Protokół Nr XXV/20

29 października 2020 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/20
z XXV sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 29 października 2020 roku
zdalnie i trwała od godz. 9.00 do godz. 12.10
W posiedzeniu wzięło udział 13 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. Michał Sumioski,
11. Andrzej Twardowski,
12. Anna Zabiegła,
13. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Nieobecni:
1. Mariusz Błaszczak,
2. Grzegorz Piróg.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Mirosława Walat –
Skarbnik Gminy, Magdalena Matusiak – prawnik UG Wojciechów, Agnieszka Gąska – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie.
Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski.
Następnie przywitał uczestniczących w obradach radnych oraz wszystkich gości.
Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu 15 radnych w sesji
uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych
uchwał. (Lista obecności stanowi 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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV 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. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji oraz
kosztów finansowych XXVI Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz XVIII Ogólnopolskich
Spotkao Kowali.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej
Powiatowi Lubelskiemu na uruchomienie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności
publicznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego
z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach
realizacji projektu „Sprawny dojazd do szkoły i na rehabilitację” współfinansowanego ze
środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wojciechów.
14. Sprawy różne.
15. Zakooczenie obrad XXV sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z XXIV 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: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (10) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski,
Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Piróg.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XXIV 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 24 września, to jest od ostatniej sesji do dnia
28 października 2020 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.
Działalnośd Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów w okresie międzysesyjnym
przedstawiała się następująco:
25 września – udział w zebraniu wiejskim w sołectwie Stary Gaj;
28 września – udział w zebraniu wiejskim w sołectwie Góra;
28 września – posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
4 października – udział w obchodach 81 rocznicy masowego mordu w Szczuczkach;
27 października – posiedzenie Komisji Budżetowej;
28 października – posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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: 28 września i 28 października - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
26 października – Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 27 października –
Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jarosław Zubrzycki poinformował,
że tematem spotkao Komisji było rozparzenie skargi na Wójta Gminy Wojciechów złożonej
przez radną B. Grzelak.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej. Na posiedzeniu w dniu 27
października Komisja zajmowała się projektami uchwał w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz w sprawie zmian w budżecie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych spotkała się na posiedzeniu
w dniu 11 września. Zajmowała się wnioskiem rodziców o zapewnienie zajęd świetlicowych
dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy SP w Łubkach oraz wnioskiem SP w Palikijach o
3|S t r o n a

Protokół Nr XXV/20

29 października 2020 roku

sfinansowanie tablicy upamiętniającej. 26 października w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy
szkół z terenu gminy Wojciechów oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie,
która przedłożyła i omówiła sprawozdanie z organizacji oraz kosztów finansowych XXVI
Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz XVIII Ogólnopolskich Spotkao Kowali.
Ad. pkt. 7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
z organizacji oraz kosztów finansowych XXVI Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz
XVIII Ogólnopolskich Spotkao Kowali.
Sprawozdanie przedstawiła i omówiła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie Agnieszka Gąska. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)
Po zakooczeniu omawiania sprawozdania głos zabrał Wójt. Podziękował za
przedstawione informacje. Swoje podziękowania skierował również do wszystkich, którzy
włączyli się w organizację imprezy - radnym, uczestnikom oraz sponsorom.
Podziękowania w imieniu całej Rady złożył również Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował,
że w/w sprawozdanie było szczegółowo przedstawione podczas posiedzenia w dniu 26
października. Członkowie Komisji sprawozdanie zaopiniowali pozytywnie.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat.
Przedstawiła i omówiła zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na
posiedzeniu, które odbyło się w dniu 27 października członkowie Komisji zapoznali się
z przedłożonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zaopiniowali
go pozytywnie.
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, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXV/152/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
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Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą
one m.in.:
Dochody:
1) Zwiększenie o kwotę 779.145,20 zł, na którą składają się:
- 209.145,20 zł dz. 801 rozdz. 80195 § 2057 – dotacja celowa w ramach programów
z udziałem środków europejskich na realizację programu „Zdalna szkoła” (kwota 134.175,20 zł
przeniesienie z rozdz. 80101 § 2057 oraz kwota 74.970 zł kolejna dotacja);
- 500.000 zł dz. 758 rozdz. 75814 § 6260 – dotacja z Funduszu Inicjatyw;
- 90.000 zł dz. 853 rozdz. 85395 § 6260 – dotacja PFRON na zakup samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych.
