Protokół Nr XIV/19

17 października 2019 roku

PROTOKÓŁ NR XIV/19
z XIV sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 17 października 2019 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie
i trwała od godz. 9.00 do godz. 13.11.
W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
3. Tomasz Kowalski,
4.Tomasz Marek Madej,
5. Dariusz Malik,
6. Grzegorz Matyjasik,
7. Marcin Mirosław,
8. Grzegorz Piróg,
9. Michał Sumioski,
10. Andrzej Twardowski,
11. Anna Zabiegła,
12. Jarosław Paweł Zubrzycki
13. Kazimierz Żywicki.
Nieobecni:
1. Mariusz Błaszczak,
2. Stanisław Kamela.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz
Zielonka - Zastępca Wójta Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy, Magdalena Matusiak –
prawnik UG Wojciechów, Anna Śmigielska – pracownik 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 przybyłych na obrady radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu
15 radnych obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
(Listy obecności stanową załącznik do protokołu)
Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był
on również udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl.
(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący Rady Michał Sumioski zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku
obrad punktu pkt. 6, tj.: Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
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z organizacji oraz kosztów finansowych XXV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz XVIII
Ogólnopolskich Spotkao Kowali.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad
pkt. 6.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
Innych 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:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności w
okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji oraz
kosztów finansowych XXV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz XVIII
Ogólnopolskich Spotkao Kowali.
7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji oraz
kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów
pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na budowę chodnika w m. Sporniak.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej
Powiatowi Lubelskiemu na uruchomienie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności
publicznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów
powszechnych.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję
2020-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozie finansowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu budżetowego.
15. Sprawy różne.
16. Zakooczenie obrad XIV sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z XIII sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią,
ponadto protokół był udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl
oraz na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wojciechów.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Marcin Mirosław.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XIII sesji.
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 12 września 2019 roku, to jest od ostatniej
sesji do dnia 16 października 2019 roku. (Lista zarządzeo stanowi załącznik do protokołu)
Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeo i spotkao, w których
uczestniczył.
13 września – Lublin, Urząd Marszałkowski spotkanie z Dyrektorem Departamentu
Infrastruktury i Mienia w sprawie połączeo komunikacyjnych,
- Zastępca Wójta brał udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury,
- konferencja senioralna;
14 września – zebrania sołeckie dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok: Nowy
Gaj i Góra;
16 września – Warszawa, udział w uroczystej Gali Polskiej Marki Turystycznej organizowanej
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki LOT „Kraina lessowych Wąwozów” uzyskała tytuł
Polskiej Marki Turystycznej;
17 września – Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - podpisanie
umowy z o dotację na odbudowy infrastruktury zniszczonej przez trąbę powietrzną’
- zebranie wiejskie w sołectwie Wojciechów Kolonia Pierwsza i Łubki;
18 września - zebranie wiejskie w sołectwie Wojciechów cz. I i Wojciechów cz. II;
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19 września - zebranie wiejskie w sołectwie Maszki;
20 września – zakooczenie kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
- zebranie wiejskie w sołectwie Miłocin;
- Powiatowy Urząd Pracy w Bełżycach, podpisanie umowy o staż;
21 września – zebranie wiejskie w sołectwie Palikije Drugie;
23 września – udział w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZOK w Bełżycach w
związku z pożarem składowiska,
- Lublin, Urząd Marszałkowski – debata na temat przyszłej Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego’
- zebranie wiejskie w sołectwie Halinówka;
24 września – konferencja edukacyjno-informacyjna w ramach projektu Systemu
Gospodarowania Wyrobami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego,
- zebranie wiejskie w sołectwie Ignaców;
