacji, jakie posiada wynika, że firmy, które projektują sieć
są w posiadaniu listy, na której nie są ujęte wszystkie domostwa. Radny zwrócił uwagę na fakt,
że był utworzony drugi plik z listą aktualizacyjną, który nie dotarł do firm projektowych.
W związku z powyższym radny zwrócił się do Wójta z prośbą o weryfikację informacji o liczbie
punktów, przekazanej do Starostwa i podjęcie działań, gdyż temat jest dosyć ważny.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że informacje dotyczące liczby domostw zostały
zweryfikowane. Niemniej jednak nie wszystkie punkty zostaną objęte projektem, co wynika
z ograniczenia w postaci środków finansowych. Dodał, że jest zaskoczony faktem, że firmy nie
otrzymały informacji, gdyż nikt do tej pory tego nie zgłaszał. Wójt zapewnił, że będą podjęte
stosowne kroki.
Przewodniczący Rady zasugerował, aby sprawdzić, na jaki dzień była sporządzona
pierwsza lista i dlaczego była w niej ujęta tak mała liczba domów.
Wójt potwierdził, że faktycznie lista zawierała bardzo duże braki.
Odnosząc się do tych wypowiedzi radny Tomasz Kowalski zwrócił uwagę na to, iż na
liście nie ma domów, które istnieją już od wielu lat. Są miejsca gdzie wykluczone są całe
obszary, co jest bardzo niepokojące. Według radnego dopóki sieć jest na etapie projektowania
jest jeszcze szansa na uwzględnienie wszystkich punktów, dlatego trzeba szybko podjąć
interwencję i działania.
Wójt dopytał, czy lista, o której mówi radny to jest ta pierwsza?
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Radny potwierdził. Natomiast z informacji, które posiada wie, że jest druga lista
i znajdują się na niej wszystkie gospodarstwa, które są objęte systemem gospodarowania
odpadów, ale z jakiś powodów nie dotarła ona do firm projektujących sieć światłowodową.
Wójt wyjaśnił, że pierwsza lista powstała po spotkaniu, na samym początku realizacji
projektu rozbudowy sieci światłowodowej. Gminy zostały zobligowane do jej zaktualizowania,
co przypadku Gminy Wojciechów zostało zrealizowane. Wójt zapewnił, że zweryfikuje
wszystkie przekazane informacje.
Pozostając w temacie radny Jarosław Zubrzycki zwrócił się do Wójta z prośbą
o umieszczenie listy osób objętych projektem na stronie Urzędu Gminy lub wskazanie
mieszkańcom gdzie takie informacje mogą uzyskać.
Wójt odpowiedział, że takie listy są w posiadaniu firm projektowych. Przygotowały one
również projekty umów.
Radny J. Zubrzycki doprecyzował, że chodzi konkretnie o to gdzie w Urzędzie
mieszkaniec może sprawdzić czy jest na liście.
Wójt wyjaśnił, że za cały projekt odpowiadają wykonawcy i podwykonawcy i to oni są
w posiadaniu danych natomiast Gmina w tym przypadku jest jedynie tak jakby pośrednikiem
i pomocnikiem.
Radny dopytał, do kogo w Urzędzie Gminy ma się zgłosić mieszkaniec, aby uzyskać
informacje.
Wójt wskazał Sekretariat Urzędu Gminy.
Sołtys wsi Nowy Gaj Anna Czerniec zwróciła uwagę na problem związany z umowami
dotyczącymi sieci światłowodowej, które zostawili im projektanci do przekazania i podpisania
przez mieszkańców. Jej zdaniem sołtysi nie powinni się tym zajmować.
Wójt wyjaśnił, że to przedstawiciele firm powinni zająć się umowami, gdyż należy to do
ich obowiązków.
Sołtys wsi Palikije Pierwsze Joanna Piróg di Santo zapytała o to, kto podjął decyzję, że
to sołtysi mają zająć się umowami?
Według sołtysa wsi Miłocin Piotra Sułka sołtysi, jako osoby publiczne nie mają nawet
prawa zajmować się takimi rzeczami i wyręczać firmy a tym bardziej, jeśli w grę wchodzi jakieś
wynagrodzenie.
Głos zabrała również sołtys wsi Wojciechów Kolonia Piąta, która podzieliła zdanie
przedmówcy.
Wójt zapewnił, że skontaktuje się z wykonawcą i wyjaśni tą kwestię. Dodał, że jeśli
zajdzie taka potrzeba zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami firm
projektowych.
Sołtys wsi Szczuczki poinformowała, że również ma taki sam problem.
Wywiązała się dyskusja, w której uczestniczyli sołtysi, Wójt oraz Przewodniczący Rady.
Radna Anna Zabiegła zapytała czy lista dotycząca światłowodów jest zamknięta?
Przewodniczący rady poinformował o terminie kolejnej sesji, która planowana jest na
23 stycznia, natomiast kolejne w ciągu roku będą odbywały się w ostatni czwartek miesiąca.
Sołtys wsi Miłocin zadał pytanie dotyczące przejazdu kolejowego w m. Miłocin, kiedy
zaczną działać szlabany i zabezpieczenia, czy gmina mogłaby zasięgnąć informacji na ten
temat?
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Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył
dyskusję w tym punkcie obrad.
Ad. pkt 21. Zakończenie obrad XVI sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakończenia obrad XVI sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumiński słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska
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