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PROTOKÓŁ NR LI/22 

z LI sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 28 października 2022 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie i trwała od godz. 9.00 do godz. 12.24 

 

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk, 

2. Bogusława Anna Grzelak, 

3. Stanisław Kamela, 

4. Tomasz Kowalski, 

5. Tomasz Marek Madej, 

6. Dariusz Malik 

7. Marcin Mirosław, 

8. Grzegorz Matyjasik, 

9. Grzegorz Piróg, 

10. Michał Sumioski, 

11. Andrzej Twardowski, 

12. Anna Zabiegła. 

Radni nieobecni: 

1. Mariusz Błaszczak,  

2. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, 

3. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Agnieszka Piróg – 

w zastępstwie Skarbnik Gminy, Aleksandra Kowalczyk – prawnik UG Wojciechów, Agnieszka 

Gąska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Joanna Kaznowska – Radna Powiatu 

Lubelskiego, Marek Berger – Dyrektor Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeo 

Komunalnych z/s w Bełżycach, Wiesław Czerniec – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Kraina Lessowych Wąwozów”, Zbigniew Pacholik – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony 

Pierścieo”, Grzegorz Szacoo – Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w 

Bełżycach, 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.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu 15 radnych w sesji 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych 

uchwał. (Listy obecności stanowią załącznik do protokołu) 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

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

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

poddał pod głosowanie całośd porządku obrad. 
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Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (12) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, 

Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad LI sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z L 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. Informacja z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. 

8. Informacja z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścieo”. 

9. Informacja z działalności Celowego Związku Gmin „PROEKOB” w Bełżycach. 

10. Informacja z działalności Związku Komunalnego Gmin z siedzibą w Bełżycach. 

11. Sprawozdanie z XXVIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich i XIX Ogólnopolskich 

Spotkao Kowali oraz Dożynek Parafialno-Gminnych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia petycji. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakooczenie obrad LI sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

 

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

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z L 

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

Wyniki imienne: 

ZA (12) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, 

Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z L 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 30 września, to jest od ostatniej sesji do dnia 

27 października 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. W okresie 

międzysesyjnym uczestniczył w obchodach 83 rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach oraz 

w posiedzeniu Komisji Budżetowej. 

 

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

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 Od ostatniej sesji odbyły się trzy posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wojciechów: 

25 października - Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji 

Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 26 października - Komisji 

Budżetowej. 

 Informację dotyczącą posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych przedstawił Wiceprzewodnicząca Komisji Andrzej Twardowski. Zaproszona na 

spotkanie Dyrektor GOK przedstawiła sprawozdanie z tegorocznych warsztatów oraz spotkao 

kowali. 

 Na ostatnim posiedzeniu członkowie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego zajmowali się przygotowaniem do sezonu zimowego, realizacją 

tegorocznych inwestycji jak również stanem koszenia poboczy. 

 Odnośnie posiedzenia Komisji Budżetowej informację przedstawił Przewodniczący 

Komisji Tomasz Kowalski. Komisja Budżetowa zajmowała się sprawami bieżącymi oraz stanem 

realizacji inwestycji. 

 

Ad. pkt. 7. Informacja z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych 

Wąwozów”.  

 W tym punkcie obrad głos zabrał zaproszony na sesję Prezes Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” – Wiesław Czerniec. Przedstawił informacje 

dotyczące działalności organizacji. 

 Wójt podziękował za wypowiedź oraz dotychczasowe inicjatywy i działania. 

 Przewodniczący Rady również podziękował Prezesowi za przedstawioną informację. 

 

Ad. pkt. 8. Informacja z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścieo”. 
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 Głos zabrał Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścieo” – Zbigniew Pacholik. 

Przedstawił informację z działalności organizacji oraz przedłożył sprawozdanie. (Sprawozdanie 

stanowi załącznik do protokołu) 

 Wójt podziękował za przedstawione informacje a także za dotychczasową współpracę 

i wszelkie inicjatywy. 

 Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i informacje. 

 

Ad. pkt. 9. Informacja z działalności Celowego Związku Gmin „PROEKOB” w Bełżycach. 

 Informację z działalności Celowego Związku Gmin „PROEKOB” w Bełżycach przedstawił 

Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach – Grzegorz Szacoo. 

Informację przedstawił w formie prezentacji multimedialnej.  

 Przewodniczący Rady podziękował za informacje. 

