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PROTOKÓŁ NR XXXIX/21 

z XXXIX sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 26 listopada 2021 roku 

zdalnie i trwała od godz. 09.00 do godz. 12.30 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk,  

2. Bogusława Anna Grzelak, 

3. Stanisław Kamela, 

4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, 

5. Tomasz Kowalski, 

6. Tomasz Marek Madej, 

7. Dariusz Malik, 

8. Grzegorz Matyjasik, 

9. Marcin Mirosław, 

10. Grzegorz Piróg, 

11. Michał Sumioski, 

12. Andrzej Twardowski, 

13. Anna Zabiegła. 

14. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

Radni nieobecni: 

1. Mariusz Błaszczak.  

 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Mirosława Walat - 

Skarbnik Gminy, Anna Pyź – Sekretarz Gminy, Aleksandra Kowalska – prawnik UG 

Wojciechów, Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, 

Mariusz Majcher – pracownik UG Wojciechów, Anna Jamróz – pracownik UG Wojciechów, 

sołtysi.  

 

Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski. 

Następnie przywitał uczestniczących w obradach radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu 

15 radnych obecnych jest 13 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) 

 

Wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał 

pod głosowanie całośd porządku obrad. 
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Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Jarosław Paweł 

Zubrzycki. Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Anna Zabiegła. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Wojciechów. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII nadzwyczajnej 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. Informacja Wójta Gminy Wojciechów o złożonych oświadczeniach majątkowych przez 

pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 rok. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów o złożonych przez radnych 

oświadczeniach majątkowych złożonych za 2020 rok.  

10. Sprawozdanie z XXVII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz Ogólnopolskich Targów 

Sztuki Kowalskiej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2022 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do 

obliczenia podatku leśnego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na 2022 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2022. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której 
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zamieszkują mieszkaocy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

20. Sprawy różne. 

21. Zakooczenie obrad XXXIX sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

 

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

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu 

z XXXVII 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: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

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

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Jarosław Paweł 

Zubrzycki.  

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Anna Zabiegła. 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Wojciechów. 

 

Ad pkt 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Wojciechów. 

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu 

z XXXVIII 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: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

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

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Jarosław Paweł 

Zubrzycki.  

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Anna Zabiegła. 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXVIII 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 września do dnia 25 listopada 2021 roku. 

(Lista zarządzeo stanowi załącznik do protokołu) 

 Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeo i spotkao, w których 

uczestniczył. 
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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. 

 Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski.  

– 3 października – udział 82 rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach; 

- 10 października – spotkanie z Dyrektorem IPN w sprawie renowacji kaplicy i pomnika 

w Szczuczkach; 

- 14 października – udział w spotkaniu dotyczącym ekologicznych oczyszczalni ścieków; 

- 11 listopada – obchody święta Niepodległości; 

- udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy Wojciechów. 

 

Ad. pkt 7. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów 

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 Od ostatniej sesji odbyło się siedem posiedzeo komisji, tj. w dniu 15 października i 23 

listopada Komisji Budżetowej, 19 listopada - Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa 

i Gospodarki Wodnej, w dniu 15 i 23 listopada- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych, 8 października i 19 listopada - Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego.  

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że Komisja 

obradowała dwa razy, tj. 15 października gdzie zajmowała się przedłożonymi projektami 

uchwał oraz w dniu 23 listopada. Na ostatnim posiedzeniu członkowie Komisji zapoznali się 

z projektami uchwał dotyczącymi zmian w budżecie, podatków oraz stawek za wywóz 

odpadów komunalnych.  

 Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, 

Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski. Tematami posiedzenia, 

które odbyło się 19 listopada było ustalenie stawek podatków oraz opłat za odpady 

komunalne jak również wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2021 roku.  

 Informację dotyczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

przedstawił Przewodniczący Komisji Jarosław Zubrzycki. Członkowie komisji spotkali się na 

dwóch posiedzeniach. W dniu 15 listopada zapoznali się z informacją dotyczącą oświaty i szkół 

z terenu gminy oraz sprawozdaniem GOK z tegorocznych Warsztatów Kowalskich. Poza tym 

zaopiniowali wniosek OSP Łubki dotyczący zakupów do świetlicy wiejskiej. Na posiedzeniu, 

które odbyło się 23 listopada radni analizowali propozycje Wójta dotyczące stawek podatków 

na 2022 rok.  