25 września – Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, udział w rozprawie w sprawie dotyczącej
drogi w m. Nowy Gaj,
- Stasin, spotkanie z udziałem Wojewody i Starosty Lubelskiego,
- zebranie wiejskie w sołectwie Łubki Szlachta;
26 września - zebranie wiejskie w sołectwie Palikije Pierwsze;
27 września - zebranie wiejskie w sołectwie Sporniak;
28 września - zebranie wiejskie w sołectwie Łubki,
- udział w spotkaniu podsumowującym projekt „Między nami pokoleniami”
realizowany przez Fundację SADOWNIA, w Starym Gaju;
29 września – zebranie wiejskie w sołectwie Maszki k/Wojciechowa;
30 września – Powiatowy Urząd Pracy w Bełżycach, podpisanie umowy o staż;
2 października – Nadzwyczajne Posiedzenie ZZOK w Bełżycach, spotkanie dotyczące analizie
sytuacji finansowej Zakładu i konieczności zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
3 października – udział w X Lubelskiej Gali Turystyki;
6 października – udział w obchodach 80 rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach;
8 października – Szkoła Podstawowa w Palikijach, wręczenie nagród w Międzyszkolnym
Turnieju Tenisa Stołowego,
- udział w posiedzeniu LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”,
- Lublin- Starostwo Powiatowe, udział w uroczystym spotkaniu, na którym
przedstawiciele jednostek OSP otrzymali promesy MSWiA;
10 października – Lublin- Urząd Marszałkowski, podpisanie umowy o dotację na przebudowę
drogi 2235L (Wąwolnica – Stary Gaj),
- Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, spotkanie dotyczące możliwości
przedłużenia linii 85,
11 października – posiedzenie Komisji Budżetowej rady Gminy Wojciechów;
12 października – prace porządkowe na byłym boisku byłej szkoły w Szczuczkach, prowadzone
przez druhów z jednostek OSP,
- Podole, manewry gminne OSP z terenu gminy Bełżyce;
15 października – obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Miłocinie oraz
Palikijach;
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16 października – wręczenie nagród w finale rozgrywek LZS dziewcząt w piłce siatkowej, które
odbyły się na hali przy SP w Wojciechowie’
- wizyta Szkole Podstawowej w Maszkach oraz Łubkach w związku z Dniem Edukacji
Narodowej.
Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten
punkt obrad.
Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji odbyły się trzy
posiedzenia: Komisji Infrastruktury w dniu 13 września, Komisji Budżetowej 11 października
oraz Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej
w dniu 15 października.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury poinformował, że posiedzenie dotyczyło
kontroli inwestycji drogowych.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego,
Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odczytał protokół z posiedzenia, którego
tematem było sprawozdanie a z Dożynek Gminnych.
W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski.
Przedstawił informacje dotyczące posiedzenia Komisji, które odbyło się 11.09. Głównym
tematem było zaopiniowanie zmian budżetowych oraz innych projektów.
Po przedstawieniu informacji Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad,
po czym przeszedł do kolejnego.
Ad. pkt 6.Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji
oraz kosztów finansowych XXV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz XVIII
Ogólnopolskich Spotkao Kowali.
Punkt zdjęty z porządku obrad.
Ad. pkt 7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z
organizacji oraz kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych.
Sprawozdanie z organizacji oraz kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych
przedstawiła i omówiła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie Agnieszka
Gąska.
Przewodniczący Rady podziękował Dyrektor za bardzo dobre przygotowanie Dożynek.
Dyrektor również podziękowała.
Następnie głos zabrał Wójt, który także podziękował Dyrektor za przygotowanie
i organizację Dożynek oraz zachęcił do włączenia się w pomoc oraz aktywne uczestnictwo
w imprezie w przyszłym roku.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że na posiedzeniu, które odbyło się
w dniu 15 października członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem i opiniują je
pozytywnie.
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Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakooczył dyskusję
w tym punkcie sesji.
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę
Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na budowę chodnika
w m. Sporniak.
Na wstępie punktu Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż jest to uchwała mająca na celu
jedynie zmianę nazwy zadania.
Wójt uzupełnił informacje.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIV/71/19 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy
finansowej Powiatowi Lubelskiemu na budowę chodnika w m. Sporniak.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej
Powiatowi Lubelskiemu na uruchomienie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności
publicznej.
Uzasadnienie podjęcia uchwały omówił Wójt gminy Artur Markowski. Poinformował,
że organizatorem przewozów jest Starosta, który będzie uruchamiał i nadzorował przewozy.
