Protokół Nr XXXII/21

29 kwietnia 2021 roku

PROTOKÓŁ NR XXXII/21
z XXXII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 29 kwietnia 2021 roku
zdalnie i trwała od godz. 9.00 do godz. 10.55
W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Mariusz Błaszczak,
3. Bogusława Anna Grzelak,
4. Stanisław Kamela,
5. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
6. Dariusz Malik,
7. Marcin Mirosław,
8. Grzegorz Piróg,
9. Michał Sumioski,
10. Andrzej Twardowski,
11. Anna Zabiegła.
12. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Radni nieobecni:
1. Tomasz Kowalski,
2. Tomasz Marek Madej,
3. Grzegorz Matyjasik.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Mirosława Walat –
Skarbnik Gminy, Anna Pyź – Sekretarz Gminy, Magdalena Matusiak – prawnik 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.
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.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
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ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności w
okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije Pierwsze
do kategorii dróg gminnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Gaj do
kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
14. Sprawy różne.
15. Zakooczenie obrad XXXII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXI
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: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (10) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Mariusz Błaszczak, Marcin Mirosław.
NIEOBECNI (3) Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XXXI sesji Rady Gminy Wojciechów.
2|S t r o n a

Protokół Nr XXXII/21

29 kwietnia 2021 roku

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 25 marca, to jest od ostatniej sesji do dnia
28 kwietnia 2021 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 posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy Wojciechów, tj.
w dniu 15 kwietnia – Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 20 kwietnia –
Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej oraz 27 kwietnia Komisji Budżetowej.
Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Od ostatniej sesji odbyły się cztery posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
Wojciechów: 15 kwietnia - Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 22 kwietnia
- Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 20 kwietnia – Komisji
Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, 27 kwietnia - Komisji
Budżetowej.
Informacje dotyczącą posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Społecznych przedstawił Przewodniczący Komisji Jarosław Zubrzycki. Tematem spotkania było
omówienie propozycji projektu sztandaru Gminy Wojciechów.
Podczas posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki
Wodnej radni zajmowali się tematami dotyczącymi ściągalności oraz stanu zadłużenia
w podatkach, przygotowaniem do Dożynek Prezydenckich oraz propozycją zakupu zbiornika
na paliwo.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
poinformował, że w trakcie poruszone były kwestie dotyczące tłuczniowania dróg ze środków
funduszu sołeckiego, stanu przygotowania i realizacji inwestycji zaplanowanych na 2021 rok.
Radni zajmowali się również przedłożonymi projektami uchwał w sprawie zaliczenia dróg
wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na kolejne umowy
dzierżawy.
Odnośnie posiedzenia Komisji Budżetowej informację przedstawił wiceprzewodniczący
Komisji Grzegorz Piróg. Komisja Budżetowa zajmowała się przedłożonymi projektami uchwał
w sprawie zmian budżetowych oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
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Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat.
Poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej są aktualizacją i wynikają ze
zmian wprowadzonych zarządzeniami przez Wójta oraz zmian w budżecie Gminy
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Grzegorz Piróg poinformował, że na
posiedzeniu, które odbyło się w dniu 27 kwietnia członkowie Komisji zapoznali się
z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
i zaopiniowali go pozytywnie.
Przewodniczący Rady poinformował, że do wszystkich radnych przesłana została
zmieniona, druga wersja projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej.
Skarbnik wyjaśniła, że jest to związane z koniecznością szczegółowej analizy projektu
dotyczącego edukacji przedszkolnej w gminie Wojciechów i naniesienia właściwego
naniesienia. Skarbnik dodała, że również skorygowany został projekt uchwały w sprawie
zmian budżetu Gminy, co wynika z wprowadzenia do budżetu przez Komisję Budżetową
dwóch zadao.