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Miłosz Adamczyk. Komisja odbyła dwa posiedzenia. W dniu 8 października 

oraz 19 listopada, na którym radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi przygotowania do 

sezonu zimowego, realizacją fotowoltaiki i solarów, inwestycji drogowych. Ponadto 

członkowie Komisji zajmowali się oceną koszenia poboczy oraz zaopiniowaniem stawek 

podatków. 
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Ad. pkt. 8. Informacja Wójta Gminy Wojciechów o złożonych oświadczeniach majątkowych 

przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 rok. 

 Informację przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. 

(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. pkt. 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów o złożonych przez 

radnych oświadczeniach majątkowych złożonych za 2020 rok.  

 Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski. 

(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. pkt. 10. Sprawozdanie z XXVII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz 

Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej. 

 Sprawozdanie przedstawiła i szczegółowo omówiła Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Wojciechowie Agnieszka Gąska. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, 

że w/w sprawozdanie było szczegółowo przedstawione podczas posiedzenia, które odbyło się 

w dniu 15 listopada. Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. 

Następnie głos zabrał Wójt, który podziękował za organizację imprez. 

Podziękowania w imieniu całej Rady złożył również Przewodniczący Rady. 

 Radny T. Kowalski także podziękował za organizację imprez oraz działania promujące 

Gminę. 

 Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego 

punktu porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. 

Poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają z Zarządzeo Wójta oraz 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Następnie je omówiła. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że radni zajmowali się 

przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 

ostatnim posiedzeniu Komisji, w dniu 23 listopada. 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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, 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.  

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIX/220/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021. 

Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą 

one m.in.: 

Dochody: 

1) Zwiększenie o kwotę 626.242 zł, w tym: 

- 614.042 zł dz. 758 rozdz. 75802 § 2750, środki na uzupełnienie dochodów gmin;  

- 3.000 zł dz. 851 rozdz. 85195 § 2180, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; 

- 9.200 zł dz. 900 rozdz. 90026 § 0580, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, 

pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. 

2) Zmniejszenie o kwotę 9.200 zł, przeniesienie z działu 900 rozdz. 90002 § 0580 do rozdz. 

90026 § 0580, aktualizacja. 

Wydatki 

1) Zwiększenie o 594.003,15 zł, na którą składają się: 

- 251.000 zł dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 dokumentacja projektowa sieci wodociągowej; 

- 4.456,69 zł 600 rozdz. 60016 § 4210 zmiany funduszu sołeckiego Stasin; 

- 90.000 zł 600 rozdz. 60016 § 6050 dokumentacja na przebudowę ciągu drogowego 

w m. Miłocin oraz Palikije Pierwsze i Palikije Drugie; 

- 6.000 zł 754 rozdz. 75412 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Stasin; 

- 96.221,93 zł dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 zwiększenie rezerwy; 

- 46.616,50 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dotacja dla SP w Maszkach na prowadzenie 

oddziału przedszkolnego; 

- 12.184,56 dz. 801 rozdz. 80149 § 2590 dotacja dla SP w Maszkach na realizację zajęd 

wspomagających w oddziale przedszkolnym; 

- 25.614,37 zł dz. 801 rozdz. 80150 § 2590 dotacja dla SP w Maszkach na realizację zajęd 

wspomagających w szkole podstawowej; 

- 3.000 zł dz. 851 rozdz. 85195, przeciwdziałanie COVID-19; 

- 5.000 zł dz. 852 rozdz. 8502 § 4330 zakup usług, domy pomocy społecznej; 

- 3.077,10 dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 świadczenia społeczne; 

- 1.632 zł dz. 852 rozdz. 85295 pomoc społeczna, „Stwórzmy sobie szansę”, aktualizacja; 

- 9.200 zł dz. 900 rozdz. 90026 § 4210 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami; 

- 40.000 zł dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 zwiększenie dotacji dla GOK. 