Wójt wyjaśnił, że chodzi o dofinansowanie w kwocie 2.277,98 zł dwóch linii użyteczności
publicznej, które będą przebiegały przez teren Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na posiedzeniu
Komisji, które odbyło się w dniu 11 października członkowie Komisji zapoznali się projektem
uchwały i dodatkowymi wyjaśnieniami przedstawionymi przez Wójta Gminy. Projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
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NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIV/72/19 w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi
Lubelskiemu na uruchomienie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej..
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów
powszechnych.
Głos zabrała Anna Śmigielska – pracownik Urzędu Gminy Wojciechów, która
przedstawiła uzasadnienie podjęcia w/w uchwały. Następnie odczytała treśd Regulaminu
głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych stanowiącego załącznik do
uchwały.
W dalszej części punktu głos zabrał mecenas Ignacy Chwesiuk. Który wyjaśnił, że
podjęcie zaproponowanej uchwały nie jest obowiązkowe niemniej jednak powszechną i dobrą
praktyką dla uporządkowania kwestii dotyczącej wyborów.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIV/73/19 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów
powszechnych.
Przewodniczący rady Michał Sumioski zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie na
kadencję 2020-2023.
Po zakooczonej przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad. Poprosił członka Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
o odczytanie pinii o złożonych kandydaturach.
Radny Grzegorz Piróg, jako członek Zespołu odczytał opinię sporządzoną w dniu 5
września 2019 roku. W ustawowym terminie wpłynęło tylko jedno zgłoszenie – Grażyny Janiny
Wieczerzak. Kandydatka spełnia wszystkie wymogi ustawowe w związku, z czym jej
kandydatura została zaopiniowana pozytywnie.
Po odczytaniu opinii Przewodniczący Rady poinformował o konieczności powołania
Komisji Skrutacyjnej.
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Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o powołanie w skład komisji skrutacyjnej
radnych: Dariusza Kołodziejczyka, Annę Zabiegłą i Jarosława Zubrzyckiego, którzy wyrazili
zgodę na uczestnictwo w pracach komisji.
Innych zgłoszeo nie było w związku, z czym Przewodniczący przeszedł do głosowania nad
zgłoszonym wnioskiem o powołanie w skład komisji skrutacyjnej radnych: D. Kołodziejczyka,
A. Zabiegłej, J. Zubrzyckiego.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do wniosku
radnego M. Sumioskiego.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad powołaniem komisji
skrutacyjnej w składzie: D. Kołodziejczyk, A. Zabiegła i J. Zubrzycki.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za
powołaniem komisji skrutacyjnej w składzie: D. Kołodziejczyk, A. Zabiegła i J. Zubrzycki.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.
Po ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej przystąpiono do przeprowadzenia
głosowania, które przebiegało zgodnie z przyjętym regulaminem głosowania. Głosowano nad
jedną zgłoszoną kandydaturą na ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie tj. kandydaturą
Grażyny Janiny Wieczerzak.
Po zakooczeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do zliczenia głosów, po
czym Przewodniczący komisji odczytał protokół z głosowania. W głosowaniu tajnym, w którym
udział wzięło 13 radnych obecnych na posiedzeniu 12 opowiedziało się „za”, 0 było „przeciw”
i 1 się „wstrzymał”.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, na ławnika Sądu Okręgowego w Lublinie wybrana
została Pani Grażyna Janina Wieczerzak.
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Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIV/74/19 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 20202023.
Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozie
finansowej.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Na
wstępie wypowiedzi poinformowała, że w dniu 27 września do Urzędu Gminy wpłynęła
uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wszczęcia
postępowania nadzorczego wobec części zarządzenia Nr 92/19 Wójta Gminy Wojciechów
w sprawie zmiany wpf. Chodzi o zmianę w wykazie przedsięwzięd stanowiącym zał. Nr 2 do
uchwały w sprawie wpf, polegającej na zmniejszeniu o kwotę 800 zł limitu zobowiązao na
„Utworzenie alei zasłużonych kowali”, co jest zastrzeżone do wyłącznej kompetencji organu
stanowiącego, czyli rady gminy. Przyjęcie przedstawionego projektu uchwały ma na celu
skorygowanie zaistniałego błędu oraz wynika z konieczności ujęcia w nim kredytu
długoterminowego, który Gmina planuje zaciągnąd. Odnośnie samego kredytu Skarbnik
wyjaśniła, że jego zaciągnięcie jest uzależnione od pozytywnej opinii RIO, nawet, jeśli Rada
Gminy Wojciechów podejmie uchwałę o kredycie.
