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PROTOKÓŁ NR LII/22 

z LII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 25 listopada 2022 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie i trwała od godz. 09.00 do godz. 10.28 

 

W posiedzeniu wzięło udział 10 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk,  

2. Mariusz Błaszczak, 

3. Bogusława Anna Grzelak, 

4. Tomasz Kowalski, 

5. Tomasz Marek Madej, 

6. Dariusz Malik, 

7. Grzegorz Piróg, 

8. Michał Sumioski, 

9. Andrzej Twardowski, 

10. Anna Zabiegła. 

Radni nieobecni: 

1. Stanisław Kamela,  

2. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,  

3. Grzegorz Matyjasik,  

4. Marcin Mirosław,  

5. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

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

Skarbnik Gminy, Anna Jamróz – pracownik UG Wojciechów oraz sołtysi. 

 

Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski.  

Następnie Przewodniczący Rady przywitał uczestniczących w obradach radnych, sołtysów oraz 

wszystkich gości.  

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

15 radnych obecnych jest 10 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania 

prawomocnych uchwał. (Listy obecności stanowią załącznik do protokołu) 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

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

(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu) 

  

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

pod głosowanie całośd porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 
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Wyniki imienne: 

ZA (10) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (5) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, Marcin 

Mirosław, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad LII sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LI 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 Wójta Gminy Wojciechów o złożonych oświadczeniach majątkowych przez 

pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2021 rok.  

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów o złożonych przez radnych 

oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.  

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

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

obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. 

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

obliczenia podatku leśnego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na 2023 rok.  

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

transportowych na rok 2023.  

14. 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 2023 rok”. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakooczenie obrad LII sesji w VIII kadencji 2018 – 2023. 

 

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

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z LI 

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.  
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Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, 

Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Mariusz Błaszczak. 

NIEOBECNI (5)  Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, Marcin 

Mirosław, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z LI sesji Rady Gminy Wojciechów. 

 

Ad pkt 4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady 

Gminy. 

Informację przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. Na wstępie poinformował 

o zarządzeniach, które były wydane w okresie od 25 października 2022 roku do dnia 23 

listopada 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.  

- 11 listopada udział w uroczystości odzyskania niepodległości, 

- 19 listopada udział w powitaniu i poświęceniu samochodu OSP Ignaców, 

- 22 listopada udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego.  

 

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

z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego Miłosz Adamczyk. Komisja obradowała w dniu 22 listopada  

w sześcioosobowym składzie, w obradach uczestniczyli również Wójt Gminy oraz Zastępca 

Wójta. Tematem obrad było wykonanie inwestycji w roku bieżącym oraz zaopiniowanie 

podania dot. pozyskania działki nr 323/3 w miejscowości Góra, a także zaopiniowanie stawek 

podatkowych na rok 2023.  

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski przedstawił, że 

komisja w okresie międzysesyjnym odbyła swoje posiedzenie w dniu 23 listopada. Komisja 

obradowała w czteroosobowym składzie, a obradom towarzyszył Wójt oraz Skarbnik. Komisja 

na posiedzeniu zajmowała się opiniowaniem uchwał związanych z podatkami i opłatami na 

rok 2023 oraz zajmowała się sprawami budżetowymi.  

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Środowiska  

i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski. Komisja obradowała w dniu 24 listopada  
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w czteroosobowym składzie oraz Wójtem i Zastępcą Wójta. Tematem obrad było ustalenie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku gruntowego na rok 

2023,  podatku od nieruchomości obowiązujących na rok 2023, podatki i opłaty za lokale na 

rok 2023, określenie wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2023 oraz 

określenie wysokości stawek podatku leśnego na rok 2023. Komisja pozytywnie zaopiniowała 

propozycję Wójta odnośnie stawek podatku na przyszły rok.  

 

Ad. pkt. 7. Informacja Wójta Gminy Wojciechów o złożonych oświadczeniach majątkowych 

przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2021 rok.  