 Radny Stanisław Kamela zapytał, w jaki sposób system kaucyjny wpłynie na 

funkcjonowanie Zakładu i całego systemu gospodarki odpadami i czy w ogóle coś to zmieni? 

 Prezes odpowiedział, że wpłynie to na zmianę struktury odpadów. Zmniejszy się ilośd 

plastików oddawanych do Zakładu. 

 Głos zabrał Wójt. Podziękował za udział w sesji i przedstawione informacje. Korzystając 

z okazji podziękował również radnym, sołtysom i mieszkaocom we włączenie się w tegoroczną 

akcję wspólnego sprzątania Gminy. 

 Po zakooczeniu dyskusji Przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku obrad 

a następnie przeszedł do kolejnego. 

 

Ad. pkt. 10. Informacja z działalności Związku Komunalnego Gmin z siedzibą w Bełżycach. 

 Informację z działalności Związku Komunalnego Gmin przedstawił Dyrektor Zakłady 

budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeo Komunalnych w Bełżycach – Marek Berger.  

 Odnosząc się do wypowiedzi Wójt zwrócił uwagę na koniecznośd regulacji cen, w taki 

sposób, aby podwyżki z jednej strony nie były drastyczne a z drugiej by środki zapewniły 

samofinansowanie się systemu. Następnie podziękował Dyrektorowi za wypowiedź. 

 Przewodniczący Rady także podziękował za przekazane informacje. 

 

Ad. pkt. 11. Sprawozdanie z XXVIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich i XIX 

Ogólnopolskich Spotkao Kowali oraz Dożynek Parafialno-Gminnych. 

 Sprawozdanie przedstawiła i szczegółowo omówiła Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury – Agnieszka Gąska. W pierwszej części przedstawiła sprawozdanie z Dożynek 

Parafialno-Gminnych. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 

Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Wodnej poinformował, że na posiedzeniu w dniu 27 września członkowie Komisji 

zapoznali się z przedłożonym Sprawozdaniem i zaopiniowali go pozytywnie. 

W dalszej części punktu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury omówiła sprawozdanie 

z XXVIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich i XIX Ogólnopolskich Spotkao Kowali. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektor Agnieszce Gąsce za organizację 

tegorocznych imprez. 
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Wójt dołączył się do podziękowao. 

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Andrzej 

Twardowski poinformował, że na posiedzeniu w dniu 26 października członkowie Komisji 

zapoznali się z przedłożonym Sprawozdaniem i zaopiniowali go pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. 

 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad. 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały w zastępstwie Skarbnik Gminy przedstawiła 

Agnieszka Piróg – inspektor UG. Poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

są aktualizacją i wynikają ze zmian wprowadzonych zarządzeniami przez Wójta oraz zmian w 

budżecie Gminy  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na 

posiedzeniu, które odbyło się w dniu 26 października członkowie Komisji zapoznali się 

z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

i zaopiniowali go pozytywnie. 

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, 

Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

BRAK GŁOSU (1) Stanisław Kamela. 

NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy wymaganą większością głosów podjęła 

uchwałę Nr LI/274/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 

Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Agnieszka Piróg – inspektor UG. Dotyczą 

one m.in.: 

Dochody: 

1) Zwiększenie o kwotę 2.993.959,57 zł, na którą składają się między innymi: 

- 2.888.418,57 zł dz. 756 rozdz. 75621 § 0010, wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych; 

- 105.541 zł dz. 758 rozdz. 75814 § 2100, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadao bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zmiana klasyfikacji, 

przeniesienie z paragrafu 2700); 

2) Zmniejszenie o kwotę 105.541 zł, wynikające ze zmiany paragrafów. 

Wydatki: 
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1) Zwiększenie o kwotę 602.600 zł, na którą składają się: 

- 7.800 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6050, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

dróg powiatowych nr 2229L i 2233L w zakresie wykonania opaski bezpieczeostwa w m. 

Palikije Drugie; 

- 7.000 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 4300, zakup usług pozostałych, kalibracja wagi;  

- 34.500 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 4270, zakup usług remontowych, wykonanie nawierzchni 

przed budynkiem OSP w Szczuczkach; 

- 250.000 zł dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 rezerwy; 

- 300.000 zł dz. 801 oświata i wychowanie, (§ 4260 – zakup energii 250.000 zł, § 4790 – 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 50.000 zł); 

- 3.300 zł dz. 900 rozdz. 90005 § 6050, wydatki inwestycyjne (OZE w Gminie Wojciechów). 

