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PROTOKÓŁ NR XIX/20 

z XIX sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 21 maja 2020 roku  

w na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie 

i trwała od godz. 9.00 do godz. 14.26 

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk, 

2. Mariusz Błaszczak, 

3. Bogusława Anna Grzelak, 

4. Stanisław Kamela, 

5. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,  

6. Tomasz Kowalski, 

7. Tomasz Marek Madej, 

8. Dariusz Malik, 

9. Grzegorz Matyjasik, 

10. Marcin Mirosław, 

11. Grzegorz Piróg, 

12. Michał Sumioski, 

13. Andrzej Twardowski, 

14. Anna Zabiegła, 

15. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz 

Zielonka - Zastępca Wójta Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy, Anna Jamróz – pracownik 

UG Wojciechów, Magdalena Matusiak – prawnik UG Wojciechów, Grzegorz Szacoo – prezes 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach, Tomasz Zając – Prezes OSP 

w Sporniaku. 

 

Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski. 

Następnie przywitał przybyłych na obrady radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.  

 

Ad. pkt. 2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do 

Rady Gminy Wojciechów. 

W tym punkcie nowo wybrana radna Bogusława Anna Grzelak otrzymała z rąk 

Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowie – Jakuba Torunia 

zaświadczenie o wyborze. Następnie złożyła ślubowanie. 

W dalszej kolejności na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że 

z ustawowego składu 15 radnych obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum wymagane do 

podejmowania prawomocnych uchwał. (Listy obecności stanową załącznik do protokołu) 

 

Ad. pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad. 
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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 wprowadzenie do 

porządku obrad dodatkowych punktów dotyczących: 1) podjęcia uchwały w sprawie 

udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu, 2) podjęcia 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej, 3) podjęcia uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów 

pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Budżetowej. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 
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Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku. 

 

Innych wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy 

poddał pod głosowanie całośd porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Złożenia ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 

Wojciechów. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Wojciechów. 

5. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności 

w okresie międzysesyjnym. 

8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 

w Bełżycach. 

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wojciechów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku 

publicznego w 2019 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów 

pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej 

Powiatowi Lubelskiemu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej 

Powiatowi Lubelskiemu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechów na 2020 rok”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia 

ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres 3 lat z dotychczasowym najemcą. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady 

Gminy Wojciechów. 
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18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, 

Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów. 

19. Sprawy różne. 

20. Zakooczenie obrad XIX sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

 

Ad pkt 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Wojciechów. 

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu 

z XVIII 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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, 

Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, 

Jarosław Paweł Zubrzycki. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Marcin Mirosław. 

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

 

Ad. pkt 5. 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 27 lutego, to jest od ostatniej sesji do dnia 

20 maja 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 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 Działalnośd Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów w okresie międzysesyjnym 

przedstawiała się następująco: 

luty - udział w walnym zebraniu OSP w Stasinie; 

3 maja – udział w gminnych obchodach Dnia Strażaka w Wojciechowie; 

13 maja – wspólnie z radnym Jarosławem Zubrzyckim przekazanie w imieniu Rady Gminy 

przyłbic ochronnych dla SP ZOZ w Bełżycach; 

18 maja – udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej Rady Gminy 

Wojciechów. 

Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego 

punktu w porządku obrad. 
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Ad. pkt 7. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów 

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

W dniu 12 marca – posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego, w dniu 18 maja – Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej.  

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Miłosz Adamczyk poinformował, że w trakcie posiedzenia członkowie Komisji zaopiniowali 

propozycję zadania do programu gospodarki wodno-ściekowej, zapoznali się z informacją na 

temat stanu dróg oraz informacją dotyczącą realizacji zakupu kruszywa ze środków funduszu 

sołeckiego.  

 Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja zajmowała się 

analizą wykonania budżetu za 2019 oraz podjęła uchwałę o przeprowadzeniu kontroli w OPS 

w Wojciechowie. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski Przedmiotem posiedzenia 

Komisji były zmiany budżetowe oraz projekty uchwał przygotowane na XIX sesję. 

Po zakooczeniu wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt porządku 

obrad, po czym przeszedł do kolejnego. 

 

Ad. pkt 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 

Sp. z o.o. w Bełżycach. 

 Sprawozdanie przedstawił Prezes ZZOK w Bełżycach Grzegorz Szacoo. Informacje 

zaprezentował w postaci prezentacji multimedialnej.  

(Prezentacja stanowi załącznik do protokołu) 

 Po zakooczeniu prezentacji radni przeszli do dyskusji i zadawania pytao. 

 Radny Stanisław Kamela zadał pytanie o ilośd odpadów obecnie składowanych? 

 Prezes ZZOK poinformował, że według danych na lipiec 2019 roku ze sporządzonej 

inwentaryzacji jest to 18.600 m3. Zgodnie z obecnym pozwoleniem na placu mogą byd 

składowane duże ilości odpadów. 

 Radny Tomasz Kowalski zapytał, czy brązowy worek na odpady BIO jest mieszkaocom 

faktycznie dostarczany? 

Prezes wyjaśnił, że takie worki zostawiane są wymiennie. 

W uzupełnieniu wypowiedzi Przewodniczący Rady wyjaśnił, że mieszkaocy gminy 

deklarowali posiadanie kompostowników, dlatego też takie worki nie są dostarczane. 

Następnie zadał pytanie o to, jaki system funkcjonuje w pozostałych gminach? 

Grzegorz Szacoo poinformował, że w zdecydowanej większości gminy mają worki, co 

wynika z rodzaju zabudowy. Kompostowni deklarowane są głównie w zabudowie 

rozproszonej, gdzie segregacja jest zdecydowanie lepsza. 

Przewodniczący Rady zapytał o ewentualną możliwośd zmuszenia gmin do posiadania 

kompostowników, gdyż brak właściwej segregacji przedkłada się na ogólne koszty 

zagospodarowania odpadów? 

Prezes wyjaśnił, że takiej możliwości nie ma. 

Następnie Przewodniczący Rady zadał pytanie o to, co się dzieje z już zalegającymi 

odpadami, które w chwili obecnej są największym problemem? 
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Prezes wyjaśnił, że faktycznie jest to problem. Zaszedł w nich już proces 

kompostowania w związku, z czym trzeba je zgodnie z przepisami doprowadzid do postaci, 

która może byd dalej przetworzona. Konieczne jest jak najszybsze ich usunięcie. Niestety 

z uwagi na to, iż Zakład nie jest w stanie sam wygenerowad wystarczających środków na 

pozbycie to potrzebne jest wsparcie w postaci kredytu. Od listopada ubiegłego roku 

z przychodów własnych Zakład wygospodarował na ten cel około 2,4 mln, ale tempo jest zbyt 

wolne. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy w takim przypadku nie ma ryzyka cofnięcia 

pozwolenia na składowanie? 