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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXII/191/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą
one m.in.:
Dochody bieżące:
1) Zwiększenie o kwotę 261.333,90 zł, na którą składają się:
- 26.400 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 0830, wkład własny w realizację programu edukacja
przedszkolna
- 207.528,09 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 2057, dotacja celowa na realizację programu Edukacja
przedszkolna w gminie Wojciechów;
- 27.405,81 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 2057, uaktualnienie dotyczące realizacji programu
„Stwórzmy sobie szansę”.
Dochody majątkowe:
1) Zwiększenie o kwotę 317.600 zł, na którą składają się:

- 227.600 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 6257, Edukacja przedszkolna w gminie Wojciechów;
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- 90.000 zł dz. 853 rozdz. 85395 § 6260 dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych (pojazd zakupiony w 2020 roku).
2) Zmniejszenie o kwotę 57.380,15 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 6257, dotacja celowa na
termomodernizację budynku OSP w Łubkach, uaktualnienie kwoty po zakooczeniu realizacji
zadania.
Wydatki:
1) Zwiększenie o kwotę 655.329,97 zł, na którą składają się:
- 1.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 dotacja celowa dla OSP Czajki;
- 12.058,45 zł dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 zwiększenie rezerwy;
- 8.750 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 4240, szkoły podstawowe - zakup środków dydaktycznych na
realizację projektu „Aktywna tablica”;
- 552.339,49 zł dz. 801 rozdz. 80104, przedszkola – w tym realizacja Programu edukacyjnego
w gminie Wojciechów;
- 81.182,03 zł dz. 852 rozdz. 85295, uaktualnienie, dotyczące programu „Stwórz sobie szansę”.
1) Zmniejszenie o kwotę 133.776,22 zł, na którą składają się:
- 15.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;
- 65.000 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- 53.776,22 zł 852 rozdz. 85295 pomoc społeczna, pozostała działalnośd.
Skarbnik poinformowała, że zmiany dotyczą również innych załączników do projektu
uchwały. Załącznik Nr 4: dokooczenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ignacowie 15.000 zł
oraz w dziale oświata i wychowanie w związku z programem edukacja przedszkolna w gminie
Wojciechów. Załącznik Nr 5 w pozycjach dotyczących programu „Stwórz sobie szansę” i
Edukacja przedszkolna w gminie Wojciechów. Załącznik Nr 6: uwzględnienie dotacji dla OSP
Czajki.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Grzegorz Piróg. Poinformował, że
na ostatnim posiedzeniu Komisja zajmowała się przedłożonym projektem uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy na 2021 rok i zaopiniowała go pozytywnie.
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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXII/192/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości
Palikije Pierwsze do kategorii dróg gminnych.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski.
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Przewodniczący Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miłosz
Adamczyk poinformował, że na ostatnim posiedzeniu członkowie Komisji zajmowali się
przedłożonym projektem uchwały i opiniują go pozytywnie.
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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXII/193/21 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije Pierwsze do
kategorii dróg gminnych.
Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości
Nowy Gaj do kategorii dróg gminnych.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski
w poprzednim punkcie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował, że na ostatnim posiedzeniu członkowie Komisji zajmowali się
przedłożonym projektem uchwały i opiniują go pozytywnie.
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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXII/194/21 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Gaj do
kategorii dróg gminnych.
Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały oraz kolejnych, przedstawił pracownik Urzędu
Gminy Wojciechów Zygmunt Gomółka. Przedłożony projekt dotyczy dzierżawy gruntu
stanowiącego działkę 40/9 położoną w m. Szczuczki.
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował członkowie Komisji zajmowali się przedłożonym projektem
uchwały na posiedzeniu, które odbyło się 22 kwietnia i opiniują go pozytywnie.
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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXII/195/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Przedłożony projekt dotyczy dzierżawy gruntu stanowiącego działkę 40/10 położoną
w m. Szczuczki.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował członkowie Komisji zajmowali się przedłożonym projektem
uchwały na posiedzeniu, które odbyło się 22 kwietnia i opiniują go pozytywnie.