Głos zabrał Wójt Gminy Wojciechów, który poinformował, że zgodnie z art. 24h ust. 12 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; Wójt Gminy, Zastępca Wójta 

Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz, Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy 

wydający decyzję administracyjne w imieniu Wójta Gminy złożyli oświadczenia majątkowe za 

rok 2021 w terminie zgodnym z przepisami. Dokonując analizy złożonych oświadczeo pod 

względem formalnym porównano i sprawdzono dokładnośd wypełnionych druków. Analizie 

poddano również fakt prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu gminnym – nie 

stwierdzono takich przypadków. W żadnym z przesłanych oświadczeo majątkowych nie 

stwierdzono faktów uzasadniających podjęcie dalszych wezwao, w trzech stwierdzono jedynie 

nieprawidłowości. Wojewoda Lubelski pismem z dnia 3 października br. poinformował, że  

w oświadczeniu majątkowym Wójta Gminy Wojciechów nieprawidłowości nie stwierdzono.  

 

Ad. pkt. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów o złożonych przez 

radnych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.  

 Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym radni Rady Gminy 

Wojciechów złożyli oświadczenia majątkowe za rok poprzedni Przewodniczącemu Rady 

Gminy. Wszystkie wpłynęły w terminie przewidzianym w ustawie, tj. do 30 kwietnia. 

 Oświadczenia złożono w dwóch egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu przekazano 

do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej 

oświadczenie majątkowe, tj. Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Oświadczenie 

majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło do Wojewody Lubelskiego w dniu 

02.05.2022 r., data stempla pocztowego 29.04.2022 r. 

 Dokonując analizy złożonych oświadczeo, w przypadkach złożenia zeznao łącznie  

z zeznaniem podatkowym porównano i sprawdzono dokładnośd wypełnionych druków. 

Analizie poddano również fakt prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej na 

mieniu gminnym - nie stwierdzono takich przypadków. 

 Pismem z dnia 28.10.2022 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego przesłał 

informację o wynikach analizy przekazanych oświadczeo majątkowych radnych Rady Gminy 

Wojciechów. W żadnym z 14 przesłanych oświadczeniach nie stwierdzono faktów 

uzasadniających podjęcie dalszych działao. W 6 oświadczeniach majątkowych stwierdzono 

jedynie nieprawidłowości. 

 Wojewoda Lubelski pismem z dnia 3 października br. poinformował, że  

w oświadczeniu majątkowym Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów nieprawidłowości 

nie stwierdzono. 
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Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.  

Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą 

one m.in.: zwiększenie na które składają się  

Dochody, zwiększenie o kwotę 321 208,00 zł, na które składają się: 

- 10 000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 2320 dotacja celowa otrzymana z Powiatu Lubelskiego dla 

OSP Góra oraz OSP Stary Gaj, 

- 9 000 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 0870 wpływy z różnych dochodów, środki pozyskane na 

obsługę projektu ,,Wesołe Przedszkolaki” , 

- 4 500 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 0970 wpływ dla osób obsługujących ,,Klub Seniora w Gminie 

Wojciechów”,  

- 297 708,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 zwiększenie środków na ,,dodatek węglowy”, 

Wydatki 

1) Zwiększenie o kwotę 421 208,00 zł, na którą składają się: 

- 10 000 zł dz. 754 rozdz. 75412 dotacja celowa otrzymana z Powiatu Lubelskiego dla OSP 

Góra oraz OSP Stary Gaj, 

- 9 000 zł dz. 801 rozdz. 80103 – projekt ,,Wesołe Przedszkolaki”, 

- 4 500 zł dz. 852 rozdz. 85295 – projekt ,,Klub Seniora w Gminie Wojciechów”, 

- 297 708 zł dz. 853 zwiększenie środków na wypłatę ,,Dodatku Węglowego”, 

- 100 000 zł dz. 921 rozdz. 92109 – dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka 

Kultury w Wojciechowie.  

2) Zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, na którą składają się: 

- 100 000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 – zmniejszenie na wynagrodzeniach osobowych 

pracowników. 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej, który poinformował, że komisja 

budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu.  

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (5) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, Marcin 

Mirosław, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

LII/277/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022. 

 

Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.  

Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy.  
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego, który poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 22 listopada 

pozytywnie zaopiniowała w/w projekt.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 

poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu w dniu 24 

listopada.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej, który poinformował, że komisja 

zajmowała się w/w projektem uchwały na posiedzeniu w dniu 23 listopada i członkowie 

komisji jednogłośnie przyjęli projekt uchwały jako zasadny.  

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (5) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, Marcin 

Mirosław, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

LII/278/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 

rolnego na 2023 rok.  