Prezes ZZOK poinformował, ze przepisy ustawy o odpadach nie dopuszczają 

możliwości przetrzymywania odpadów zmieszanych, dlatego są one sukcesywnie usuwane. 

Obecnie, z uwagi na koronawirusa, odpady zanim trafią na linię są sezonowane, ale częśd jest 

już uprzątnięta. Poza tym Zakład funkcjonuje normalnie. Wprowadzone zostały zmiany 

organizacyjne, które w miarę możliwości dostosowują działalnośd Zakładu do obecnej sytuacji. 

Wprowadzono również zabezpieczenie higieniczne, co ma wpływ na dodatkowe koszty. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o odpady rolnicze, gdzie je oddad? 

Głos zabrał Wójt. Poinformował, że odbywa się to odrębnym trybem. Istnieje 

możliwośd złożenia wniosku na odbiór tego typu odpadów.  

Zwracając się do Prezesa ZZOK radny Dariusz Malik zapytał o ewentualną możliwośd 

budowy spalarni? 

Grzegorz Szacoo wyjaśnił, że budowa spalarni wymaga wprowadzenia jej do 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz zgody Ministerstwa Klimatu. Marszałek 

Województwa przyjął od przedsiębiorców taki akces i wystąpił do Ministra Klimatu w 

odpowiednim trybie i terminie. Kolejnym etapem są decyzje środowiskowe i pozwolenie na 

budowę. Przedsiębiorcy są zainteresowani budową takiej instalacji, gdyż w województwie 

lubelskim funkcjonuje jedynie Cemex. Wpłynęłoby to na konkurencyjnośd a co za ty idzie na 

ceny. Obecnie w związku z koronawirusem nastąpił chwilowy. Zakład w Bełżycach mokre 

odpady dostarcza do spalarni w Skarżysku-Kamiennej. 

Radny Stanisław Kamela zadał pytanie o to jak daleko posunięte są plany budowy 

niecki na składowanie odpadów i czy już wytypowana jest jakaś lokalizacja? 

W odpowiedzi Prezes poinformował, że takiej lokalizacji nie ma. Pomimo, że pomysł 

powstał jesienią to wydarzenia, które od tamtego czasu miały miejsce w Zakładzie odwlekły 

ten temat w czasie. Bardzo atrakcyjny wydaje się zakup gotowego wysypiska pod Rzeszowem, 

które z jakiś powodów zostało zamknięte. W pierwszej kolejności należałoby to zbadad i czy w 

ogóle byłaby taka możliwośd prawna, aby śmieci mogły byd tam dostarczane. Również plan 

zagospodarowania Gminy Bełżyce dopuszcza budowę wysypiska na jej terenie.  

Odnosząc się do informacji przedstawionych w prezentacji radny Tomasz Kowalski 

zwrócił uwagę na fakt, iż cena za wywóz odpadów nie zależy od Rady ani Wójta a wynika z 

kalkulacji kosztów. Bardzo duży wpływ mają sami mieszkaocy, którzy w deklaracjach na odbiór 

odpadów często nie wykazują stanu faktycznego dotyczącego liczby osób, nie mówiąc już o 

składaniu korekt w momencie zmiany liczby. Jest to problem, który dotyczy nie tylko Gminy 

Wojciechów, ale całego kraju.  
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Przyznając rację radnemu Prezes G. Szacoo potwierdził, że faktycznie tych korekt jest 

bardzo mało, co przedkłada się na stawki. Dodał, że sami mieszkaocy mają wpływ na 25% 

kosztów. 

Radny Tomasz Madej zapytał o przewidywany termin usunięcia zaległych odpadów? 

Prezes odpowiedział, że udało się wywieśd około 1/3 pryzmy, która miała 18.160 m3. 

Jeżeli uda się pozyskad kapitał, wówczas śmieci będą uprzątnięte do kooca roku. Jeśli miałoby 

to byd zrealizowane wyłącznie z własnych przychodów, wówczas przesunie się to o kolejne 

miesiące. Pozyskane 4 mln zł pozwolą na uprzątniecie około 65%. Pozostała częśd środków 

procedowana jest WFOŚ. 

Następnie głos w dyskusji zabrał radny Jarosław Zubrzycki, który zadał pytanie, co jest 

łatwiejsze do zorganizowania niecka czy spalarnia, biorąc pod uwagę uwarunkowania 

organizacyjne i prawne? 

Grzegorz Szacoo wyjaśnił, że zdecydowanie łatwiej jest wybudowad nieckę. Duża rolę 

odgrywa aspekt psychologiczny, gdyż samo słowo składowisko jest przez ludzi zdecydowanie 

mniej negatywnie odbierane.  

Odnosząc się do tematu Wójt poinformował, że budowa niecki lub spalarni jest 

tematem spotkao wspólników Zakładu. Istnieje taka potrzeba, aby spalarnia powstała na 

terenie województwa, co jest również zgłaszane przy okazji spotkao w różnych gremiach. 

Pomimo, że na Zakładzie zalega wielka ilośd odpadów radzi sobie on całkiem dobrze. Już udało 

się usunąd 1/3 odpadów. Na pozbycie się pozostałych potrzeba środków zewnętrznych 

w przeciwnym razie gminy będą musiały partycypowad w kosztach w formie pożyczki. 

Głównym celem wspólników jest utrzymanie Zakładu. Na razie wszystko idzie w dobrym 

kierunku. Na zakooczenie wypowiedzi Wójt podziękował Prezesowi ZZOK za dotychczasową 

współprace i udział w spotkaniach. 

Przewodniczący Rady podziękował Prezesowi ZZOK za przybycie na sesję 

i przedstawione informacje. 

Prezes podziękował za zaproszenie. 

Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. 

 

Ad. Pkt. 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wojciechów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku 

publicznego w 2019 roku. 

 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad. 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego 

w 2019 roku w skrócie przedstawiła i omówiła Anna Jamróz – pracownik Urzędu Gminy. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 

 Wójt podziękował organizacjom pozarządowym za zaangażowanie i organizowanie 

różnego typu imprez, w których mogą uczestniczyd dzieci, młodzież i dorośli mieszkaocy 

gminy. 
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 W uzupełnieniu Przewodniczący Rady poinformował, że w 2019 roku na realizację 

zadao z Programu wykorzystano kwotę 16.500 zł z przyznanych 20.000 zł. Pytao nie zgłoszono 

w związku, z czym zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. 

 Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Dotyczą 

one m.in.: 

Dochody: 

1) Zmniejszenie o 98.145,54 zł, na którą składają się; 

- 1.130 zł udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

- 96.974 zł – subwencja oświatowa 

- 41,54 zł przeniesienie do innego działu w zakresie polityki społecznej. 