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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXII/196/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Przedłożony projekt dotyczy dzierżawy gruntu stanowiącego działkę 155 położoną
w m. Góra.
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował członkowie Komisji zajmowali się przedłożonym projektem
uchwały na posiedzeniu, które odbyło się 22 kwietnia i opiniują go pozytywnie.
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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela,
Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał
Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXXII/197/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Ad. pkt 15. Sprawy różne.
Głos w sprawach różnych, jako pierwszy zabrał Wójt. Przekazał kilka informacji
dotyczących działalności Gminy. Pierwsza kwestia dotycząca przetargu na kolektory i panele
fotowoltaiczne. Rozstrzygnięta została częśd dotycząca solarów i podpisano już umowę.
Natomiast, co do fotowoltaiki to procedury przetargowe nadal trwają. Pozostając przy
temacie Wójt zdementował informację odnośnie współpracy Gminy z firmami, które oferują
mieszkaocom montaż fotowoltaiki. Kolejna sprawa związana z odpadami komunalnymi. Wójt
zasygnalizował koniecznośd przeprowadzenia regulacji stawek za wywóz odpadów. Może to
byd 17-18 zł od osoby i najprawdopodobniej będzie wprowadzone od 1 lipca. Jest to związane
ze wzrostem kosztów a przede wszystkim ze zwiększeniem częstotliwości wywozu odpadów.
Dodał, że wszelkie informacje zostaną przekazane mieszkaocom dopiero po wprowadzeniu
zmian. Wójt odniósł się również do tematu zakupu kruszywa ze środków funduszu sołeckiego.
Poinformował, że firma została już wybrana. Dostawy mają byd realizowane niebawem.
Nadzór będzie sprawował Zastępca Wójta Tomasz Zielonka. Wójt zwrócił się do sołtysów
z prośbą, aby wzorem lat ubiegłych wskazywali konkretne lokalizacje i terminy dowozu
materiału. Wójt poinformował również, że Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
60% z Rządowego Programu Dróg Lokalnych na budowę drogi w m. Nowy Gaj.
Przygotowywane są dokumenty dotyczące kolejnych przetargów na realizację dróg.
Odnośnie tematu regulacji stawek za wywóz odpadów Przewodniczący Rady zwrócił
się do Wójta z prośbą o wystąpienie do Rady Gminy z oficjalnym wnioskiem. Zaproponował
zorganizowanie spotkania wszystkich radnych celem omówienia propozycji stawek i podjęcia
decyzji.
Wójt potwierdził, że taki wniosek zostanie złożony i chciałby, aby w spotkaniu,
o którym mówił Przewodniczący Rady uczestniczyli wszyscy radni, gdyż temat jest dosyd
istotny. Zwrócił uwagę, że regulacje są konieczne, co wynika z samego systemu. Nie są
wymysłem ani jego czy też Rady.
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Zdaniem Przewodniczącego Rady trzeba jasno powiedzied, że decyzje dotyczące
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami podejmuje rząd, który koszty utrzymania
systemu przerzucił na samorządy. W związku z tym wiele gmin boryka się z problemami.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że system powinien finansowad się sam stąd też
rozmowy o ewentualnych podwyżkach stawek. Przypomniał, że pod koniec roku podpisana
został nowa umowa z firmą, która zajmuje się wywozem i zagospodarowaniem odpadów.
Wójt poinformował, że dotychczasowa umowa obowiązywała przez dwa lata. Obecnie
przetargi będą odbywały się, co roku na każdy nowy rok. W związku z koniecznością
dostosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy, w okresie wiosenno-letnim
odpady są wywożone dwukrotnie w ciągu miesiąca, co wpływa na zwiększone koszty.