Wydatki:
1) Zwiększenie o kwotę 711.614,69 zł, na którą składają się:
- 3.222,75 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 – dotacja dla powiatu na uruchomienie linii
komunikacyjnych;
- 1.000 zł zł, dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 - dotacja dla OSP Ignaców;
- 268.851,24 zł dz. 801 dotacja dla szkoły w Maszkach (169.580,76 zł rozdz. 80101 § 2590
dotacja dla szkoły, 42.592,25 zł rozdz. 80103 § 2590 – dotacja na prowadzenie oddziałów
przedszkolnych, 1.332,79 rozdz. 80149 § 2590 – dotacja na prowadzenie oddziałów
przedszkolnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci, 55.345,44 rozdz. 80150 § 2590 – dotacja dla szkoły na realizację zadao wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży). W związku
z koniecznością zabezpieczenia powyższej kwoty dokonano zmniejszeo wydatków dla
poszczególnych szkół: dla SP w Łubkach o 87.851,24 zł, dla SP w Miłocinie o 44.000 zł, dla SP
w Palikijach o 51.000 zł, dla SP w Wojciechowie o 87.000 zł;
- 1.000 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe dla SP w Palikijach;
- 50.000 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – przeniesienie z dz. 801 rozdz. 80104 § 4210
z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne dla SP Miłocin (adaptacja pomieszczeo na
potrzeby przedszkola);
- 209.145,20 zł dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 zakup materiałów i wyposażenia na realizację
programu „Zdalna szkoła”;
- 6.300 zł dz. 852 przeniesienie z rozdz. 85295 § 4309 do rozdz. 85214 § 3110 - realizacja
projektu „Stwórz sobie szansę”;
- 172.095,50 zł dz. 853 rozdz. 85395 § 6060 – środki na zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych.
2) Zmniejszenie o kwotę 656.644,69 zł:
- 3.222,75 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – przeniesienie do rozdz. 60014 (utworzenie linii
komunikacyjnych);
- 1.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 przeniesienie pomiędzy paragrafami;
- 140.000 zł dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – zmniejszenie kwoty odsetek od zaciągniętego
kredytu
- 52.095,50 zł dz. 758 rozdz. 75818 § 4810;

5|S t r o n a

Protokół Nr XXV/20

29 października 2020 roku

- 404.026,44 zł dz. 801 rozdz. 80101 – ogólna kwota zmniejszenia, w której zawierają się
zmiany wynikające z przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami - projekt „Zdalna
szkoła” oraz dotacja dla szkoły w Maszkach;
- 50.000 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 – przeniesienie do rozdz. 80101 § 6050 na adaptację
pomieszczeo na potrzeby przedszkola w szkole w Miłocinie;
- 6.300 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 4309 – przeniesienie pomiędzy paragrafami na realizację
projektu „Stwórz sobie szansę”.
Zmiany w pozostałych załącznikach do uchwały:
- załącznik nr 3 – po stronie przychodów uruchomiono wolne środki w kwocie 1.173.958 zł
(poz. 3), po stronie rozchodów 500.000 zł pochodzące z Funduszu Inicjatyw Lokalnych
zapisano w poz. 4, jako przelewy na rachunki z lokat;
- załącznik nr 4 – dodane zostały poz. nr 8 tj. pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na
uruchomienie linii komunikacyjnych (3.222,75 zł) oraz poz. nr 9, tj. dotacja dla OSP Ignaców
(1.000 zł), zmianie uległy kwoty dotacji dla publicznej szkoły w Maszkach (zwiększenie);
- załącznik nr 5 – poz. nr 4 wykonanie poszycia dachowego w szkole w Łubkach (47.193,80 zł),
poz. nr 5 prace adaptacyjne w szkole w Miłocinie (50.000zł);
- załącznik nr 6 – poz. nr 2, realizacja projektu „Stwórz sobie szansę” zmiana paragrafu (6.300
zł);
- załącznik nr 7 – poz. 9, sołectwo Miłocin - zmiana treści zadania z „zakup materiałów
budowlanych dla szkoły w Miłocinie” na „zakup ogrodzenia panelowego dla szkoły
w Miłocinie”.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Na wstępie
podziękował Skarbnik za znalezienie środków na zakup samochodu oraz na utworzenie linii
komunikacyjnych a także radnemu Dariuszowi Kołodziejczykowi. Następnie poinformował, że
Komisja 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, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXV/153/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.
Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
Po zakooczonej przerwie Przewodniczący Rady przystąpił do sprawdzenia quorum.
Stwierdził, że na 15 radnych w obradach uczestniczy 13 radnych. Następnie przeszedł do
kolejnego porządku obrad.
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Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy
finansowej Powiatowi Lubelskiemu na uruchomienie linii komunikacyjnych o charakterze
użyteczności publicznej.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski.
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, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXV/154/20 w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi
Lubelskiemu na uruchomienie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu
własnego z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w
ramach realizacji projektu „Sprawny dojazd do szkoły i na rehabilitację”
współfinansowanego ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. Gmina
Wojciechów nie posiada własnego pojazdu, który mógłby służyd do przewozu osób
niepełnosprawnych i nie jest w stanie pokryd kosztów jego zakupu samodzielnie. Uzyskanie
dofinansowania ze środków PFRON jest, więc warunkiem niezbędnym. Dzięki realizacji
projektu możliwe będzie wprowadzenie ułatwieo dla osób niepełnosprawnych
zamieszkujących na terenie gminy związanych z możliwością dotarcia przez nich do placówek
edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych. Łączny koszt realizacji projektu, jaki określony został we
wniosku o dofinansowanie wynosi 172.095,50 zł, z czego gmina zobowiązana jest
zabezpieczyd środki w wysokości 82.095,50 zł. W ramach dofinansowania ze środków PFRON
otrzyma 90.000,00 zł.
Głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Na posiedzeniu,
które odbyło się 27 października członkowie Komisji analizowali przedłożone projekty uchwał
dotyczące pomocy finansowej na uruchomienie linii komunikacyjnych oraz zabezpieczenia
środków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zaopiniowali je
pozytywnie. Zdaniem radnego zakup samochodu stanowid będzie wartośd dodaną dla gminy
i będzie znacznym ułatwieniem w transporcie osób niepełnosprawnych.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił się do Wójta z prośbą o przedstawienie rocznych
kosztów, jakie ponosi gmina w związku z koniecznością zapewnienia dowozów osób
niepełnosprawnych?
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Wójt poinformował, że roczny koszt dowozu osób niepełnosprawnych to ponad
160.000 zł. Są to dowozy do ośrodków w Matczynie, Karczmiskach i Lublinie. Są one
realizowane są przez rodziców na podstawie umów zawartych z gminą.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radnemu chodziło o to, że te koszty powinny byd już
przeliczone. Dopytał koszt dowozów do Karczmisk?
Wójt odpowiedział, że jest to ponad 42.000 zł
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Marcin Mirosław
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę
Nr XXV/155/20 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego
z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach
realizacji projektu „Sprawny dojazd do szkoły i na rehabilitację” współfinansowanego ze
środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”.
Po zakooczonym głosowaniu głos zabrał radny Marcin Mirosław. Wyjaśnił, że jego głos
„wstrzymujący” jest omyłkowy i dodał, że jest „za” podjęciem uchwały.
Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. Zmiana
dotyczy punktu 8 preliminarza wydatków i polega na zmniejszeniu kwoty z planowanych
10.600 zł do 7.000 zł oraz punktu 22 preliminarza, w którym dopisano nowe zadania
i zwiększono kwotę o 3.600 zł. W obydwu przypadkach zadania realizowane są przez Szkołę
Podstawową w Palikijach a zmiany dokonane zgodnie z wnioskiem tej placówki.
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, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki.
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NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XXV/156/20 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wojciechów.