2) Zwiększenie o kwotę 210.171,54 zł, na która składają się: 

- 41,54 przeniesione z dz. 853 rozdz. 85303 § 0940, 

- 130 zł – dz. 855 rozdz. 85503 § 2010, świadczenia wychowawcze, 

- 200.000 zł – dz. 600 rozdz. 60016 § 6280, środki na realizację inwestycji (FOGR),  

- 10.000 zł – dz. 754 rozdz. 75412 § 2320, dotacja dla jednostek OSP. 

Wydatki: 

1) Zwiększenie o kwotę 227.102,35 zł, na którą składają się: 

- 11.121,35 zł - dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 przeniesienie do dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 

(oświetlenie) 

- 3.955 zł, diety dla członków komisji w wyborach uzupełniających, przeniesienie między 

paragrafami,  

- 130 zł – dz. 855 rozdz. 85503 § 4210, świadczenia wychowawcze, 

- 186.896 zł- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050, wydatki inwestycyjne na drogi publiczne, 

realizowane wspólnie z innymi jst, 

- 10.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 – środki dla OSP;  

- 15.000 zł dz. 851 rozdz. 85111 § 6300 –pomoc finansowa dla SP ZOZ w Bełżycach, 

2) zmniejszenie o kwotę 115.076,35 zł, na którą składają się: 

- 100.000 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – wydatki inwestycyjne na drogi publiczne, zadanie 

własne, 

-11.121,35 zł dz. 900 rozdz. 90015 § 6050, wydatki inwestycyjne, budowa oświetlenia,  

- 3.955 zł, przeniesienie między paragrafami w tym samym rozdziale. 

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

posiedzeniu, które odbyło się 18 maja członkowie Komisji zajmowali się analizą zmian 

budżetowych i pozytywnie bez uwag zaopiniowali przedłożony projekt uchwały.  

  

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 
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ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XIX/122/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. 

 

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę 

Wojciechów pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. 

 Głos w dyskusji zabrał Wójt Gminy Artur Markowski. Na wstępie wypowiedzi 

poinformował, że Zarząd Województwa przyznał na ten rok środki na realizację wspólnego 

zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania w m. Wojciechów. Niemniej jednak 

przedstawione koncepcje nie były zadowalające, dlatego też padła propozycja budowy ronda, 

którego koszt jest znacznie wyższy niż zaplanowane środki. Na chwilę obecną zlecone będzie 

wykonanie jedynie projektu, którego koszt to około 50.000 zł pochodzące z budżetu gminy. 

W związku z powyższym i z uwagi na to żeby środki przyznane przez Zarząd Województwa nie 

przepadły padła propozycja budowy chodnika wzdłuż odcinka drogi w m. Wojciechów-Kolonia 

Piąta, który ma byd remontowany. Wójt poinformował, że chodnik byłby zlokalizowany poza 

pasem drogowym, gdyż jezdnia nie ma 6 metrów. Biorąc pod uwagę koszty jego wykonania 

można byłoby wykonad około 700m chodnika. 

 Przewodniczący Rady dodał, że padła również druga propozycja dotycząca budowy 

chodnika w m. Wojciechów od cmentarza w kierunku Ignacowa, dlatego też w przedłożonym 

projekcie uchwały nie jest wpisana nazwa miejscowości.  

 Zdaniem wójta chodnik jest bardziej potrzebny w m. Wojciechów-Kolonia Piąta a o z 

uwagi na większy ruch pieszych i od dawna zgłaszane wnioski mieszkaoców. Jeśli chodzi o 

drugą propozycje to tu mieszkaocy mają alternatywę do poruszania się, ponieważ odtworzona 

została wewnętrzna droga gminna na tzw. Zapłociach. 

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że chodnik w Wojciechowie na wskazanym 

odcinku także jest bardzo potrzebny, gdyż również odbywa się tam ruch pieszych. O jego 

budowie mówiła sołtys wsi, zabiegała o niego Radna Powiatu Anna Rynkowska, były także 

wnioski mieszkaoców. Zaapelował, aby inwestycje były robione w różnych częściach gminy. 

Przewodniczący zasugerował, aby na chwilę obecną uchwałę podjąd bez wskazania 

miejscowości a dyskusję nad konkretną lokalizacją przeprowadzid na najbliższym posiedzeniu 

komisji. 

 Wójt wyjaśnił, że w uchwale musi byd wskazana miejscowośd, gdyż konieczne jest 

wydanie warunków technicznych.  Gmina musi przygotowad projekt, na który w budżecie 

zabezpieczono kwotę 25.000 zł. 

 Odnosząc się do wypowiedzi radny Stanisław Kamela zwrócił uwagę na potrzebę 

budowy chodnika w m. Wojciechów-Kolonia Piąta. Zaznaczył, że jest to jedyna droga dla 

poruszających się pieszo, która jest bardzo niebezpieczna. Wzdłuż niej jest około 33 

zabudowao a mieszkaocy wnioskują o chodnik już od ponad 20 lat. Nie ma możliwości 

poruszania się po poboczach, szczególnie w deszczowych porach gdyż są nieutwardzone. Co 

do drugiej propozycji to zdaniem radnego nie jest ona aż tak konieczna z uwagi na to, iż 
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mieszkaocy mają tu inne alternatywy do bezpiecznego poruszania się a poza tym jest tam 

mniej zabudowao. 

 Zdaniem Przewodniczącego problem związany z zagrożeniem bezpieczeostwa dla 

pieszych jest taki sam w obu miejscowościach. Mieszkaocy tak naprawdę nie mają bezpiecznej 

alternatywy, ponieważ inne drogi są również niebezpieczne. Według Przewodniczącego, jeśli 

pieniądze były przeznaczone na inwestycję w Wojciechowie to środki powinny w tej 

miejscowości pozostad. Niemniej jednak należy wybrad, którą z propozycji. 

 Radny S. Kamela przypomniał, że mieszkaocy Wojciechowa-Kolonii Piątej mają 

składane obietnice budowy chodnika już od ponad 20 lat, dlatego według niego należy się on 

właśnie tej części gminy. Ruch pojazdów jest duży i nie ma możliwości bezpiecznego 

poruszania się pieszo, tym bardziej, że nie ma utwardzonych poboczy.  

 Przewodniczący dodał, że ta same argumenty przemawiają za dwoma propozycjami. 

 Głos zabrała sołtys wsi Ewa Masiak-Sokołowska. Zwróciła się do Przewodniczącego 

Rady z prośbą o realizację budowy chodnika w m. Wojciechów-Kolonia Piąta z uwagi na brak 

bezpiecznych warunków do poruszania się pieszo szczególnie dzieci, uczęszczających tą drogą 

do szkoły. Przypomniała, że cały czas czyniła starania pisząc pisma do Zarządu Województwa. 