Skarbnik dodała, że uchwała o wieloletniej prognozie finansowej jest dostosowana do
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Są one tożsame.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski, że projekt uchwały w sprawie
dokonania zmian w wpf był analizowany na posiedzeniu Komisji w dniu 11 października, na
którym Skarbnik przedstawiła obszerne informacje. Komisja nie wniosła uwag i zaopiniowała
go pozytywnie.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIV/75/19 w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozie finansowej.
Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Po otwarciu dyskusji głos zabrała Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Omówiła zmian w
budżecie, które dotyczą m. in.:
Dochody:
1) zwiększenie o kwotę 530.810,47 zł, na którą składają się m.in:
- 216.809 zł – subwencja ogólna, oświata,
- 3.340,47 zł – edukacyjna opieka wychowawcza,
- 18.000 zł – dotacja celowa na diety dla członków OKW w wyborach do Sejmu i Senatu,
- 182.661 zł – dotacja na świadczenia wychowawcze,
- 110.000 zł – pomoc finansowa na usuwanie skutków trąby.
2) zmniejszenie o kwotę 40.400 zł – są to środki na opiekę wytchnieniową.
Wydatki:
1) zwiększenie o kwotę 706.986,82 zł, na którą składają się m.in.:
- 104.000 zł na przebudowę drogi w m. Stasin,
- 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Wojciechów (środki f. soł.)
- 216.809 zł na oświatę i wychowanie (środki z subwencji oświatowej)
- 5.500 zł dla OPS na usługi opiekuocze, przeniesienie z działu 855 do dz. 852,
- 61.600 zł na gospodarkę odpadami (1.600 przeniesienie pomiędzy rozdziałami- z 6060 do
4210)
- 204.077,82 na realizację zadao z zakresu administracji rządowej (diety członków
obwodowych komisji wyborczych, edukacyjna opieka wychowawcza, świadczenia
wychowawcze)
- 110.000 zł na usuwanie skutków trąby.
- 3.000 zł dotacja dla Powiatu Lubelskiego na uruchomienie linii komunikacyjnych.
2) zmniejszenie o kwotę 216.576,35 zł, na którą składają się m.in.:
- 2.000 zł zmniejszenie wydatków związanym z zakupem kruszywa,
- 107.000 zł wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy,
- 60.000 zł rezerwa ogólna,
- 40.400 zł zadania opieki społecznej – opieka wytchnieniowa,
Ponadto zmiany dotyczą również Załącznika Nr 3 do uchwały, gdzie nastąpiła zamiana
paragrafów w punkcie 1 i 2. Kwoty natomiast pozostały te same. W załączniku Nr 4 zmieniła
się nazwa zadania wymienionego w pkt. 5 oraz dopisano nowe zadanie pn. „Pomoc finansowa
dla Powiatu Lubelskiego na uruchomienie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności
publicznej”. Załącznik Nr 5 o funduszu sołeckim – nastąpiła zmiana przeznaczenia środków w
sołectwach: Szczuczki VI Kolonia i Wojciechów cz. II.
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Odnosząc się do
zmian dotyczących zmniejszenia wynagrodzeo pracowników Urzędu zwrócił się do Wójta z
prośbą o analizę, jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia płac. Następnie do radnych i sołtysów
wystąpił z apelem o mobilizację mieszkaoców do regularnych i terminowych wpłat za wywóz
odpadów komunalnych. Przewodniczący Komisji poinformował, że na posiedzeniu, które
odbyło się 11 października członkowie Komisji zajmowali się zmianami budżetowymi i
zaopiniowali je pozytywnie.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał
przedstawiony projekt uchwały.
Przed przystąpieniem do głosowania Skarbnik Gminy w uzupełnieniu do
przedstawionych informacji wyjaśniła, że zmianie uległa również wysokośd maksymalnej
kwoty kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku deficytu budżetu, do
zaciągnięcia, której jest upoważniony Wójt. Zwiększyła się ona z 1.800.000 zł do 2.500.000 zł.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIV/76/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
budżetowego.