Po otwarciu tego punktu obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu
mecenas Magdalenę Matusiak celem objaśnienia zasad głosowania w sprawie przedmiotowej
skargi.
Objaśniając zasady głosowania mecenas Magdalena Matusiak poinformowała, że
będzie się ono odbywało zgodnie z § 51 ust. 2 Statutu Gminy Wojciechów, gdyż konieczny jest
wybór jednej z opcji tj. uznanie skargi za zasadną lub bezzasadną. Przedłożony radnym projekt
uchwały jest skonstruowany prawidłowo gdyż przewiduje wykorzystanie jednej z dwóch opcji.
Ponadto poinformowała, że w związku z tym, iż osobą skarżącą jest radna Bogusława Grzelak
to zgodnie z art. 25a o samorządzie gminnym nie może brad udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady zapytał o formę głosowania. Czy wobec powyższego powinny
odbyd się dwa głosowania różnymi projektami uchwał, gdzie w treści jednej jest uznanie
skargi za zasadną a w drugiej bezzasadną?
Mecenas odpowiedziała, że głosowanie ma się odbyd nad właściwym wyborem a nie
nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady dopytał, czy w związku z tym będzie to głosowanie nad
wnioskami? Poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi swój wniosek.
Rada może się z tym stanowiskiem zgodzid lub nie, co wyrazi poprzez swoje głosy.
Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady sprawdził quorum. Na 15 członków Rady
w sesji uczestniczy 13 radnych.
Radny Andrzej Twardowski dopytał o zasady głosowania.
Przewodniczący wyjaśnił, że można wybrad jedną z opcji, tzn. tylko raz zagłosowad
„ZA”. Poinformował, że w dalszej części tego punktu przeprowadzone zostaną dwa
głosowania.
Zdaniem radnego Dariusza Malika wystarczające jest przeprowadzenie tylko jednego
głosowania nad daną opcją, w którym radni wyrażą swoją wolę poprzez liczbę oddanych
głosów „ZA” i „PRZECIW”.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w treści projektu uchwały zawarte są dwie opcje tj.
uznanie skargi za zasadną/ bezzasadną, dlatego konieczne jest przeprowadzenie dwóch
głosowao. Poprosił o zabranie głosu mecenas.
Mecenas wyjaśniła, że konieczne jest przeprowadzenie oddzielnego głosowania nad
każdą z opcji. Przechodzi ta, która uzyska więcej głosów „ZA”. Konstrukcja systemu esesja nie
pozwala na ustawienie głosowao, w których możliwy byłby wybór tylko „ZA”, dlatego radni
będą musieli skorzystad z głosów „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
Radny A. Twardowski podzielił zdanie radnego D. Malika, że nie ma potrzeby
przeprowadzania dwóch głosowao, jeśli po pierwszym będzie wiadomo, za czym opowiedzieli
się radni.
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Mecenas poinformowała, że taka forma głosowania wynika z przesłanek prawnych.
Konieczne jest opowiedzenie się za którąś z zaproponowanych opcji, tak żeby była jasnośd,
która z nich uzyska większośd głosów.
Radny Marcin Mirosław zapytał, czy uzasadnieniem do uchwały nie powinna byd opinia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i na tej podstawie głosowad nad konkretną uchwałą?
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że przed przeprowadzeniem głosowania Komisja
przedstawi swoją opinię.
Mecenas dodała, że opinia Komisji nie jest dla Rady wiążąca, co oznacza, że radni nie
muszą się z nią zgodzid.
Według radnego M. Mirosława głosowanie nad opinią Komisji dałoby odpowiedź, jakie
stanowisko zajmują radni, czy je popierają czy nie i czy skarga jest według nich zasadna czy też
nie.
Zdaniem Przewodniczącego Rady zapis w treści uchwały jest źle skonstruowany, gdyż
zawiera dwie opcje. Według niego wystarczające byłoby wpisanie jednego ze słów, tj. zasadna
lub bezzasadna zgodnie z opinią Komisji i wtedy można byłoby przeprowadzid jedno
głosowanie.