Mieszkaocy od wielu lat wnioskują o budowę chodnika wzdłuż tej drogi gdyż nie ma innych 

alternatyw dla pieszych. 

 Zdaniem Przewodniczącego problemy są akie same w obu przypadkach. Chodnik w 

Wojciechowie jest nie mniej ważny. Z drogi również korzystają piesi. Inwestycje nie powinny 

byd skupiane w jednych częściach gminy a realizowane w różnych miejscowościach, dlatego 

tez optuje za budową chodnika w m. Wojciechów. 

 Krótka dyskusja pomiędzy radnym Mariuszem Błaszczakiem a Przewodniczącym Rady. 

Z uwagi na niewłączony mikrofon radnego brak możliwości odtworzenia. 

 Odnosząc się do tematu radny Dariusz Kołodziejczyk stwierdził, że chodnik jest 

potrzebny zarówno w jednej miejscowości jak i drugiej, ale biorąc pod uwagę fakt, że środki 

miały byd przekazane na realizację inwestycji w Wojciechowie to powinny przeznaczone na 

chodnik właśnie w tej miejscowości. 

 Skarbnik poinformowała, że kwota 25.000 zł na dokumentację projektową jest 

zabezpieczona w budżecie i nie ma tu najmniejszego problemu z dopisaniem konkretnego 

zadania. 

 Podobnego zdania, co radny D. Kołodziejczyk jest radna Anna Zabiegła. 

 Radny Dariusz Malik zaproponował przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonymi 

propozycjami. 

 Skarbnik poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Infrastruktury, Inwestycji 

i Rozwoju społeczno-Gospodarczego radni zawnioskowali o zabezpieczenie między innymi 

kwoty 25.000 zł na dokumentację projektową zadani a „budowa chodnika wzdłuż drogi 

wojewódzkiej 827 w m. Wojciechów-Kolonia Piąta”. 

 Zdaniem radnego S. Kameli, jeśli temat chodnika był przedmiotem posiedzenia Komisji, 

która podjęła pewne ustalenia to powinno byd zrealizowane. Chodnik powinien byd „kropka 

nad i” tych zmian, które się od pewnego czasu dzieją gdyż do nie dawna miejscowośd była 

całkiem zapomniana. Udało się między innymi wymienid tablice z nazwa miejscowości oraz 

zmienid status drogi na obszar zabudowany. Według radnego bardzo dobrym pomysłem jest 
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budowa ciągu pieszego z nawierzchnią bitumiczną, gdyż pozwoli to na obniżenie kosztów i 

zrealizowanie większej ilości metrów bieżących chodnika. 

 Radny Jarosław Zubrzycki zapytał o sumaryczną kwotę wykonania chodnika? 

 Skarbnik poinformowała, że jest to 25.000 zł na dokumentację projektową. 

 W uzupełnieniu Wójt wyjaśnił, że kwota na realizację tego zadania to 88.000 zł 

zarówno po stronie Zarządu Województwa jak i Gminy oraz 25.000 zł na dokumentację 

projektową z budżetu gminy. W sumie koszt po stronie Gminy to około 113.000 zł. 

 Radny J. Zubrzycki zadał kolejne pytania: dotyczące przewidywanej długości chodnika 

 Wójt odpowiedział, że będzie to około 500-600m w zależności od zastosowanej 

technologii. 

 Następnie radny zapytał o orientacyjny koszt wykonania 1mb chodnika/ 

 W odpowiedzi Wójt poinformował o kwotach, jakie zostały zapłacone za wykonanie 

chodnika przy drodze powiatowej w Palikijach. Przybliżony koszt 1 m chodnika z bruku to 

około 300 zł. 

 Kolejne pytanie radnego dotyczące oszczędności z już wykonanych inwestycji? 

 Skarbnik wyjaśniła, ze informacje były przedstawione na posiedzeniach komisji jak 

również w trakcie tej sesji. Dodała, że dzięki oszczędnościom możliwe jest załatanie budżetu 

wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej i unikniecie zwiększenia deficytu 

budżetowego. Zaapelowała o poddanie propozycji pod głosowanie, aby nie przedłużad 

i zakooczyd licytacje. 

 Radny Miłosz Adamczyk zwrócił uwagę na fakt, że temat dotyczący przeznaczenia 

środków na budowę chodnika w m. Wojciechów-Kolonia Piąta był omawiany na Komisji 

Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

 Na co Przewodniczący Rady odpowiedział, że Komisja nie zajmowała się projektem 

uchwały. 

 Zwracając się do Przewodniczącego Skarbnik przypomniała, że również uczestniczył w 

posiedzeniu tej Komisji i wiedział, że planowane jest przeznaczenie środków na chodnik w m. 

Wojciechów-Kolonia Piąta. 

 Zdaniem Przewodniczącego były to jedynie wstępne rozmowy. 

 Wójt przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Budżetowej zwracał się z prośbą o 

zabezpieczenie środków zarówno na rondo jak i na budowę chodnika. 

 Głos zabrał radny Tomasz Kowalski. Jego zdaniem chodnik potrzebny jest w obu 

miejscowościach. Zasugerował zwrócenie się do ZDW z pytaniem o możliwośd wykonania 

chodnika w kierunku Ignacowa, jako kolejnego zadania. Ze strony Gminy byd może udałoby się 

pewne środki zabezpieczyd. 

 Wójt odpowiedział, że wszystko zależy od Zarządu Województwa, który przydziela 

środki. Prawdopodobnie będzie trudno o dodatkowe pieniądze. 

 Przewodniczący zapytał, do kiedy musi zostad podjęta uchwała? 

 Wójt poinformował, że jeśli Gmina chce wykorzystad te środki i zrealizowad inwestycje 

musi to nastąpid dosyd szybko gdyż trzeba jeszcze dokonad formalności związanych z 

przygotowaniem dokumentacji i otrzymaniem pozwoleo. 

 Głos zabrał sołtys wsi Halinówka Tadeusz Mirosław. Odniósł się do wypowiedzi 

radnego T. Kowalskiego na temat oszczędności. Poruszył temat budowy drogi w m. Łubki. 
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Zapytał, czy skoro są jakieś środki na inne zadania to czy nie można by było zrealizowad 

budowy całego odcinka tej drogi, w kierunku cmentarza? 

 Radny T, Kowalski wyjaśnił, ze budżet jest planem finansowym, który przyjmowany był 

w grudniu ubiegłego roku. Wówczas nie były znane ani ceny ani też nie wiadomo było, jaka 

będzie zima. Dzisiaj wiadomo, że pewne inwestycje będą wykonane taniej niż zakładano a to 

przyniesie oszczędności, które można wykorzystad na inne zadania. Radny dodał, że 

przewidziana kwota 18.000 zł z funduszu sołeckiego była jego zdaniem zdecydowanie 

niewystarczająca na budowę wspomnianej drogi w m. Łubki, ale jest jak najbardziej za 

realizacją inwestycji w gminie w różnych jej częściach. 