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

ostatnim posiedzeniu Komisja zajmowała się przedłożonym projektem uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Gminy na 2022 rok i zaopiniowała go pozytywnie. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg 

odczytał projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (12) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, 

Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr LI/275/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 

 

Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy – Artur Markowski. 

  

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (12) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, 

Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr LI/276/22 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

Ad. pkt. 15. Sprawy różne. 
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 Głos w dyskusji zabrał radny Andrzej Twardowski. Wyjaśnił powód sprzedaży 

dotychczas używanego pojazdu strażackiego. Wynika to przede wszystkim z braku środków na 

dokooczenie remontu strażnicy OSP, zakup bramy garażowej. Remont był wykonany ze 

środków funduszu sołeckiego, a w znaczniej mierze czynem społecznym. Radny szczegółowo 

przedstawił zakres już wykonanych prac. 

 Radny Grzegorz Matyjasik podziękował Wójtowi i Przewodniczącemu Rady za starania 

przy pozyskaniu samochodu strażackiego dla OSP Ignaców. 

 Radny Tomasz Madej zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy w przyszłym roku nadal 

będą funkcjonowały dotowane przewozy na linii przez Spornik do Bełżyc? Następnie 

podziękował za przeprowadzony przegląd dróg, za uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg na 

Saganowie i Sporniaku. 

 Odnosząc się do kwestii przeglądu dróg Wójt poinformował, że w tym roku planowany 

jest jeszcze przegląd gwarancyjny. Natomiast, jeśli chodzi o funkcjonowanie linii 

komunikacyjnych Wójt stwierdził, że jest jak najbardziej zainteresowany kontynuacją 

przewozów w przyszłym roku, jednakże dużo zależy od kwoty wsparcia rządowego 

i stanowiska Starosty. 

 Nawiązując do przeglądów Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o uwzględnienie 

drogi przy Stokrotce oraz ponowił swoją prośbę o remont wjazdu do szkoły w Wojciechowie, 

szczególnie uskoku na podjeździe. 

 Zastępca Wójta odpowiedział, że taka konstrukcja wjazdu wynika z projektu a niecka 

jest najprawdopodobniej w celu odprowadzania wody. 

 Radna Bogusława Grzelak zwróciła uwagę na brak racjonalności w wydatkowaniu 

środków z budżetu gminy. Dodatkowo jest zatrudniany inspektor nadzoru, za co Gmina płaci 

ponad 60.000 zł. Jej zdaniem funkcję inspektora mógłby pełnid pracownik Urzędu Zygmunt 

Gomółka. W dalszej części wypowiedzi zwróciła Przewodniczącemu Rady uwagę na 

zachowanie niektórych radnych, którzy podczas posiedzeo Komisji zajęci byli telefonami, co 

świadczy o braku kultury i szacunku dla innych. 

 W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że zatrudnianie inspektora z zewnątrz dotyczy tych 

inwestycji drogowych, przy których wymaga tego procedura przetargowa. Odbywa się to na 

zasadzie zapytao ofertowych. Poinformował, że będzie wnioskował o zwiększenie etatów 

w Referacie Inwestycji. 

 Nawiązując do ostatniej sesji i listu Sporniaczanek Przewodniczący Rady zapytał 

radnego Tomasza Madeja czy udało się coś w tej kwestii ustalid? 

 Radny Tomasz Madej poinformował, że już zostały poczynione pewne kroki w kierunku 

porozumienia i obie strony wyrażają taka wolę. Niestety jakieś dwa miesiące temu OSP złożyło 

pismo o wymeldowanie Sporniaczanek z budynku. Zdaniem radnego, aby rozmowy przyniosły 

pożądany efekt to pismo musi zostad wycofane. 

 Przewodniczący dodał, że jeśli będzie taka potrzeba wówczas wspólnie z Wójtem 

również może uczestniczyd w takim spotkaniu. 

 Wójt oznajmił, że radny informował go o podjętych krokach i, że termin spotkania 

zostanie ustalony.  
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 Głos zabrała zaproszona na sesję radna Powiatu Lubelskiego Joanna Kaznowska. 

W związku ze zbliżającym się okresem przygotowania budżetu zwróciła się do radnych 

z prośbą o przedstawienie propozycji inwestycji.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że wnioski już wpłynęły i będą analizowane. 