Zdaniem mecenas sformułowanie w taki sposób treści uchwały mogłoby rodzid
problemy. Niepodjęcie uchwały, w której zawarte jest sformułowanie, że skarga jest zasadna
rodziłoby koniecznośd przeprowadzenia głosowania nad drugą uchwałą w treści, której byłoby
sformułowanie, że skarga jest bezzasadna.
Radny Miłosz Adamczyk zaproponował zakooczenie dyskusji i przejście do głosowania.
Radny Stanisław Kamela dopytał czy możliwe jest przeprowadzenie jednego
głosowania nad uchwałą odzwierciedlającą stanowisko Komisji?
Mecenas wyjaśniła, że w sytuacji gdyby większośd radnych opowiedziała się przeciw
oznaczałoby to niepodjęcie uchwały. Nie może byd takiej sytuacji, gdyż uchwała musi byd
podjęta i musi wyrażad stanowisko radnych, czyli uznanie skargi za zasadną lub bezzasadną.
Przewodniczący Rady dopytał mecenas, czy w związku z powyższym jedyną opcją jest
przeprowadzenie dwóch odrębnych głosowao, tj. głosowanie nad uznaniem skargi za zasadną
i głosowanie nad uznaniem skargi za bezzasadną? Następnie poprosił Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie stanowiska.
W związku z prośbą Przewodniczącego Komisji o możliwośd udostępnienia
uzasadnienia na ekranach Przewodniczący Rady zarządził krótką przerwę w obradach.
Po zakooczonej przerwie Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jarosław
Zubrzycki przedstawił opinię Komisji wraz z uzasadnieniem. Komisja zarekomendowała Radzie
uznanie skargi na działanie Wójta Gminy Wojciechów za zasadną.
Pytao nie zgłoszono w związku, z czym Przewodniczący Rady przeszedł do odczytania projektu
uchwały a następnie do głosowania.
Głosowanie w sprawie uznania skargi na działanie Wójta Gminy Wojciechów za zasadną.
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (6) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, Michał Sumioski, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław
BRAK GŁOSU (1) Bogusława Anna Grzelak
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Piróg.
Głosowanie w sprawie uznania skargi na działanie Wójta Gminy Wojciechów za bezzasadną.
Wyniki głosowania
ZA: 0, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
PRZEWCIW (5) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Grzegorz Matyjasik, Michał Sumioski, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Jarosław Paweł Zubrzycki
BRAK GŁOSU (1) Bogusława Anna Grzelak
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Grzegorz Piróg.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów uznała skargę na
działanie Wójta Gminy Wojciechów za zasadną. W związku z powyższym podjęła uchwałę
Nr XXV/157/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treśd podjętej uchwały. Następnie dopytał
o prawidłowośd procedowania.
Mecenas potwierdziła, że głosowanie przebiegło prawidłowo.
Przewodniczący Rady zamknął ten punkt porządku obrad, po czym przeszedł do
kolejnego.
Ad. pkt 15. Sprawy różne.
Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady poinformował o terminie kolejnej sesji,
która również odbędzie się w systemie zdalnym. Następnie otworzył dyskusję.
Głos zabrał Wójt. Przedstawił kilka informacji dotyczących bieżącej działalności.
Poinformował, że w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych złożone zostały dwa wnioski
o dofinansowanie rozbudowy wodociągów. Ponadto w najbliższym czasie podjęte zostaną
działania związane z usuwaniem ubytków na drogach gminnych, które powstały w wyniku
poruszania się ciężkich pojazdów w związku z trwającą kampanią buraczaną. Pozostając
w temacie Wójt zwrócił się z apelem do rolników o pozostawianie porządku na drogach, tj.
usuwanie naniesionego z pól błota. Zwrócił się także z apelem do mieszkaoców
o utrzymywanie czystości i porządku na terenie gminy i niezaśmiecanie. Poinformował
również, że Gmina jest w trakcie rozstrzygania przetargu na odbiór odpadów komunalnych,
do którego przystąpiły dwie firmy. Niższa oferta opiewa na 877.000 zł i od niej zależy
wysokośd stawki za odbiór odpadów od mieszkaoców. Na zakooczenie swojej wypowiedzi
Wójt podziękował radnym za udział w sesji. Pomimo trudnej sytuacji związanej z COVID udało
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się w prawie pełnym składzie zebrad na posiedzeniu. Dodał, że w formie zdalnej organizowane
są również posiedzenia Komisji a dokumenty przekazywane w formie elektronicznej.