2) Zmniejszenie o kwotę 465.961,15 zł, na którą składają się: 

- 10.456,69 zł dz. 010 rozdz. 01095 § 6060 wydatki inwestycyjne, fundusz sołecki Stasin; 

- 415.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 6230, dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego;  

- 21.595,36 zł dz.801 rozdz. 80101 § 2590 dotacja dla szkoły podstawowej w Maszkach; 

- 2.909,10 zł dz. 852 rozdz. 85295 pomoc społeczna, „Stwórzmy sobie szansę”, aktualizacja; 

- 6.800 zł dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 stypendia dla uczniów; 

- 9.200 zł dz. 900 rozdz. 90002 przeniesienie z rozdz. 90026, gospodarka odpadami 

komunalnymi. 

 Skarbnik omówiła także zmiany w pozostałych załącznikach do projektu uchwały. 
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 Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o oddziały przedszkolne przy szkołach w Łubkach 

i Palikijach? 

 Skarbnik wyjaśniła, że wydatki będą pokryte z budżetu w związku, z czym nie ma 

konieczności wprowadzania zmian na sesji. 

 Radny Tomasz Kowalski zapytał, w jaki sposób będą wykorzystane środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19? Czy jest to dotacja celowa na działanie infolinii? 

 Skarbnik odpowiedziała, że miały byd przeznaczone na infolinię, ale z uwagi na to, że 

nie zostały wykorzystane, będą zwrócone. 

 Radny T. Kowalski zadał pytanie o środki w dziale gospodarka komunalna, czy kwota, 

która jest wskazana jest kwotą zaplanowaną czy rzeczywistą, która jest w budżecie? 

 Skarbnik wyjaśniła, że jest to kwota, która faktycznie w budżecie jest, a zmiana wynika 

z przyjęcia na niewłaściwe paragrafy. 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Poinformował, że na 

ostatnim posiedzeniu Komisja zajmowała zaproponowanymi zmianami w budżecie Gminy na 

2021 rok i zaopiniowała je pozytywnie.  

 

Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały następnie poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, 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.  

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIX/221/21 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021. 

 

Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

do obliczenia podatku rolnego na rok 2022. 

Propozycję stawki oraz uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy 

Artur Markowski. Poinformował, że kwestia dotycząca określenia stawek podatków na 2022 

rok była szczegółowo omawiana podczas posiedzeo komisji stałych Rady Gminy Wojciechów.  

 Przewodniczący Rady Michał Sumioski poprosił kolejno Przewodniczących komisji 

o przedstawienie opinii. 

 Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przychyliła się do propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

 Komisja Budżetowa przychyliła się do propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała 

przedłożony projekt uchwały. 

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych również przychyliła się do 

propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
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Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego także 

przychyliła się do propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały następnie poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, 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.  

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIX/222/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na rok 2022. 

 

Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna 

przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego. 

W przypadku podatku leśnego na 2022 r. Wójt Gminy Wojciechów zaproponował nie 

korzystad z możliwości obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, ustalonej Komunikatem 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2021 roku w sprawie średniej 

ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg. średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2021 roku (M. P. z 2021r. poz. 950), a więc przyjąd do jego obliczania 

kwotę 212,26 zł za 1m3. Jeżeli ta propozycja zostanie zaakceptowana przez Radę Gminy, 

uchwały o obniżeniu nie podejmuje się, a do wymiaru podatku leśnego na 2022 rok przyjmuje 

się cenę drewna ustaloną w/w Komunikatem.  

Przewodniczący Rady Michał Sumioski poprosił Przewodniczących komisji 

o przedstawienie  opinii w sprawie propozycji Wójta. 

 Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przychyliła się do propozycji Wójta.  

 Komisja Budżetowa przychyliła się do propozycji Wójta.  

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych również przychyliła się do 

propozycji Wójta.  

Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego także 

przychyliła się do propozycji Wójta.  

 

Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na 2022 rok. 

 Głos zabrał Wójt. Przedstawił informację dotyczącą propozycji stawek podatków od 

poszczególnych nieruchomości. Generalnie jest to wzrost w porównaniu do roku 

poprzedniego o około 10%. 
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Przewodniczący Rady Michał Sumioski poprosił Przewodniczących komisji 

o przedstawienie  opinii w sprawie propozycji Wójta. 

 Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przychyliła się do propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

 Komisja Budżetowa przychyliła się do propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała 

przedłożony projekt uchwały. Przewodniczący Komisji odnosząc się do przedstawionych 

propozycji uzupełnił wypowiedź Wójta. Zwrócił także uwagę na stawkę od „pozostałych 

gruntów”, która jego zdaniem jest zbyt wysoka. Zasugerował głębszą analizę i zastanowienie 

się nad obniżeniem tej stawki w następnym roku. 