Według Przewodniczącego Rady system dodatkowo podraża wzrost ilości
produkowanych śmieci, brak spalarni oraz niewłaściwa segregacja. Konieczne jest, zatem
wypracowanie stanowiska i podjęcie uchwały. Nadmienił, że w budżecie na 2021 rok są
odpowiednie środki są zarezerwowane, jednocześnie zwracając uwagę, że system gospodarki
odpadami powinien byd samofinansujący a w tej chwili nie jest. Z budżetu Gminy dokładane
są ogromne pieniądze.
Głos zabrała radna Anna Zabiegła. Odnosząc się do tematu opłat za odpady jej
zdaniem regulacje powinny byd wprowadzone już na samym początku roku. Mieszkaocy są
zdezorientowani. W kwestii budowy oczyszczalni w Palikijach Drugich zwróciła się z prośbą
o zorganizowanie spotkania informacyjnego dla mieszkaoców. Radna przekazała również
informację dotyczącą budowy sieci światłowodowej.
Odnosząc się do wypowiedzi radnej dotyczącej regulacji stawek opłat za odpady Wójt
poinformował, że projekty uchwał były przygotowane już w marcu. Wprowadzenie zmian na
początku roku było niemożliwe, gdyż konieczne było przeprowadzenie kalkulacji w tym
zadłużenia. Odnośnie oczyszczalni potwierdził, że jest otwarty na zorganizowanie takiego
spotkania. Wójt odniósł się również do kwestii budowy sieci światłowodowej.
Następnie głos w dyskusji zabrał radny Andrzej Twardowski. Zapytał Wójta, na jakim
etapie jest sprawa dotycząca nabycia działki pod plac zabaw w Stasinie oraz czy jest podpisane
porozumienie w sprawie drogi z Burmistrzem Bełżyc? Poruszył także temat przepustu
w drodze.
W odpowiedzi Wójt poinformował, że w sprawa nabycia gruntu nadal jest w toku.
Gmina nadal oczekuje na decyzję Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Co listu
intencyjnego to jest on przygotowywany a jego podpisanie to kwestia najbliższych dni.
W sprawie przepustu Urząd wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych i podjęte będą
odpowiednie działania.
Radny Dariusz Malik zwrócił się do Wójta i radnych z prośbą o uwzględnienie
w budżecie gminy środków dla OSP Czajki na budowę ogrodzenia. Przypomniał, że wniosek
dotyczący 20.000 zł był uwzględniony przez Wójta w projekcie budżetu na 2021 rok, z którego
ostatecznie został przez radnych wykreślony natomiast teraz pieniądze otrzymują jednostki,
które wcześniej nie ubiegały się o dofinansowanie.
Przewodniczący Rady odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Poinformował, że środki
dla OSP Czajki będą przekazane, jeśli po półroczu na paragrafie ochotniczych straży pożarnych
będą oszczędności. Odnośnie OSP Ignaców poinformował, że w budżecie na 2021 rok ujęta
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została kwota 20.000 zł, kolejne 15.000 zł wprowadzone zostały zmianami. Są to środki
przeznaczone na rozbudowę świetlicy wiejskiej. Dodał, że jeśli w trakcie realizacji inwestycji
jeszcze jakieś pieniądze będą potrzebne to będą przekazane. Przewodniczący oznajmił, że
inwestycje będą realizowane, jeśli będą na to środki a są jeszcze i inne. Chodzi
o odrestaurowanie miejsc pamięci w Szczuczkach, Wojciechowie i Ignacowie. Przypomniał, że
radna Bogusława Grzelak złożyła wniosek o remont kapliczki w Szczuczkach.
Zdaniem radnego D. Malika najlepsza porą na realizację budowy ogrodzenia jest lato,
dlatego wystąpił z wnioskiem o podjęcie tematu i przeprocedowanie zmian w budżecie
jeszcze na sesji majowej. Wyrażając się pozytywnie na temat działalności jednostki
w Czajkach, zwrócił uwagę, że takie działanie gdzie jednym się zabiera a innym daje działa na
młodych strażaków ochotników demotywująco i zniechęcająco a powinno to iśd w drugą
stronę.