Uzasadnienie podjęcia przedmiotowej uchwały przedstawiła Skarbnik Zofia Pomorska,
która wyjaśniła, że ma to na celu zabezpieczenie środków niezbędnych na finansowanie
planowanego deficytu budżetowego Gminy w związku z realizacją zadao inwestycyjnych.
Planowana kwota kredytu to 3.000.000 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na
posiedzeniu, które odbyło się 11 października członkowie Komisji zajmowali przedstawionym
projektem uchwały i zaopiniowali go pozytywnie. Radny dodał, że w związku z realizacją
bardzo wielu inwestycji kredyt jest potrzebny. Częśd z nich finansowana jest ze środków
zewnętrznych, które Gmina otrzyma dopiero w przyszłym roku.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (13) Miłosz Adamczyk, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek
Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski,
Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XIV/77/19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu budżetowego.
Ad. pkt 15. Sprawy różne.
Po otwarciu dyskusji głos zabrał mieszkaniec gminy Wojciechów. Było to obszerne
wystąpienie dotyczące problemu związanego z brakiem odpowiedniej ilości połączeo
komunikacyjnych pomiędzy Gminą a innymi miejscowościami, szczególnie z miastem Lublin.
Wystąpił z prośbą o przedłużenie linii 85 lub utworzenie nowej linii obejmującej zasięgiem
Gminę Wojciechów. Przedstawił propozycję uruchomienia pięciu kursów również i kursy
specjalne do Wojciechowa przy okazji większych imprez gminnych. Jako modelowy przykład
podał kursy linii 33 Lublin-Tomaszowice. W swoim wystąpieniu Mieszkaniec odniósł się
również do wypowiedzi radnego Tomasza Kowalskiego z XIII sesji Rady Gminy na temat
możliwości finansowania komunikacji przez Gminę, cytując jego słowa i odnosząc się do tego
bardzo krytycznie. Na zakooczenie zakomunikował, że jeśli prośby jego i mieszkaoców
dotyczące rozwiązania problemu komunikacyjnego w Gminie nie przyniosą żadnego efektu
wówczas w sprawę włączone zostaną media. Zwrócił się do radnych z apelem aby wspólnie z
Wójtem podjęli jakieś kroki.
Następnie głos zabrała inna z mieszkanek obecna na sesji, która również zwróciła
uwagę na duży problem braku połączeo komunikacyjnych z Lublinem, szczególnie jeśli chodzi
o soboty i niedziele.
Zdaniem Przewodniczącego Rady temat związany z komunikacja jest bardzo złożony.
Przede wszystkim jeśli chodzi o finansowanie. Odnosząc się do przedstawionych przez
mieszkaoca propozycji utworzenia połączeo należałoby się zastanowid co z pozostałymi
miejscowościami takimi jak np. Łubki.
Mieszkaniec poinformował, że w akcję zbierania podpisów zaangażowany był sklep
w Łubkach i pod petycją za przedłużeniem linii 85 podpisali się również mieszkaocy tej
miejscowości.
Zdaniem Przewodniczącego Rady przyczyną zawieszenia kursów w soboty i niedziele
jest brak pasażerów.
Obecni na sali mieszkaocy jednogłośnie zaprzeczyli.
Mieszkanka wyjaśniła, że zarówno w soboty i niedziele jest bardzo wiele osób, wśród
których są pracujący jak i studenci a jedyną przyczyną takiej sytuacji jest informacja, że rząd
ma dopłacad do każdego przejechanego kilometra. Przewoźnicy to wykorzystali i czekają na
reakcję ze strony władz.
Przewodniczący Rady poinformował, że w dni powszednie dochodzi do takich sytuacji,
że z uwagi na brak odpowiedniego taboru pasażerowie nie są zabierani z przystanków. Jego
zdaniem z przewoźnikami należałoby przeprowadzid mediacje sygnalizując im jednocześnie
ewentualne przedłużenie linii 85, co byd może wpłynęłoby na poprawę świadczonych przez
nich usług transportowych.