 Zdaniem sołtysa, jeśli pojawiają się jakieś oszczędności to powinno się zrobid to, co 

było planowane a nie wprowadzad nowe zadania. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że chodzi tu o dofinansowanie w wysokości 50% 

ze środków Województwa Lubelskiego, które przepadnie, jeśli uchwała nie zostanie podjęta. 

 Wójt wyjaśnił, że zadania ze środków funduszu sołeckiego będą realizowane w takim 

zakresie, w jakim zostały zaplanowane. Obecnie wyłoniony jest wykonawca, które pod koniec 

tego lub na początku przyszłego tygodnia przystąpi do realizacji robót. 

 W związku z tym, że pojawiły się dwie propozycje dotyczące budowy chodnika 

w różnych miejscowościach Przewodniczący poprosił mecenas o wypowiedź, jakie kroki należy 

w tej sytuacji podjąd? 

 Mecenas zasugerowała przeprowadzenie głosowania nad wnioskami. 

 W związku z powyższym Przewodniczący Rady zgłosił wniosek dotyczący propozycji 

budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 827 w m. Wojciechów. 

 Radny Stanisław Kamela zgłosił wniosek dotyczący propozycji budowy chodnika wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 827 w m. Wojciechów-Kolonia Piąta. 

 Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. 

  

Po zakooczonej przerwie Przewodniczący Rady wznowił dyskusje w tym punkcie. 

Zabierając głos radny S. Kamela zwrócił uwagę, że Komisja Infrastruktury, Inwestycji 

i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na swoim posiedzeniu zajmowała się tylko jednym 

wnioskiem dotyczącym budowy chodnika w m. Wojciechów-Kolonia Piąta, dlatego jego 

zdaniem druga zgłoszona propozycja w ogóle nie powinna byd rozpatrywana. 

Przewodniczący przypomniał, że nie było żadnego wniosku a jedynie wolne dyskusje. 

Nie było też żadnego głosowania nad propozycją. Dodał, że wnioski pojawiły się na sesji 

i należy je poddad pod głosowanie. 

Radny S. Kamela dodał, że wszystkie informacje zawarte są w protokole z posiedzenia 

Komisji. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami. 

Głosowanie nad wnioskiem radnego M. Sumioskiego dotyczącym propozycji budowy chodnika 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 827 w m. Wojciechów. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 
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ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, 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. 

PRZECIW (1) Stanisław Kamela. 

 

Głosowanie nad wnioskiem radnego S. Kameli dotyczącym propozycji budowy chodnika 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 827 w m. Wojciechów-Kolonia Piąta. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący poinformował, że obydwa wnioski 

uzyskały większośd, w związku, z czym zarówno m. Wojciechów jak i Wojciechów-Kolonia 

Piąta zostaną wpisane w treśd uchwały. Dodał, że Wójt będzie zobligowany do wykonania 

projektów na całe odcinki chodników.  

 

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

projekt uchwały następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XIX/123/20 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy 

finansowej Województwu Lubelskiemu. 

 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy 

finansowej Powiatowi Lubelskiemu. 

 Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela 

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

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 
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ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XIX/124/20 w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi 

Lubelskiemu. 

 

Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy 

finansowej Powiatowi Lubelskiemu. 

 Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. 

 

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

projekt uchwały następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie.   

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XIX/125/20 w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi 

Lubelskiemu. 

 

Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechów na 

2020 rok”. 

 Głos zabrała Anna Jamróz, pracownik Urzędu Gminy Wojciechów, która omówiła treśd 

powyższej uchwały oraz przedstawiła uzasadnienie jej podjęcia.  

 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 

Andrzej Twardowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 

uchwały. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela 

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

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XIX/126/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechów na 2020 rok”.  

 

Ad. pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia 

i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.  

 Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawiła Anna Jamróz, pracownik Urzędu Gminy 

Wojciechów. Uchwała jest odpowiedzią na wniosek, który w dniu 27 kwietnia wpłynął do 

Urzędu. W dniu 11 maja wraz z Przewodniczącym Rady Gminy przeprowadzono oględziny 

w terenie na podstawie, których stwierdzono, że ośrodek będzie rozszerzeniem działalności 

ośrodka działającego w m. Romanówka i nie będzie społecznie uciążliwy. 

 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 

Andrzej Twardowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 

uchwały. 

 Radny Jarosław Zubrzycki zadał pytanie czy ten ośrodek będzie się również zajmował 

zwierzętami, które ucierpiały w kolizjach na drogach? 

 Anna Jamróz poinformowała, że takimi zwierzętami zajmuje się gabinet weterynarii, 

z którym Gmina ma podpisaną umowę. 

 W uzupełnieniu Wójt dodał, ze generalnie za takie zwierzęta odpowiada zarządca 

drogi, na której zdarzenie miało miejsce. 

 Radny Tomasz Kowalski zapytał, czy oprócz oględzin nie jest konieczne 

przeprowadzenie konsultacji społecznych. Chodzi o kwestię uciążliwości. Czy nie było żadnych 

zgłoszeo, że tego typu działalnośd będzie dla mieszkaoców uciążliwa? 

Anna Jamróz odpowiedziała, że konsultacje w tym przypadku nie są wymagane, 

podobnie jak przeprowadzona wizja w terenie. Pozwolenie na prowadzenie tego typu 

działalności wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska a Rada Gminy wydaje jedynie 

opinię. W trakcie przeprowadzonych oględzin nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości 

i przeciwskazao do wydania opinii pozytywnej. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wizja została przeprowadzona po konsultacjach 

z mecenas. Jego zdaniem Rada Gminy powinna się przychylid i wydad opinię pozytywną. 

Poinformował, że zwierzęta, które przebywają w ośrodku są w odpowiedni sposób 

zabezpieczone i ukryte a osoby postronne nie mają możliwości dostania się do części 

szpitalnej. 

Radny T. Kowalski zapytał czy taka opinia ma jakiś termin ważności, czy jest 

bezterminowa? 

Mecenas wyjaśniła, że jest to opinia, która jest ważna w terminie, na jaki wydane jest 

zezwolenie na działalnośd. 

Wójt dodał, że termin ważności opinii jest tożsamy z terminem, na jaki wydane jest 

zezwolenie. W przypadku, kiedy upłynie ważnośd zezwolenia i podmiot występuje o kolejne 

wówczas Rada Gminy musi ponownie taką opinię wydad. 

 

Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg 

odczytał projekt uchwały następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie.  
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Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XIX/127/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka 

rehabilitacji dzikich zwierząt. 

 

Ad. pkt. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą.  