 Wójt dodał, że przekazany został wniosek o naprawę nawierzchni drogi powiatowej i 

budowę chodnika w kierunku Nowego Gaju. 

 Radna odniosła się także do sprawy związanej z konfliktem pomiędzy Sporniaczankami 

i OSP Sporniak. Wspomniała, że jego echa słychad w coraz szerszych kręgach. Wyraziła 

nadzieję, że rozmowy dojdą do skutku i zostanie to rozstrzygnięte na poziomie gminnym bez 

potrzeby zewnętrznej interwencji. 

 Głos zabrał radny Stanisław Kamela zwrócił się z pytaniem czy coś się zmieniło 

w kwestii budowy ronda oraz chodnika? 

 Wójt odpowiedział, że projekt ronda jest realizowany i do kooca listopada jest czas na 

zgłoszenie tego zadania. Będzie to zadanie wspólne z Zarządem Dróg Wojewódzkich. 

Odnośnie chodnika, poinformował, że Gmina otrzymała warunki, o które występowała. 

W budżecie na przyszły rok będą zarezerwowane środki na przygotowanie dokumentacji 

projektowej. W pewnej części finansowanie jest zapewnione w ramach środków z Lubelskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Zadanie będzie realizowane, jako zadanie wspólne z gminą Bełżyce 

i gminą Nałęczów. 

 Przewodniczący Rady przypomniał o chodniku w Wojciechowie cz. II. 

 Głos zabrał radny Miłosz Adamczyk, który poinformował, że w wakacje składał 

interpelację dotyczącą budowy placu zabaw, na którą do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. 

Przypomniał również, że zgodnie z wnioskiem z budżetu gminy zostały przekazane środki na 

jego budowę. Zwrócił się z pytaniem, na jakim etapie jest budowa placu? Zwrócił jednocześnie 

uwagę, że projekt powinien byd zrealizowany i rozliczony do kooca października. 

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt. Odnośnie 

przekazanych środków to mają byd przeznaczone na pokrycie różnicy między kosztorysem 

inwestorskim a kosztorysem ofertowym. Dodał, że w chwili obecnej Stowarzyszenie czeka na 

odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu na realizację projektu. 

 Radny M. Adamczyk zwrócił uwagę, że jednym z obwarowao punktowych projektów 

składanych do LGD jest realizacja w ciągu roku od podpisania umowy. 

 Przewodniczący odpowiedział, że nie zna procedur, które obowiązują w LGD, posiada 

jedynie informacje, Ze Stowarzyszenie czeka na odpowiedź i plac będzie wykonywany. 

 Wójt poinformował, że udzielił odpowiedzi na interpelację w terminie i jednocześnie 

wystąpił do Stowarzyszenia z pismem z prośbą o wyjaśnienia, których do dnia dzisiejszego nie 

otrzymał. 

 Radny T. Madej zwrócił się do radnej Powiatu Lubelskiego J. Kaznowskiej o poparcie 

wniosku budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2229L w miejscowości Sporniak.  

 Sołtys wsi Nowy Gaj – Anna Czerniec podziękowała Wójtowi, Zastępcy i pracownikom 

Urzędu za ułożenie płyt i odwodnienia. Następnie zapytała Wójta, na jakim etapie jest sprawa 

związana z dokooczeniem drogi w Nowym Gaju. 

 Wójt odpowiedział, że wykonana jest dokumentacja i dokonane zgłoszenie. Urząd 

czeka na wydanie decyzji. 
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 Sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta – Ewa Masiak-Sokołowska zgłosiła pęknięcia na 

nowo położonym odcinku drogi gminnej.  

 Sołtys wsi Nowy Gaj zgłosiła również koniecznośd podcinki gałęzi. 

 Zdaniem Wójta do podcinki powinny byd zaangażowane ochotnicze straże, które 

otrzymują niemałe środki z budżetu gminy. 

 Przewodniczący dodał, że Wójt powinien o to zawnioskowad. 

 Sołtys wsi Stasin Krystyna Suchecka zapytała o budowę chodnika? 

 Wójt poinformował, że przygotowana jest dokumentacja. Realizacja zadania 

rozpocznie się w czerwcu w przyszłym roku. 

 Sołtys wsi Maszki Marek Nowak poprosił o naprawę nawierzchni dróg w miejscowości 

Maszki. 