Przewodniczący Rady wyraził swoje wątpliwości, co do tego, aby budowa ogrodzenia
była czynnikiem przyciągających młodych ludzi do pracy w straży. Powtórzył, że środki na
inwestycję będą, jeśli po przeliczeniu budżetu po pierwszym półroczu znajdą się oszczędności.
Radny Miłosz Adamczyk przytaczając zapisy protokołu z posiedzenia Komisji
Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego z dnia 13 stycznia 2021
przypomniał, że inwestycja, o której mowa została faktycznie z budżetu wykreślona w wyniku
przeprowadzonego głosowania.
Przewodniczący Rady dodał, że głosowania nad inwestycjami do budżetu odbywały się
również na posiedzeniach innych komisji. To, że inwestycja nie znalazła się w budżecie nie
oznacza, że w ciągu roku nie znajdą się na nią środki i nie zostanie zrealizowana. Według niego
takie inwestycje są jak najbardziej potrzebne, ale należałoby również zadbad o wizerunek
Gminy i poprawid wygląd budynku Urzędu Gminy, który wymaga remontu i otoczenia wokół.
Pozostając w temacie głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk. Zwrócił uwagę, że
jednostka OSP w Ignacowie, jako jedyna nie posiada toalety w budynku, co jego zdaniem jest
o wiele większą potrzebą niż budowa ogrodzenia. Wyjaśnił, że dyskusja na temat rozbudowy
świetlicy w Ignacowie prowadzona była różnych posiedzeniach komisji i jeśli zajdzie taka
potrzeba to w ciągu roku środki na jaj dokooczenie będą przekazywane. Radny jasno
zakomunikował, że nikt nie jest przeciwny budowie ogrodzenia, a wręcz przeciwnie, jeśli tylko
po półroczu znajdą się na to odpowiednie środki
Głos w dyskusji zabrał radny Stanisław Kamela. Odniósł się do słów Przewodniczącego.
Wyjaśnił, że jeśli mówi się o oszczędnościach, które znajdą się po półroczu to należałoby
wskazad konkretnie skąd te środki będą pochodziły. Radny zaznaczył, że nie mogą one
pochodzid z rezerwy, która jest ściśle przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w razie
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeo losowych.
Przewodniczący Rady zaprzeczył, żeby mówił, że te środki będą pochodziły z rezerwy,
gdyż dział dotyczący ochotniczych straży pożarnych składa się nie tylko z zarządzania
kryzysowego.
Radny S. Kamela wskazał, że takie stwierdzenie padło na jednym z ostatnich
posiedzeo.
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W odpowiedzi Przewodniczący poprosił radnego, aby przywołując wypowiedzi
wskazywał konkretnie, kiedy takie słowa były wypowiedziane, gdyż w tym przypadku mija się
to z prawdą.
Odnosząc się do tematu Wójt podkreślił, że dla niego ważne jest, aby rozwijad
wszystkie jednostki straży, jednocześnie prosząc radnych o przychylnośd w kwestii przyznania
środków dla OSP Czajki, które starają się o rozwój i piszą wnioski o wsparcie. Zwrócił uwagę
jak dużą aktywnością wykazują się druhowie z terenu gminy biorąc udział w różnego rodzaju
dodatkowych akcjach mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeostwa, pomoc
w przycince drzew, czy też odśnieżanie. Wspomniał, że członkowie straży również sami
oddolnie pozyskują środki w ramach różnych programów i projektów.
Przewodniczący Rady oznajmił, że Rada dostrzega wszystkie problemy, dlatego
w rozdziale dotyczącym ochotniczych straży pożarnych ujęte są różne inwestycje. Dodał, że
Rada widzi zaangażowanie, jakim się wykazują druhowie OSP i popiera wszelkie działania.