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Zdaniem mieszkaoca wiarygodnośd przewoźników jest bardzo nikła a to z uwagi na to
iż nie wywiązują się ze swoich zadao, czyli nie zabierają pasażerów oraz nie realizują kursów w
soboty i niedziele.
Głos zabrał Wójt. Na wstępie podziękował mieszkaocom za dyskusję i wnikliwą analizę
sytuacji związanej z komunikacją. Wyjaśnił, że przewoźnicy zwracają się do Gminy
o dodatkowe środki, ale zadao nie realizują, czego przykładem jest częste pozostawianie
pasażerów na przystankach z powodu braku odpowiedniego taboru. Poinformował, że
Władze Gminy niejednokrotnie podejmowały interwencje w co osobiście zaangażowany był
Zastępca Wójta. Niemniej jednak z uwagi na to, iż jest to prywatna działalnośd, nastawiona
głównie na zysk Gmina ma bardzo ograniczone możliwości. Jedyne co można to podejmowad
rozmowy i prosid. Co do pomysłu przedłużenia linii 85 Wójt poinformował, że rozmawiał z
przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Konieczne będzie zawarcie
porozumienia pomiędzy Miastem Lublin a Gminą Wojciechów. Z uwagi na to, iż linia 85 jest
dedykowana mieszkaocom i uczniom gminy Konopnica to trzecią stroną rozmów jest także ta
gmina. Wójt wyjaśnił, że grę wchodzi jedynie wydłużenie istniejącej linii, gdzie koszt 1
wozokilometra to około 5 zł. Zgodnie z przedstawionymi na wstępie tego punktu
propozycjami trasa w dwie strony to 14-15 kilometrów, co daje całkowity koszt roczny około
130 tysięcy po stronie Gminy. Według Wójta wprowadzenie nowego środka transportu może
mied złe skutki dla innych miejscowości w gminie, które mogą zostad pozbawione
komunikacji. Alternatywą byłoby wprowadzenie komunikacji wewnętrznej z dofinansowaniem
ze środków rządowych. Odnosząc się do kwestii finansowania przewozów ze środków
rządowych Wójt wyjaśnił, że dotyczy to jedynie nowych linii połączeo pomiędzy gminami.
Poinformował, że do 18 przewoźników prywatnych wystosował pismo z prośbą o utworzenie
trasy, która spinałaby kilka miejscowości. Pozostało to jednak bez odzewu. Co do linii 33 to
funkcjonuje ona w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedłużenie tej linii nie
wchodzi w grę z racji dużych kosztów jakie musiałaby ponieśd gmina Jastków. Zrodził się
również pomysł utworzenia połączenia Nałęczów – Miłocin obsługiwanego przez pojazd
zakupiony przez gminę Nałęczów, co jest jednak bardzo odległym planem. W obecnej chwili
przywracanie połączeo komunikacyjnych realizuje Powiat. Będą utworzone między innymi
dwie linie łączące gminy Wojciechów i Bełżyce.
Mieszkaniec oznajmił, że nadal będzie podejmował działania mające na celu
przedłużenie linii 85.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Rada nie odcina się od przedstawionych propozycji.
Prowadzone są w tym kierunku działania ale wszystko wymaga przemyślanych decyzji i czasu.
Wójt stwierdził, że zgodnie z tym co mówił Mieszkaniec linia 85 gwarantuje pewnośd i
stabilnośd jeśli chodzi o realizację kursów. Druga strona medalu jest taka, że może to wpłynąd
negatywnie na utrzymanie dotychczasowych połączeo i pozbawid po części komunikacji
innych zachodnich miejscowości Gminy.
Zdaniem sołtys wsi Łubki Teresy Plewik w godzinach porannych i popołudniowych,
kiedy występuje szczyt podróżujących liczba kursów powinna byd większa. Zwróciła również
uwagę na brak połączenia z miejscowością Bełżyce.
Przewodniczący Rady powtórzył, że jest to kwestia konieczności przeprowadzenia
dogłębnej analizy.