 

Ad. pkt. 11. 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 19 października 2022 roku w sprawie średniej 

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

pierwsze trzy kwartały 2022 roku, a więc przyjąd do jego obliczania kwotę 323,18 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 Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego również 

przychyliła się do propozycji Wójta. 
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Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na 2023 rok. 

 Głos zabrał Wójt. Przedstawił informację dotyczącą propozycji stawek podatków od 

poszczególnych nieruchomości. Propozycje Wójta są następujące: 

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,13 zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych –  5,79 zł od 1 ha powierzchni,  

c) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez 

organizację pożytku publicznego – 0,61 zł  od 1m2 powierzchni.  

d) niezabudowane objęte rewitalizacji – 3,81 zł od 1m2 powierzchni.  

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,56 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,37 zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej,  

c) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.  

d) budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeo zdrowotnych – 5,87 zł od 1m2 

powierzchni użytkowej, 

3) od budowli – 2% ich wartości. 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego, który poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 22 listopada 

pozytywnie zaopiniowała propozycję Wójta.  

 Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa 

i Gospodarki Wodnej, poinformował, że komisja obradowała w dniu 24 listopada i pozytywnie 

zaopiniowała w/w propozycję. 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej, której członkowie również 

pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały w dniu 23 listopada. 

 

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

pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (5) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, Marcin 

Mirosław, Jarosław Paweł Zubrzycki.  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

LII/279/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na 2023 rok.  

 

Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych na rok 2023.  

 Głos zabrał Wójt. Przedstawił informację dotyczącą propozycji stawek podatków od 

poszczególnych nieruchomości. Generalnie jest to wzrost w porównaniu do roku 

poprzedniego o około 25%. Podatkiem od środków transportowych w sumie objętych jest 76 

pojazdów. Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu to 154.563,80 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 Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przychyliła się 

do propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały na posiedzeniu 

w dniu 22 listopada. 

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

obradowała w dniu 24 listopada i pozytywnie opiniuje propozycję Wójta w sprawie ustalenia 

stawek podatku od środku transportu na rok 2023. 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej, który poinformował, że nie są to 

maksymalne stawki i w dniu 23 listopada również wydała pozytywną opinię w sprawie 

projektu uchwały.  

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał  

i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (5) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, Marcin 

Mirosław, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr LII/280/22 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2023.  

 

Ad. pkt. 14. 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 2023 rok”.  

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy – Anna 

Jamróz. Poinformowała również, o zadaniach priorytetowych na rok 2023 tj.: 
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- wspieranie zadao z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

- wspieranie działao sportowych o znaczeniu lokalnym i regionalnym,  

- wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy, 

- pomoc w szkoleniu sportowym dzieciom i młodzieży, 

- działania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, które miały miejsce 

w dniach 2-18 listopada br. w sposób zwyczajowo przyjęty. W wyznaczonym terminie nie 

wpłynęły żadne uwagi co do w/w programu.  

   

Więcej pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał  

i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła. 

NIEOBECNI (5) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, Marcin 

Mirosław, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

LII/281/22 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 2023 rok”. 

 

Ad. pkt. 15. Sprawy różne. 

 Głos zabrała radna Anna Zabiegła, która zwróciła się do Wójta z pytaniem o termin 

rozliczenia dofinansowania na drogi z Polskiego Ładu? 

Wójt odpowiedział, że od podpisania umowy na wykonanie jest 90 dni i jeżeli drogi zostaną 

zakooczone to odpowiednie dokumenty będą trafiały do właściwych organów. Wójt dodał, że 

firma została wybrana po trzecim przetargu i jest na bieżąco w kontakcie, dodał, że na chwilę 

obecną warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację, ale na pewno będzie kładziony 

nacisk na to, żeby to zadanie realizowad jak tylko warunki na to pozwolą.  

 Głos zabrała radna Bogusława Grzelak, która zwróciła się z prośbą do Wójta by 

powiększyd druki nakazowe, gdyż obecne są bardzo słabo widoczne. Wójt odpowiedział, że  

w nowym roku zorganizowana sesja sołtysów i będzie można przedstawiad swoje propozycje  

i uwagi. 