Zdaniem Przewodniczącego taka forma komunikacji sprawdza się a dzisiejsza sesja
zorganizowana w formie zdalnej przebiegła bardzo dobrze bez żadnych problemów i zakłóceo.
Radna Bogusława Grzelak zwróciła się do Wójta z pytaniem o stopieo realizacji
funduszu sołeckiego, gdyż w sołectwach Góra, Szczuczki i Szczuczki VI nie jest on w pełni
wykonany?
Wójt poinformował, że fundusz sołecki został już w dużej mierze zrealizowany. Jeśli
chodzi o miejscowośd Góra to niebawem zostaną rozpoczęte czynności geodezyjne i będą
podjęte dalsze działania.
Głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który zwrócił się do Wójta z prośbą o w miarę
szybkie przygotowanie uchwał podatkowych wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem oraz
przygotowanie zestawieo dotyczących zaległości w poszczególnych podatkach. Zwrócił się
również do radnych o bieżące sprawdzanie i porządkowanie poczty elektronicznej. Radny
podkreślił, że kwestia podatków jest bardzo ważna gdyż ma wpływ na kształt
przyszłorocznego budżetu. Nie można zaplanowad wydatków bez określenia dochodów.
Wójt zapewnił, że materiały zostaną radnym przekazane. Będą przygotowane dane
dotyczące zaległości zarówno w podatkach jak i opłatach za wywóz odpadów komunalnych.
Wójt dodał, że wspólnie ze Skarbnik jest w trakcie planowania przyszłorocznego budżetu.
Przewodniczący dodał, że jest to ważne zwłaszcza, że Gmina jest właśnie po przetargu
na odbiór odpadów komunalnych.
Wójt sprostował, że procedura nie jest jeszcze zakooczona. Następnie zwrócił się do
Przewodniczącego Rady z prośbą o możliwie jak najszybsze podpisanie uchwały dotyczącej
zabezpieczenia środków na zakup samochodu z uwagi na koniecznośd niezwłocznego podjęcia
dalszych działao.
Przewodniczący zapewnił, że jeśli tylko uchwała będzie przygotowana to ją podpisze.
Odniósł się do kwestii związanej z pocztą elektroniczną. Zbyt mała pojemnośd oraz brak
zewnętrznej ochrony SPAM zmusza do zmiany firmy obsługującej. Jest to dosyd istotne gdyż
w panujących warunkach związanych z COVID wszystkie dokumenty przesyłane są właśnie
drogą elektroniczną.
Następnie głos zabrał radny Stanisław Kamela. Zwracając się do Wójta zadał
pytanie ewentualną możliwośd pozyskania kruszywa na zarównanie ubytków na drogach
gminnych?
Wójt odpowiedział, że kruszywa nie jest wiele, ale jeśli będzie taka możliwośd to będą
podjęte działania, aby utwardzid jeszcze odcinek drogi prowadzącej od drogi wojewódzkiej
w kierunku miejscowości Nowy Gaj.
Przewodniczący Rady przekazał informację, że Komisja Budżetowa postanowiła
przyznad środki na dodatkowe godziny pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Łubkach,
o które wnioskowali rodzice. Dodał, że do wniosku pozytywnie przychylił się również Wójt.
Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Wójt poinformował, że w związku
z tym, że po przeliczeniu okazało się, że koszty uruchomienia dodatkowych godzin świetlicy są
dosyd duże konieczna będzie dodatkowa analiza i wtedy zapadną konkretne decyzje.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnik.