 Treśd powyższej uchwały oraz uzasadnienie jej podjęcia przedstawił Wójt Gminy Artur 

Markowski. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela 

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

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XIX/128/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 

lat z dotychczasowym najemcą. 

 

Ad. pkt. 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Budżetowej Rady Gminy Wojciechów..  

 Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady wyjaśnił, że podjęcie tej jak i kolejnej 

uchwały wynika ze zmian w składzie Rady Gminy Wojciechów i zadeklarowanej przez nową 

radną Bogusławę Grzelak chęci pracy zarówno w Komisji Budżetowej jak i Komisji 

Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Dodał, że pozostaje jeszcze 

kwestia zmiany uchwał dotyczących Komisji, w których członkiem był były już radny Kazimierz 

Żywicki. 

 Mecenas wyjaśniła, że takie uchwały mogą byd podjęte na przyszłych sesjach. 

 Przewodniczący Rady objaśnił procedurę dotyczącą wprowadzenia zmian do uchwały 

następnie zgłosił wniosek o powołanie do składu Komisji Budżetowej radnej Bogusławy Anny 

Grzelak. 
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Głosowanie nad wnioskiem radnego M Sumioskiego o powołanie do składu Komisji 

Budżetowej radnej Bogusławy Anny Grzelak. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

 

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

projekt uchwały następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XIX/129/20 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy 

Wojciechów. 

 

Ad. pkt. 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o powołanie do składu Komisji Infrastruktury, 

Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów radnej Bogusławy 

Anny Grzelak. 

 

Głosowanie nad wnioskiem radnego M Sumioskiego o powołanie do składu Infrastruktury, 

Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów radnej Bogusławy 

Anny Grzelak. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela 

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

Wyniki głosowania 
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ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XIX/130/20 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Inwestycji 

i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów. 

 

Ad. pkt 19. Sprawy różne. 

 Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Wójt Gminy Artur Markowski. Na wstępie 

wypowiedzi przypomniał, że właśnie minął rok, kiedy przez Gminę przeszła trąba powietrzna, 

w której ucierpiało wile gospodarstw. Przy tej okazji podziękował wszystkim, którzy włączyli 

się w pomoc poszkodowanym. Samorządom, instytucjom, służbom, osobom oraz 

pracownikom Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie. Poinformował, że 

wszystkie dotacje zostały przekazane i rozliczone. Następnie przedstawił informacje dotyczące 

etapów i kosztów realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych na ten rok w budżecie. 

Droga w m. Palikije Pierwsze, Szczuczki, Góra, Wojciechów-Kolonia Piąta, Łubki i Wojciechów-

Kolonia Pierwsza – Stary Gaj. Odnośnie pracy Urzędu Gminy w Wojciechowie w kontekście 

obecnej sytuacji epidemicznej Wójt poinformował, że sprawy załatwiane są na bieżąco. 

Możliwy jest kontakt zarówno telefoniczny, mailowy jak i osobisty. 

 Radny Mariusz Błaszczak w imieniu swoim i mieszkaoców podziękował Wójtowi za 

sprawne i szybkie wykonanie drogi. 

 Radna Bogusława Grzelak podziękowała swoim mieszkaocom za okazane wsparcie 

podczas wyborów do Rady Gminy. W imieniu swoim i mieszkaoców złożyła również 

podziękowania byłemu radnemu Kazimierzowi Żywickiemu za dotychczasową pracę. 

 Radny Grzegorz Piróg podziękował Wójtowi za oczyszczenie stawu w m. Nowy Gaj. 

 Zwracając się do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego radna Anna Zabiegła zapytał czy w tym roku był przeprowadzony 

przegląd dróg na podstawie, którego typowane są one do budowy? Zwróciła jednocześnie 

uwagę, że sołtysi powinni byd o tym także poinformowani. 

 Radny Miłosz Adamczyk zwrócił się z prośbą o wskazanie konkretnej drogi. 

 Radna wyjaśniła, że chodzi o drogę w Palikijach Pierwszych, przy której są tylko dwa 

zabudowania. Zdaniem radnej w pierwszej kolejności powinny byd robione te drogi, które są 

naprawdę potrzebne, gdzie jest wiele zabudowao i konieczny jest ich remont. 

 Korzystając z okazji radny M. Adamczyk podziękował Wójtowi i zastępcy Za realizację 

wspomnianej inwestycji. Zwracając się do radnej poinformował, że droga nie jest drogą do 

nikąd i jest przy niej około 10 gospodarstw. Dodał, że wszystkie planowane inwestycje są 

zawsze omawiane na posiedzeniach komisji i poddawane pod głosowanie. Zapewnił, że 

komisja będzie robiła taki przegląd dróg. 
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 Radna A zabiegła zadała pytanie czy faktycznie drogi są oglądane? Dodała, że Komisja 

powinna taki przegląd robid i na tej podstawie stwierdzid, które wymagają remontu w 

pierwszej kolejności. 

 Radny M. Adamczyk poinformował, że w roku ubiegłym taki przegląd był 

przeprowadzony i sprawdzone zostały wszystkie drogi gminne zarówno te z nawierzchnią 

asfaltową jak i utwardzone kruszywem, z czego sporządzony jest protokół. 

 Radna A. Zabiegła po raz kolejny zasugerowała, aby robid te drogi, które są naprawdę 

mieszkaocom potrzebne. Zaapelowała, aby kłótnie odłożyd na bok, ponieważ rada i radni są 

dla całej gminy i wszystkich mieszkaoców a nie dla poszczególnych miejscowości. 

 Głos zabrał Wójt. Poinformował, że drogi budowane są nie tylko ze środków własnych 

z budżetu gminy, ale także z dofinansowania, co jest priorytetem. Chodzi o środki z Funduszu 

Dróg Samorządowych na drogi o pasie drogowym szerszym niż 5 metrów oraz Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych na drogi o niższych standardach. Trzeba jednak mied na uwadze, 

aby przy typowaniu drogi sprawdzid czy ma ona pokrycie mapowe. Zwrócił się do radnych 

z prośbą o podjęcie na posiedzeniach komisji tego tematu i wskazanie dróg do 

dofinansowania 

Radny Jarosław Zubrzycki zapytał Wójta, czy kruszywo zakupione z budżetu gminy jest 

już dowożone? Dodał, ze chodzi o dokooczenie odcinka drogi w m. Szczuczki. 

Wójt odpowiedział, że kruszywo nie jest jeszcze dowożone i poinformował, że pojawiła 

się inna możliwośd pozyskania i dostawy materiału kamiennego.  

Radny Andrzej Twardowski zadał pytanie o Dożynki Gminne, czy będą w tym roku 

organizowane?  