 Następnie głos zabrał radny Andrzej Twardowski, który zwrócił się z pytaniem do 

Wójta czy zorientował się odnośnie podcinania drzew? Wójt odpowiedział, że jeżeli gałęzie 

drzew wychodzą na drogę gminną to mieszkaocy powinni zadbad o to, by do granicy działki 

gałęzie te regulowad.  Gmina prowadząc działania podcinki gałęzi ponosi koszty – tj. ponad 

100 zł za godzinę, stąd taki apel. Wójt zwrócił się również z apelem, by jednostki OSP również 
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wykazały trochę zaangażowania i udzielenia w tym temacie pomocy – na pewno koszty będą 

mniejsze niż zaangażowanie podmiotu zewnętrznego. Wójt dodał również, że mieszkaocy 

mogą składad wnioski na węgiel – groszek oraz orzech. Gmina napisała wniosek na 600 ton, 

przyznano natomiast 400 ton. Mieszkaocy składają wnioski i są w stałym kontakcie  

z sekretariatem, natomiast kwota będzie mniejsza niż 2 000 zł.  

 Głos zabrał sołtys wsi Halinówka, który zasugerował, żeby wziąd z niego przykład – 

poinformował, że nie mógł się doczekad podcinki drzew przy kapliczce, więc dokonał tego na 

własną rękę. Poinformował również, że przez 4 lata nie zostało zrobione 200m drogi, o które 

wnioskował i, na który został przekazany fundusz sołecki. Dodał również, że robione są drogi 

na polach, na których nie ma wokół żadnego budynku i podziękował za taką współpracę. 

 Wójt odpowiedział, że sołtys dobrze wie, że droga w Halinówce będzie realizowana  

w przyszłym roku, gdyż jest ona w ramach 10 dróg dofinansowanych z Polskiego Ładu. Sołtys 

odpowiedział, że był fundusz i  skoro robione są kilometry dróg na polach to czy nie można 

było zrobid tej drogi w tym roku? Sołtys dodał, że nie wiadomo czy droga będzie 

wybudowana, przytoczył również, że mieszkaocy są takiego samego zdania, gdyż miała ona 

byd zrobiona w tym roku, a nie została. Wójt wyjaśnił, że w ramach Polskiego Ładu na każdą  

z dziesięciu dróg robiona jest dokumentacja i do 15 marca przyszłego roku ogłoszony będzie 

przetarg na realizację tych odcinków.  

 Głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował, że w koocu udało wyregulowad 

się zegar automatyczny i na ten moment lampy oświetleniowe włączają się po 16 a wyłączają 

ok. 22:50. Wójt odpowiedział, że nie wie z czego to wynikało, ale cały czas w tym temacie były 

prowadzone interwencje oraz wyraził zadowolenie, że temat w koocu został załatwiony. 

Poinformował również, że w chwili obecnej realizowane jest zadanie budowy oświetlenia – 

postawione zostały postumenty w miejscowości Wojciechów – Olszynki – Ignaców, na ten 

odcinek firma realizująca zadanie ma 60 dni, a 10 dni przed koocem przyjadą słupy z pełnym 

osprzętem i staną one w terminie. Również realizowane jest zadanie w miejscowości Sporniak 

oraz Palikije Pierwsze – od drogi Miłocin – Palikije, która biegnie do łąk – do granicy gminy 

Konopnica, zadanie to jest realizowane na odcinku 1 800m i w tym samym terminie słupy te 

dojadą. Jeżeli chodzi o uruchomienie to zapewne od momentu zakooczenia do momentu 

zaświecenia trochę czasu minie, gdyż są tam sprawy związane z przekazaniami oraz 

uzgodnieniami, natomiast wszystko wskazuje na to, że zadanie zostanie wykonane  

w terminie.  

 Głos zabrał Przewodniczący Rady, który ponowił prośbę, by zająd się podjazdem do 

szkoły oraz wjazdem do stokrotki . Wójt odpowiedział, że jeżeli będą warunki to zostaną 

podjęte działania. Przewodniczący Rady poinformował, że sesja budżetowa na dzieo dzisiejszy 

planowana jest na 30 grudnia, a jeżeli nastąpią jakieś zmiany to radni na pewno zostaną 

poinformowani. Wójt dodał, że ustali ze Skarbnikiem, kiedy będzie regulacja na 

poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach oraz zwrócił się z prośbą do komisji, by jak 

najszybciej się spotkad, przeanalizowad i dyskutowad nad budżetem na przyszły rok.  

 

Ad. pkt. 16. Zakooczenie obrad LII sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.  

Zakooczenia obrad LII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

Anna Śmigielska       