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Skarbnik wyjaśniła, że dane, które zostały przedstawione na Komisji Budżetowej
dotyczyły zwiększenia godzin pracy świetlicy o dodatkowe 15 godzin miesięcznie. Okazało się,
że faktycznie chodzi o 15 godzin tygodniowo. Ostatecznie uzgodniono zwiększenie o 10 godzin
tygodniowo, których miesięczny koszt to 1.500 zł. Skarbnik poinformowała, że Wójt podjął
decyzję o uruchomieniu dodatkowych godziny świetlicy od listopada b.r. do czerwca 2021
roku. Również w okresie wakacyjnym Gmina będzie musiała ponosid koszty utrzymania
świetlicy. Skarbnik dodała, że każda godzina ponadwymiarowa to dodatkowe 1 zł od dziecka.
Gdyby w zajęciach uczestniczyło 10 dzieci wówczas do budżetu wpływałoby 200 zł
miesięcznie, co obniżyłoby koszt z 1.500 zł do 1.300 zł.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że Gmina na każde dziecko otrzymuje subwencję
i im więcej dzieci tym subwencja jest wyższa. Dlatego jego zdaniem warto byłoby się
zastanowid i przeanalizowad, czy dodatkowe godziny w świetlicy nie są bardziej opłacalne,
ponieważ pozwolą na zatrzymanie dzieci w szkołach na terenie gminy.
Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk, który zauważył, że powstały jakieś nieścisłości
gdyż rodzice wnioskowali o dodatkowe 10 godzin tygodniowo a nie o 15.
W odpowiedzi Skarbnik poinformowała, że pierwotnie wniosek dotyczył 15 godzin
tygodniowo, ale rodzice dali opcję 10 godzin gdyby nie było możliwości na więcej, na co Wójt
wyraził zgodę. Dodała, że miesięczny koszt po przeliczeniu to 1.500 zł.
Przewodniczący Rady potwierdził, że rodzice faktycznie wnioskowali o 15 godzin
tygodniowo.
Radny D. Kołodziejczyk dodał, że rodzice zaproponowali później 10 godzin, gdyż jest to
również satysfakcjonujące i w znacznej mierze byłoby dla nich dużym ułatwieniem.
Skarbnik podkreśliła, że koszty w kwocie 1.500 zł miesięcznie są przeliczone dla 10
godzin tygodniowo. Wcześniejsze wyliczenia zaprezentowane na Komisji Budżetowej wynikały
z błędnej informacji, tj. chodziło o uruchomienie dodatkowych 15 godzin tygodniowo a nie
miesięcznie. Natomiast rodzice zgodzili się na 10 godzin tygodniowo. W dalszej części
wypowiedzi Skarbnik odpowiedziała na pytanie radnego Dariusza Kołodziejczyka dotyczące
wielkości subwencji na 1 ucznia, które zadał podczas posiedzenia Komisji Budżetowej.
Przedstawia się to następująco: 11.000 zł na zdrowe dzieci w klasach I-VIII (505 dzieci), 5.193
zł na 6-latki (42 dzieci) oraz dotacja w kwocie 1.437 zł na dziecko w przedszkolu w grupie
wiekowej 2,5 -5 lat (137 dzieci). W 2021 roku ta kwota wyniesie 1.471 zł na jedno dziecko, co
daje 220.650 zł przy 150 dzieciach. Następnie Skarbnik przedstawiła informacje dotyczące
liczby uczniów w latach 2017-2021 w rozbiciu na poszczególne grupy wiekowe. Zwróciła
uwagę, że od 2019 roku liczba dzieci uległa zmniejszeniu. Odnośnie kwot, jakie z budżetu
gminy wydatkowano na oświatę było to: w 2017 roku - 1.138.000 zł (15.5 %), w 2018 roku –
1.692.000 zł (21%), w 2019 roku – 3.137.000 zł (prawie 33%), w 2020 roku - 3.904.000 zł
(prawie 38%). Wskazuje to na wzrost kosztów utrzymania szkół w porównaniu do malejącej
liczby uczniów.
Radny D. Kołodziejczyk podziękował Skarbnik za bardzo szczegółowe informacje.
Innych pytao nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do ostatniego
punktu porządku obrad.
Ad. pkt 15. Zakooczenie obrad XXIV sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
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Protokół Nr XXV/20

29 października 2020 roku

Zakooczenia obrad XXIV sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska
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