 Przewodniczący Rady podzielił zdanie radnego T. Kowalskiego. 

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych również przychyliła się do 

propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przychyliła się 

do propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

Radny T. Kowalski ponownie zabrał głos w sprawie kategorii gruntów pozostałych. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały następnie poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, 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.  

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIX/223/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na 2022 rok. 

 

Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych na rok 2022. 

 Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. Podatkiem 

od środków transportowych w sumie objętych jest 87 pojazdów. Planowane wpływy do 

budżetu z tego tytułu to 143.000 zł. Wójt poinformował, że odbyły się posiedzenia Komisji, na 

których radni zapoznali się z zaproponowanymi stawkami podatków. 

Przewodniczący Rady Michał Sumioski poprosił Przewodniczących komisji 

o przedstawienie  opinii w sprawie propozycji Wójta. 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przychyliła się do propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej, który na wstępie uzupełnił 

wypowiedź Wójta następnie przedstawił opinię. Komisja Budżetowa przychyliła się do 

propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  
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 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych również przychyliła się do 

propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przychyliła się 

do propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały następnie poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, 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.  

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIX/224/21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2022. 

 

Ad. pkt. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”. 

Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Anna Jamróz – pracownik Urzędu 

Gminy Wojciechów. Uchwała podejmowana jest, co roku na każdy nowy rok. Roczny Program 

ma na celu określenie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zadao, które 

mają służyd mieszkaocom gminy. Projekt uchwały był poddany konsultacjom społecznym. Nie 

wpłynęły żadne uwagi i opinie. Na realizację Programu w 2022 przewidziano kwotę 25.000 zł. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały następnie poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, 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.  

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIX/225/21 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”. 
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Ad. pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

 Na wstępie tego punku głos zabrał Wójt, który poinformował, że temat związany 

z odpadami był szeroko omawiany na posiedzeniach Komisji. Proponuje się opłatę za wywóz 

segregowanych odpadów komunalnych w wysokości 22 zł od jednego mieszkaoca oraz ulgę 

dla posiadających kompostowniki w kwocie 7 zł od mieszkaoca. 

 Następnie głos zabrał pracownik Urzędu Gminy Wojciechów Mariusz Majcher. 

Przedstawił szczegółowe uzasadnienie propozycji opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz podjęcia powyższej uchwały.  

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o sposób odbioru odpadów rolniczych? 

 Wójt wyjaśnił, że tego typu odpady są odbierane na wniosek w ramach odrębnego 

programu, którego Gmina jest uczestnikiem. 

 Głos zabrał radny Andrzej Twardowski, który przedstawił opinię Komisji Prawa, 

Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej. Członkowie Komisji 

zapoznali się z przedstawionymi propozycjami. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty radni zaopiniowali pozytywnie. 

 Radny T. Kowalski zapytał o sposób przeliczenia kwoty, zaplanowanej na pokrycie 

wydatków związanych z gospodarką odpadami? Jego zdaniem zaproponowana stawka będzie 

niewystarczająca dla zbilansowania się systemu. Zasugerował podwyższenie opłaty o 1 zł.  

 Mariusz Majcher wyjaśnił, że wszystkie kwoty zostały szczegółowo przeanalizowane 

i zgodnie z obliczeniami zaproponowana stawka powinna byd wystarczająca do pokrycia 

koszów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Niewiadomą, na którą Urząd nie ma 

wpływu jest ilośd ton odpadów, która przedkłada się na wydatki. Zaznaczył przy tym, że jest to 

system, który musi się bilansowad a więc nie może generowad nadwyżki. W przeciwnym 

wypadku Gmina musiałaby składad wyjaśnienia do organu nadzoru (RIO). 

 Zdaniem Przewodniczącego Rady stawki powinny byd zaproponowane na takim 

poziomie, aby w przyszłym roku nie stanąd przed koniecznością ponownego podnoszenia 

opłat. 

 Wójt dodał, że po wprowadzeniu nowej regulacji wszystkie gospodarstwa otrzymają 

informację o stawkach. 