Wójt wyjaśnił, że wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. Najprawdopodobniej 

będzie to zorganizowane podobnie jak Dożynki Wojewódzkie w bardzo ograniczonym 

zakresie. Wójt zasugerował, aby zachowad jedynie pewne symbole, czyli msza święta 

z udziałem przedstawicieli sołectw bez wieoców dożynkowych i konkursów. Podobny problem 

jest z organizacją Warsztatów Kowalskich, gdyż nie wiadomo, w jakiej formie będzie można je 

zorganizowad. Będzie to wymagało konsultacji z sanepidem. Zdaniem Wójta zapewne 

odbędzie się to również w bardzo ograniczonej formie, same warsztaty bez imprez 

towarzyszących. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że tuż przed sesją do Rady wpłynęły od 

pana Tomasza Zająca dwa pisma. Poprosił obecnego na obradach Tomasza Zająca o zabranie 

głosu. 

Tomasz Zając w skrócie przedstawił sytuację dotyczącą OSP w Sporniaku. 

Poinformował, że pismo dotyczy prośby o udzielenie dofinansowania w kwocie 18.000 zł na 

remont świetlicy w remizie OSP. Jest to brakująca kwota z całości 70.000 zł gdyż pozostała 

częśd została już uregulowana w postaci zaliczki. Dodał, że jest to ponowna prośba, gdyż 

pismo złożone w roku ubiegłym zarówno Radzie jak i Wójtowi pozostało bez rozparzenia. 

Gmina nie konsultując z nim dokonała pod koniec ubiegłego roku zapłaty faktury na kwotę 

52.000 zł za remont, pomimo, że wykonanie budzi wiele zastrzeżeo. Zaznaczył, że remiza 

własnością OSP a nie Gminy a umowa nadal pozostaje nierozliczona. Kolejna rzecz, o której 

wspomniał Tomasz Zając to nagonka na Prezesa OSP w Sporniaku. Odniósł się również do 

treści drugiego pisma dotyczącego prośby o udzielenie kredytu. Chodzi o kwotę 70.000 zł na 
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budowę placu zabaw realizowanego w ramach projektu zgłoszonego do LGD Zielony Pierścieo, 

gdyż Wójt dał odpowiedź odmowną argumentując, że OSP już otrzymała pożyczkę w roku 

ubiegłym. Zaprzepaszcza to szanse na realizację budowy placu zabaw. T. Zając nadmienił, że 

pożyczka została w całości zwrócona jeszcze w 2019 roku gdyż to zadanie nie zostało wtedy 

zrealizowane.  

Do wypowiedzi odniosła się skarbnik Zofia Pomorska. Potwierdziła, że faktycznie 

w 2019 roku OSP w Sporniaku otrzymała i rozliczyła wspomnianą pożyczkę i zwróciła uwagę 

na fakt, że OSP zagospodarowała ją niezgodnie z przeznaczeniem. Zapytała o wskazanie celu, 

na jaki zostały one wydatkowane? 

Tomasz Zając odpowiedział, że zostały wydatkowane na zaliczkę dla wykonawcy 

remontu świetlicy, jednocześnie wskazując, że zostały oddane. 

Skarbnik wyjaśniła, że wysokośd środków w budżecie gminy z przeznaczeniem na 

pożyczki jest ograniczona i jest to 200.000 zł, które obecnie są zarezerwowane dla Gminnego 

Ośrodka Kultury w Wojciechowie. Poinformowała, że OSP otrzymało odpowiedź odmowną 

gdyż już z takiej pożyczki skorzystała.  

Tomasz Zając zakomunikował, że plac zabaw zostanie wybudowany i będzie to 

zrealizowane dzięki pożyczkom z innych źródeł. 

Głos zabrał Wójt. Zaznaczył, że OSP otrzymała pomoc od Gminy. Pomimo tego nie ma 

wzajemnej współpracy. Dodał, że oprócz OSP w Sporniaku są jeszcze inne jednostki, które 

również należy wspierad. 

Tomasz Zając oznajmił, ze oczekuje odpowiedzi i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

Skarbnik odwołała się do treści odmownej odpowiedzi na wniosek wskazując, że nie 

można otrzymad ponownej pożyczki na to samo zadanie. 

Tomasz Zając wyjaśnił, że dlatego wystąpił tym razem do Rady z prośbą o udzielenie 

pomocy. Zwrócił się z pytaniem o możliwośd odtworzenia nagrania grupy młodych strażaków. 

Przewodniczący Rady nie wyraził zgody na odtworzenie nagrania. I dopytał czy OSP 

wystąpiło z wnioskiem o pożyczkę na budowę placu zabaw w ubiegłym roku? 

Skarbnik poinformowała, Ze taki wniosek był skierowany i OSP Sporniak w roku 

ubiegłym taką pożyczkę otrzymała i na koniec roku ją zwróciła. Przypomniała, że OSP w 

Sporniaku otrzymała pożyczkę również 2 lata temu, której na koniec roku nie oddała, co 

wiązało się z koniecznością składania przez Gminę wyjaśnieo do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Zapytała T. Zająca, dlaczego kieruje zarzuty pod adresem Gminy a nie 

wspomina o tej sytuacji? 

Tomasz Zając oznajmił, że środki, które otrzymał od Gminy były przeznaczone na cele 

społeczne a nie prywatne. Zadał pytanie czy OSP Sporniak jest coś Gminie dłużna? Dodał, że 

OSP jedynie skorzystała z tego, że posiada środki z pożyczki na plac zabaw regulując nimi 

zapłatę zaliczki dla wykonawcy remontu.  

Skarbnik wyjaśniła, że jeśli OSP chciała wykorzystad środki na inny cel to powinna 

sporządzid aneks do umowy pożyczki. 

Zdaniem przewodniczącego Rady szkoda by było, gdyby środki, które są przyznane z 

LGD przepadły. 

T. Zając wyjaśnił, że procedura jest taka, że koszty inwestycji trzeba najpierw pokryd z 

własnych środków a zwrot otrzymuję się dopiero po jej zakooczeniu 
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Przewodniczący Rady zapytał Skarbnik czy Gmina jest w stanie udzielid takiej pożyczki? 

Skarbnik po raz kolejny poinformowała, że nie ma możliwości udzielenia po raz kolejny 

pożyczki na to samo zadanie. 

Przewodniczący Rady odniósł się do treści pisma dotyczącego udzielenia 

dofinansowania w części dotyczącej wskazania, że Wójt wypłacił wykonawcy 52.000 zł. 

Zapytał o źródło takich informacji? 

Tomasz Zając poinformował, że umowę z wykonawcą zawarła OSP w Sporniaku. 

Otrzymał on zaliczkę w wysokości 52.000 zł pochodzące ze środków przyznanych przez Radę 

oraz ze środków funduszu sołeckiego. Do zapłaty pozostało jeszcze około 18.000 zł. Protokół 

odbioru nie został sporządzony a co do wykonania remontu jest wiele zastrzeżeo. Wspomniał 

o słownej umowie dotyczącej terminu uiszczenia brakującej kwoty. 