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Głos zabrał radny Tomasz Kowalki, który odniósł się do swojej wypowiedzi
z poprzedniej sesji zacytowanej przez mieszkaoca. Wyjaśnił, że nigdy nie negował rozwoju
transportu wewnątrzgminnego i międzygminnego. Wypowiadając się wówczas jako
Przewodniczący Komisji Budżetowej, przekazał stanowisko całej komisji, która tzw. „projekt
Rycki” zaopiniowała negatywnie. Jest to wynikiem realnej oceny budżetu gminy. Radny
stanowczo stwierdził, że czasy kiedy autobusy PKS, jeździły bez względu na liczbę pasażerów
już nie wrócą. Następnie radny wystąpił z pytaniami i uwagami dotyczącymi między innymi
tego, czy przy analizie pod uwagę wzięto fakt, że w związku z wydłużeniem trasy możliwe
będzie wprowadzenie różnych stawek cen biletów? Dlaczego mówiąc o rozwoju gminy kursy
zaplanowane są jedynie rano i po południu, ograniczając w ten sposób możliwośd dojechania
do Wojciechowa turystom? Czy w poprzedniej kadencji rady i Wójta składane były podobne
wnioski? Radny wyraził swoje słowa podziwu dla przedstawionej inicjatywy. Zaprosił
Mieszkaoca do dyskusji na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz złożenia projektu
uchwały.
Mieszkaniec wyjaśnił, że godziny kursów są jedynie luźną propozycją. Jego zdaniem
takie działania, które są obecne są prowadzone nie były w przeszłości podejmowane gdyż
poprzedni Wójt nie przywiązywał wagi do inicjatyw obywatelskich i dlatego nie miało to
sensu.
Przewodniczący wyjaśnił, że inicjatywy obywatelskie należy zgłaszad nie tylko do Wójta
ale przede wszystkim rada gminy, która podejmuje wiążące decyzje.
Radny Tomasz Kowalski zwrócił się do mieszkaoca z prośbą dyskusję i przygotowanie
analizy ekonomicznej na posiedzeniach Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury, Inwestycji
i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że taką analizę powinien przygotowad Wójt.
Radna Anna Zabiegła zwróciła się do Przewodniczącego Komisji i Komisji
Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego aby przy punkcie dotyczącym
informacji z działalności międzysesyjnej szerzej omawiał przebieg posiedzenia Komisji.
Przewodniczący przychylił się do uwagi radnej.
W dalszej kolejności radna poruszyła temat związany z ograniczeniem liczby kursów.
Wystąpiła z prośbą aby mieszkaocy skierowali do Urzędu Marszałkowskiego skargę na
przewoźników.
Obecna na sesji Mieszkanka wyjaśniła, że właściciel busów poinformował ją, że kursy
zostały ograniczone gdyż jego pracownicy odmówili wykonywania przejazdów w niedziele.
Radny Dariusz Malik zabrał głos w temacie informacji z działalności międzysesyjnej.
W imieniu mieszkaoców poprosił o wprowadzenie w przyszłości do porządku obrad stałego
punktu dotyczącego informacji Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że informacje o wszelkich jego działaniach są zawsze
zawarte w sprawach różnych, niemniej jednak zgodnie z prośbą dodatkowy punkt będzie
wprowadzony.
Odnosząc się do tematu komunikacji radny Dariusz Kołodziejczyk poinformował, że
w poprzedniej kadencji rozmowy z ZTM były podejmowane, ale stawki, które były wówczas
zaproponowane były bardzo wysokie. Natomiast co do przedłużenia linii jego zdaniem do
tematu trzeba podejśd bardzo rozsądnie, gdyż może mied to negatywny wpływ na
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komunikację w innej części Gminy. Może należałoby rozmawiad z przewoźnikiem o jakieś
dodatkowe kursy.
Następnie głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki. Zwracając uwagę poprosił mieszkaoca
o przedstawianie się na początku wypowiedzi. Zdaniem radnego wydłużenie linii 85 zamiast
korzyści przysporzyłoby konfliktów z gminą Konopnica. Dlatego może warto byłoby pomyśled
o takich liniach jak 39, 33 czy 79. Zasugerował aby na jedną z sesji zaprosid przedstawiciela
ZTM. Według radnego może warto byłoby rozmawiad z przewoźnikami prywatnymi
o dodatkowe kursy, czemu może sprzyjad planowana modernizacja drogi od Halinówki
w kierunku Niezabitowa. Rozkład jazdy musi byd przede wszystkim skorelowany z potrzebami
mieszkaoców i przewoźników.