 Przewodniczący Rady zaznaczył, że jest daleki od tego żeby zmieniad stawki w ciągu 

roku.  

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił uwagę na fakt, że mieszkaocy Gminy bardzo 

dobrze segregują odpady, za co należą się podziękowania. Ważne jest dalsze uświadamianie 

mieszkaoców i zachęcanie do właściwej segregacji, gdyż ma to bardzo duży wpływ na koszty.  

 Korzystając z okazji Wójt zwrócił się do mieszkaoców z apelem o właściwą segregację 

i nie wyrzucanie do odpadów zmieszanych odpadów zawierających wodę, mających znaczny 

wpływ na ciężar. 

 Przewodniczący Rady poprosił Wójta, aby taka informacja była przekazana 

mieszkaocom wraz z deklaracjami.  

 Radny Tomasz Kowalski wyjaśnił, że propozycja podwyższenia stawki była jedynie jego 

sugestią, niebędącą wnioskiem formalnym. Wyraził nadzieję, że zaproponowana stawka, 
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która ostała zaplanowana na podstawie szczegółowych wyliczeo przygotowanych przez 

Mariusza Majchera będzie wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów związanych z 

gospodarką odpadami. Następnie przedstawił opinię Komisji Budżetowej. Poinformował, że 

członkowie Komisji przychylili się do przedstawionych propozycji i pozytywnie zaopiniowali 

przedłożony projekt uchwały. 

Opinię Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki 

Wodnej przedstawił Przewodniczący Andrzej Twardowski. Poinformował, że członkowie 

Komisji po zapoznaniu się z propozycjami Wójta zaopiniowali je pozytywnie. Radny zadał 

pytanie M. Majcherowi dotyczące odbioru odpadów rolniczych. Czy możliwe jest jeszcze 

dopisanie się do listy, czy jest ona już zamknięta? 

Mariusz Majcher poinformował, że nabór wniosków już się zakooczył i lista jest 

zamknięta.  

 

Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

uchwały następnie poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, 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.  

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIX/226/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

 

Ad. pkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na 

której zamieszkują mieszkaocy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

 Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały przedstawił Mariusz Majcher pracownik 

Urzędu Gminy Wojciechów. 

 Głos w dyskusji zabrał radny T. Kowalski. Zwrócił się do M. Majchera z pytaniem 

o możliwośd przygotowania deklaracji z już uzupełnionymi kwotami jak również 

o wytłuszczenie druku w części H? Wystąpił do Wójta z prośbą o szybkie i sprawne 

przygotowanie zarówno druków deklaracji jak i nakazów podatkowych tak, aby mogły byd 

odebrane przez sołtysów jeszcze w styczniu i by na czas dotarły do mieszkaoców. 

 Wójt zapewnił, że informacje zostaną rozpropagowane wśród mieszkaoców 

a wszystkie druki dotrą w ustawowym terminie. 

 W odpowiedzi na pytanie radnego T. Kowalskiego M. Majcher wyjaśnił, że 

zasugerowane przez niego zmiany będą raczej niemożliwe. Konieczna będzie konsultacja 

z prawnikiem oraz z organem nadzoru. W sprawie druków płatności poinformował, że będą 



Protokół Nr XXXIX/21                 26 listopada 2021 roku 

 

13 | S t r o n a  

 

one wydrukowane dopiero po wprowadzeniu informacji zawartych w deklaracjach składanych 

przez mieszkaoców. Dodał, że trzeba się zastanowid, w jaki sposób usprawnid system. 

 Wójt dodał, że aby usprawnid i wesprzed pracowników podatków Urząd będzie 

korzystał z pomocy stażystów. 

 Radny T. Kowalski poprosił, aby na tyle ile jest to możliwe wytłuścid lub powiększyd 

czcionkę tak by było to bardziej czytelne. Następnie przedstawił opinię Komisji Budżetowej. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały.  

Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego również 

pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 

Następnie stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

przedstawił Przewodniczący Jarosław Zubrzycki. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej po 

zapoznaniu się z projektem uchwały zaopiniowała go pozytywnie. 

 

Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 

Uchwały. Następnie po sprawdzeniu kworum poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, 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.  