 Zastępca Wójta Tomasz Zielonka wyjaśnił, że planowana jest sukcesywna naprawa 

wszystkich dróg w gminie. 

 Powracając do tematu samochodu i garażu radny A. Twardowski zwrócił się z pytaniem 

czy ta kwestia została wyjaśniona? 

 Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną nie zostało to wyjaśnione. 

 Radny Tomasz Kowalski poinformował, że temat był poruszany na posiedzeniu Komisji 

Budżetowej. Konieczne jest ustalenie czyją własnością jest samochód a następnie 

przeanalizowanie sytuacji. Zdaniem radnego trzeba w tej kwestii dojśd do jakiegoś 

porozumienia. 

 Sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta zapytała o możliwośd ustawienia odblaskowych 

słupków przy drodze gminnej przy zjeździe z drogi wojewódzkiej. 

 Wójt odpowiedział, że jeśli miałoby to byd w pasie drogi wojewódzkiej wówczas 

konieczne będzie wystąpienie o wyrażenie zgody do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Natomiast, 

jeśli byłyby umiejscowione w pasie drogi gminnej to nie widzi przeszkód. 

 Zdaniem Zastępcy ustawienie słupków byłoby przeszkodą przy odśnieżaniu, niemniej 

jednak dobrze by było na ten temat porozmawiad i coś ustalid. 

 Według Wójta drugą sprawą, jest uzyskanie zgody od prywatnych właścicieli gruntów, 

na których słupki miałyby byd ustawione. Wynika tego, że byłyby poza pasem drogowym, 

który jest zbyt wąski. 

 Zastępca zaproponował, aby te kwestie omówid na najbliższej sesji sołtysów. 

 Radny S. Kamela zwrócił się do radnego A. Twardowskiego z pytaniem dotyczącym 

samochodu strażackiego. Czy został on przekazany odpłatnie? 

 Radny A. Twardowski odpowiedział, że samochód został przekazany do OSP Szczuczki, 

w zamian, za co w 2023 roku OSP Stasin otrzyma środki na bramę garażową z funduszu 

sołeckiego Szczuczek. 

 Radny S. Kamela dopytał, czy ma przez o rozumied, że nie został on przekazany 

nieodpłatnie. 

 Radny A. Twardowski wyjaśnił, że na razie przekazany jest nieodpłatnie, ale ma umowę 

ustną z radną o przekazaniu środków 

 Radny S. Kamela przypomniał, że jednostka OSP Wojciechów przekazała nieodpłatnie 

samochód wartości 450.000 zł jednostce OSP Wojciechów-Kolonia Pierwsza. Podobnie OSP 

Miłocin-Czajki. Wyraził niezrozumienie, że jednostka OSP Stasin, która otrzymała bardzo dużą 
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dotację otrzymuje jeszcze jakieś środki za swój dotychczasowy samochód. Poprosił o 

wyjaśnienie. 

 Radny A. Twardowski odpowiedział, że wynika to z braku środków na dokooczenie 

remontu. 

 Pozostając w temacie radny S. Kamela przypomniał jeszcze o zapewnieniach, które 

padły zarówno na posiedzeniu komisji jak i na sesji, że środki z przekazanej dotacji będą na 

dokooczenie remontu wystarczające.  

 Radny A Twardowski wyjaśnił, że środki byłyby wystarczające, gdyby nie koszty, które 

znacznie wzrosły, m.in. koszty wykonania posadzki. 

 Radny S. Kamela zwrócił uwagę, że zapewnienia były już po wykonaniu posadzki. 

 Radny zaprzeczył, stwierdzając, że to było w trakcie.  

 Dyskusję przerwał Przewodniczący Rady stwierdzając, że te sprawy będą poruszone na 

komisjach po ustaleniu czyją własnością jest samochód. Zdaniem Przewodniczącego taka 

jałowa dyskusja nie ma miejsca na sesji. 

 Głos zabrał radny S. Kamela, który zwracając się do Przewodniczącego Rady stwierdził, 

że dyskusja nie jest jałowa, ale rzeczowa i merytoryczna i tego typu uwagi powinien zachowad 

dla siebie. 

 Przewodniczący odpowiedział, żeby radny swoje uwagi również zachował dla siebie. 

Innych pytao nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do ostatniego punktu 

porządku obrad. 

 

Ad. pkt 16. Zakooczenie obrad LI sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

Zakooczenia obrad LI sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

 

Protokołowała:       

Anna Śmigielska       