Dyskusja radnych: D. Malika, J Zubrzyckiego na temat zabierania do samochodów osób
stojących na przystankach.
Odnośnie wypowiedzi radnej A. Zabiegłej Mieszkaniec zapewnił, że taka skarga
zostanie skierowana.
Sołtys wsi Maszki Marek Nowak podziękował za budowę dróg w miejscowości Maszki.
Sołtys wsi Sporniak Małgorzata Żuchnik poinformowała, że Szkoła Podstawowa
w Palikijach jako jedna z dwudziestu otrzymała nagrodę w wysokości 4.000 zł za projekt „Ty
też możesz, Ty też potrafisz” na realizację warsztatów plastycznych.
Przewodniczący Rady pogratulował. Następnie poinformował o swoich dyżurach,
terminie kolejnej sesji oraz pismach jakie w płynęły do Rady Gminy.
Głos zabrał Wójt. W pierwszej kolejności poinformował o przeniesieniu wiaty
z Cyganówki do miejscowości Palikije a następnie przekazał kilka informacji dotyczących:
1) odpadów rolniczych, 2) pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na
przebudowę drogi Wąwolnica-Stary Gaj (2235L), 3) pozytywnej oceny wniosku
o termomodernizację budynku OSP w Łubkach, 4) realizacji zadania dotyczącego przebudowy
drogi w rejonie zniszczonym przez trąbę, 5) wniosku OZE, 6) bezpłatnych szkoleniach
komputerowych „Z komputerem na tak”. Wójt przypomniał o spotkaniu „Czyste powietrze”
w dniu 22 października w remizie OSP.
Pracownik Urzędu Gminy Anna Śmigielska udzieliła szczegółowych informacji
dotyczących bezpłatnych szkoleo komputerowych.
Sołtys wsi Miłocin Piotr Sułek zapytał o harmonogram odbioru odpadów rolniczych
oraz o szkolenia komputerowe, czy można uczestniczyd w kilku tematach czy tylko w jednym?
Odnośnie odpadów odpowiedzi udzielił Wójt. Poinformował, że jest to dopiero na
wstępnym etapie.
Co do szkoleo Anna Śmigielska wyjaśniła, że osoba może zadeklarowad chęd udziału
tylko w jednym.
Radny Dariusz Kołodziejczyk podziękował Wójtowi za wskazanie do remontu budynku
remizy OSP w Łubkach oraz Przewodniczącemu Rady za zaangażowanie.
Wójt podziękował radnemu za wypowiedź. Poinformował, że realizowane są założenia,
które były przyjęte na początku kadencji aby realizowad inwestycje z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych. Przy okazji poinformował, że realizowana będzie również przebudowa drogi
powiatowej 2236L (Halinówka – Niezabitów). Z racji bardzo dużych wydatków zwrócił się
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z apelem aby zaplanowad jak najmniej inwestycji bieżących. Gmina może przystąpid do
projektu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach której będą wymieniane lampy oświetleniowe.
Odnosząc się do wystąpienia mieszkaoca podziękował za wszelkie inicjatywy obywatelskie.
Zwracając się do radnego D. Kołodziejczyka Przewodniczący Rady wyjaśnił, że decyzja o
termomodernizacji budynku OSP Łubki była decyzją wspólną. Wyraził zadowolenie z faktu, że
projekt był wysoko oceniony i będzie realizowany. Odniósł się pozytywnie do pomysłu
wymiany lamp.
Radny T. Kowalski wystąpił do Wójta z pytaniem o charakter spotkania „Czyste
Powietrze”?
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że jest to spotkanie informacyjne.
Radny poprosił o zamieszczenie informacji o spotkaniu na stronie internetowej.
Wójt pochwalił stażystę obecnego na sesji za pomoc w codziennej pracy Urzędu
Gminy.
Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakooczył
dyskusję w tym punkcie obrad.
Ad. pkt 16. Zakooczenie obrad XIV sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakooczenia obrad XIV sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska
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