NIEOBECNI (1) Mariusz Błaszczak. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIX/227/21 w sprawie  

 Po zakooczeniu głosowania Wójt podziękował wszystkim pracownikom za 

przygotowanie projektów uchwał oraz radnych za dyskusję na posiedzeniach Komisji nad 

przedstawionymi propozycjami stawek podatków oraz opłat za odpady komunalne.  

 Przewodniczący Rady również złożył podziękowania. 

 

Ad. pkt 20. Sprawy różne.  

 Głos w dyskusji, jako pierwszy zabrał radny Tomasz Madej. Zwrócił się do Wójta 

z prośbą o przybliżenie swoich propozycji do projektu budżetu na 2022 rok. Jaka jest ogólna 

koncepcja i propozycje inwestycji na przyszły rok?  

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że nie jest to sesja budżetowa. Każdy z radnych 

otrzyma projekt budżetu i będzie miał możliwośd zapoznania się z nim. W związku z tym, że 

sesja budżetowa wstępnie planowana jest na 17 grudnia zwrócił się do Przewodniczących 

Komisji z prośbą o zwoływanie posiedzeo Komisji i procedowanie nad budżetem. 

 Zdaniem radnego T. Madeja skoro projekt jest już przygotowany to Wójt mógłby go 

przybliżyd. 
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 Wójt poinformował, że wydatki majątkowe zaplanowane są na poziomie prawie 18 

mln złotych. Wizja obejmuje przede wszystkim budowę drugiego ujęcia wody oraz dalsza 

rozbudowa sieci wodociągowej. Budowa dróg z Polskiego Ładu, wspieranie jednostek OSP, 

remonty i rozbudowa szkół. Wójt zwrócił się do radnych z prośbą o zwoływanie posiedzeo 

komisji celem procedowania nad projektem budżetu. 

 Radna Bogusława Grzelak zapytała o to, kiedy będzie zabezpieczony dach na budynku 

byłej szkoły w Szczuczkach? Przypomniała, że zostały przyznane na to środki. 

 Wójt odpowiedział, że chciałby, aby dach był zabezpieczony jeszcze przed zimą. 

Natomiast, co do samego budynku to jego zdaniem należałoby się zastanowid nad jego 

przyszłością i skłaniad się bardziej ku nowemu budynkowi. 

 Radny Miłosz Adamczyk poprosił Wójta o przedstawienie informacji dotyczącej 

realizacji solarów i fotowoltaiki. 

 Wójt poinformował, że prace już się rozpoczęły. Fotowoltaikę montują dwie ekipy 

a dwie kolejne mają pojawid się niebawem. 

 Radny M. Adamczyk zadał kolejne pytanie. Jak przebiegają prace związane z budową 

sieci światłowodowej?  

 Wójt odpowiedział, że budowa światłowodu realizowana jest w wielu miejscach 

w Gminie, tam gdzie dokumentacja już jest gotowa. M.in. Maszki, Maszki k. Wojciechowa, 

Wojciechów.  

 Radny T. Madej zapytał Wójta, czy mógłby się upomnied o drugi etap pogłębiania 

rowów wzdłuż drogi powiatowej w m. Sporniak? 

 Wójt wyjaśnił, że jeśli tylko Zarząd Dróg Powiatowych będzie dysponował koparką 

wówczas będzie to realizowane. 

 Odnosząc się do tematu zdaniem radnego Stanisława Kameli samo pogłębianie rowów 

nie rozwiąże problemu. Główną przyczyną zalewania drogi jest brak przepustów w rowie jak 

również brak przepustu pod samą drogą. 

 Podzielając zdanie przedmówcy Wójt poinformował, że są plany budowy przepustu 

pod drogą a projekt jest na koocowym etapie. Ponadto zaplanowano budowę zbiornika 

retencyjnego, pod który konieczne jest nabycie gruntów. 

 Radny D. Kołodziejczyk zapytał o dni, w których udzielane są porady prawne 

w Urzędzie? 

 Wójt poinformował, że radca prawny Urzędu Gminy będzie dyżurowała 

w poniedziałek. 

 Głos zabrała sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta – Ewa Masiak Sokołowska. 

Podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do budowy całego odcinka drogi w m. 

Wojciechów-Kolonia Piąta. 

 Innych pytao nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Michał Sumioski zamknął ten 

punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 21. Zakooczenie obrad XXXIX sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

Zakooczenia obrad XXXIX sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

Anna Śmigielska       