Dyskusja pomiędzy Skarbnik a Tomaszem Zającem dotycząca znaczenia wyrażenia 

„słowna umowa”. 

Wójt przypomniał, że podjął decyzje o przekazaniu pomocy dla OSP w Sporniaku, gdyż 

w przeciwnym razie jednostka znalazłaby się w dużym kłopocie. Umowa z wykonawcą była 

zawarta. Po stwierdzeniu nieprawidłowości zalecone zostały poprawki, które firma miała 

wykonad. Zwracając się do T. Zająca Wójt zadał pytanie, co by zrobił, gdyby ze strony Gminy 

nie otrzymał pomocy? 

T. Zając odpowiedział, że umowa z wykonawcą była taka, że OSP zapłaci, wtedy, kiedy 

będzie miało środki. 

Przewodniczący Rady zapytał Wójta czy pod koniec roku Gmina zapłaciła wykonawcy 

kwotę 52.000 zł? 

Wójt odpowiedział, że przekazano wykonawcy ponad 40.000 zł po to, aby tą 

inwestycję zakooczyd i rozliczyd, gdyż w przeciwnym wypadku OSP w Sporniaku pozostała by z 

problemem. 

T. Zając wskazał, że do całkowitego rozliczenia brakowało jedynie 18.000 zł. 

Przewodniczący Rady zadał pytanie czy Gmina posiada jakieś rozliczenia? 

Zwracając się do T. Zająca Wójt zwrócił uwagę, że podaje on dziwne wyliczenia 

i informacje. 

W odpowiedzi T. Zając poinformował, że właśnie w tym celu kieruje do Rady Gminy i 

Regionalnej Izby Obrachunkowej prośbę o wyjaśnienie całej tej sytuacji. 

Skarbnik oznajmiła, że finanse gminy są jawne i nikt niczego nie ukrywał. Są faktury, 

rozliczenia i wszystko jest udokumentowane. 

Na co T. Zając odpowiedział, że do tej pory podpisywał wszystkie faktury dotyczące 

wydatków straży a tej na 52.000 zł sobie nie przypomina. 

Skarbnik wyjaśniła, że faktura była opłacona nie ze środków straży, ale z budżetu 

gminy. Dlatego w tym przypadku opisywał ją pracownik merytoryczny Urzędu. 

Odnosząc się do tematu dyskusji radny Tomasz Madej potwierdził, że z wykonawcą 

była zawarta umowa i podczas wspólnego spotkania zobowiązał się do usunięcia wad. Co do 

placu zabaw zwrócił się do T. Zająca z prośbą o nie dokonywanie zmian wykonawcy. 

T. Zając odpowiedział, że były to jedynie oferty kilku wykonawców. Wykonawca nie był 

wybrany. 
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Radna Bogusława Grzelak poinformowała, że w Szczuczkach również będzie budowany 

plac zabaw z dofinansowaniem z LGD. Zapytała, kiedy należy złożyd wniosek o pożyczkę? 

Wójt i Skarbnik odpowiedzieli, że nadzoruje to pracownik merytoryczny, który pilnuje 

terminów. 

Głos zabrał radny T. Madej. Odniósł się do wcześniejszych słów T. Zająca dotyczących 

interwencji policji. 

Radny J. Zubrzycki zwrócił się do T. Zająca z pytaniami o kwotę, na jaką została zawarta 

umowa z wykonawcą, czy OSP płaciła jakieś częściowe faktury oraz ile pozostało do zapłaty? 

Czy ma potwierdzenia dokonania przelewów? 

T. Zając poinformował, że umowa była zawarta na kwotę 69.600 z czego zapłacone 

zostało 52.000 zł i pozostało do zapłaty około 18.000 zł. Na potwierdzenie zapłaty są wyciągi 

bankowe z przelewami. 

Przewodniczący Rady zapytał, dlaczego również i Gmina zapłaciła 52.000 zł. 

Skarbnik poprosiła T. Zająca o przedłożenie faktury za wykonanie remontu.  

Przewodniczący Rady oznajmił, że jest tu kilka kwestii, przede wszystkim to, że remont 

nie jest zakooczony i nie ma protokołu odbioru i na jakiej podstawie gmina przekazała 

wykonawcy środki, czy Gmina ma umowę? 

Skarbnik odpowiedziała, że wymaga to sprawdzenia dokumentów. 

Radny J. Zubrzycki wystąpił z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Komisji w trybie 

nadzwyczajnym. 

Zdaniem T. Zająca Gmina nie mogła podpisad umowy z wykonawcą gdyż budynek OSP 

nie jest jej własnością. 

Radny Grzegorz Matyjasik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji związanej 

z uiszczeniem zapłaty za remont. 

Skarbnik oznajmiła, że konieczne jest porównanie faktur, za co faktycznie opłata 

została dokonana. 

Przewodniczący Rady odniósł się do treści umowy, zwracając uwagę, że cała ta sprawa 

wymaga wyjaśnienia. 

Według T. Zająca, jeśli i OSP i Gmina zapłaciły wykonawcy za ten sam remont to 

otrzymał on 104.000 zł 

Dyskusja na temat ustalenia terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

Zdaniem radnego T. Kowalskiego sytuacja wymaga jak najszybszego wyjaśnienia. 

Zapytał T. Zająca, kto przygotowuje umowy, gdyż w przypadku nienależytego wykonania 

zleconej pracy zlecający może nałożyd karę albo żądad poprawek. 

T. Zając odpowiedział, że umowa jest prosta była zawarta z wykonawcą, który już 

kiedyś wykonywał prace. 

Radny T. Kowalski dodał, że wyjaśnienia wymaga to, dlaczego Gmina zapłaciła fakturę, 

jeśli nie zawierała umowy z wykonawcą?  

Skarbnik poinformowała, że Gmina zawierała umowę z wykonawcą. 

Przewodniczący Rady zapytał czy Gmina mogła zawrzed umowę na usługi remontowe 

w prywatnym budynku? 

Skarbnik poinformowała, że budynek jest w dzierżawie. 
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że najemca, aby móc przeprowadzid remont musi 

wystąpid z takim wnioskiem do właściciela budynku. 

T. Zarzucił, że remiza została oddana w użytkowanie trzeciej osobie tj. wykonawcy. 

Skarbnik wyjaśniła, że wykonawca nie może byd brany pod uwagę, jako osoba trzecia. 

Zdaniem radnego Dariusz Kołodziejczyka sytuacja wymaga wyjaśnienia, czym zajmie 

się komisja. 

Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakooczył 

dyskusję w tym punkcie obrad. 

 

Ad. pkt 20. Zakooczenie obrad XIX sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

Zakooczenia obrad XIX sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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