Głos zabrała Skarbnik. Wyjaśniła, że środki rezerwy na zarządzanie kryzysowe mogą
byd przeznaczone na nieprzewidziane wydatki kryzysowe, co nie oznacza, że nie mogą byd
przeznaczone na magazyn związany z celami kryzysowymi. Natomiast nie mogą byd
wykorzystane na takie wydatki jak np. ogrodzenie.
Przewodniczący Rady potwierdził, że środki na zarządzanie kryzysowe są tylko
i wyłącznie na ten cel.
Sołtys wsi Wojciechów częśd I Stanisław Tomicki zwrócił się do przewodniczącego Rady
z pytaniem dotyczącym realizacji funduszu sołeckiego. Gdzie są ławki, które miały byd
ustawione na odcinku od spawalni w kierunku Olszynek?
Przewodniczący odpowiedział, że będą montowane na przełomie maja i czerwca.
Radny Jarosław Zubrzycki odniósł się do wypowiedzi radnego S. Kameli w kwestii
wydatkowania środków rezerwy przytaczając podstawy prawne. Dodał, że nie jest możliwe,
aby Przewodniczący Rady w jakiejkolwiek swojej wypowiedzi stwierdził, że ogrodzenie będzie
można wykonad ze środków na zarządzanie kryzysowe.
Zdaniem radnego D. Kołodziejczyka środki na ogrodzenie mogą byd wydatkowane
również z innego działu. Byd może dzięki temu po przeliczeniu budżetu po pierwszym półroczu
inwestycję będzie można zrealizowad już w miesiącach sierpieo-wrzesieo.
Według Przewodniczącego zrozumiałym jest, że druhowie chcą ogrodzenie wykonywad
w miesiącach letnich, ale równie dobrze takie prace można wykonywad przy sprzyjającej
pogodzie przez cały rok.
Radna Anna Zabiegła wystąpiła z wnioskiem, aby ze środków budżetu gminy
wyremontowad kapliczkę w m. Szczuczki.
Przewodniczący Rady poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Budżetowej
zobligował się do pomocy w określeniu kosztów remontu. O tym jak powinien on wyglądad
powinni zdecydowad mieszkaocy, dlatego konieczne jest zorganizowanie spotkania.
Przewodniczący wyraził nadzieję, że zarówno radni jak i Wójt poprą inicjatywę. Zwrócił się do
Skarbnik z prośbą o znalezienie środków w budżecie.
Wójt wspomniał, że Gmina posiada kilka miejsc pamięci, z czego Szczuczki są miejscem
szczególnym. Dodał, że jeśli w budżecie gminy powstaną oszczędności to wnioski będą
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sukcesywnie realizowane. Co do spotkania zdaniem Wójta jest to jak najbardziej dobry
pomysł, ponieważ to mieszkaocy powinni nakreślid i ustalid zakres prac remontowych.
Sołtys wsi Maszki Marek Nowak zwrócił uwagę, że bardzo zaniedbana jest kapliczka,
która znajduje się przy drodze wojewódzkiej w centrum Wojciechowa, w pobliżu Wieży.
Przewodniczący Rady potwierdził, że faktycznie jest ona w bardzo złym stanie. Dodał,
że w ciągu roku wynika wiele nieprzewidzianych spraw i wydatków. Do Rady wpłynął wniosek
o remont kapliczki znajdującej się przy drodze prowadzącej w kierunku zoo.
Wójt poinformował, że takie pismo wpłynęło będą czynione starania, aby kapliczkę
wyremontowad siłami własnymi.
Głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki. Jego zdaniem warto byłoby większą uwagę
zwrócid na kapliczkę w pobliżu wieży. Może się okazad, że ma ona nieocenioną wartośd.
Innych pytao nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do ostatniego
punktu porządku obrad.
Ad. pkt 16. Zakooczenie obrad XXXII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakooczenia obrad XXXII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.
Protokołowała:
Anna Śmigielska

12 | S t r o n a

