Protokół Nr XLIII/22

25 marca 2022 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/22
z XLIII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 25 marca 2022 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie i trwała od godz. 09.00 do godz. 12.35
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Mariusz Błaszczak,
3. Bogusława Anna Grzelak,
4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
5. Tomasz Kowalski,
6. Tomasz Madej,
7. Dariusz Malik,
8. Grzegorz Matyjasik,
9. Marcin Mirosław,
10. Grzegorz Piróg,
11. Michał Sumioski,
12. Andrzej Twardowski,
13. Anna Zabiegła,
14. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Nieobecni:
1. Stanisław Kamela
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz Zielonka –
Zastępca Wójta, Mirosława Walat – Skarbnik Gminy, Maciej Mazurkiewicz – prawnik UG
Wojciechów, Anna Jamróz – Pracownik UG Wojciechów, Agnieszka Gąska – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, Wojciech Mirosław – Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wojciechowie, Piotr Gajewski - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Grzegorz
Kozioł - Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego, Anna Rynkowska – Radna Powiatu Lubelskiego
oraz sołtysi.
Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski.
Następnie Przewodniczący Rady przywitał uczestniczących w obradach radnych, sołtysów oraz
wszystkich gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu
15 radnych obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał. (Listy obecności stanowią załącznik do protokołu)
Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był
on również udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl.
(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu)
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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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk , Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Andrzej Twardowski
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie sesji XLIII Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady
Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności w
okresie międzysesyjnym.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie za 2021
rok.
8. Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2022 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
9. Informacja na temat stanu dróg powiatowych na terenie gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2022 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie za
2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na 2022 rok”.
14. Sprawy różne.
15. Zakooczenie obrad XLIII sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLII
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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (13) 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, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Andrzej Twardowski.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XLII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Ad pkt 4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady
Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. Na wstępie poinformował
o zarządzeniach, które były wydane w okresie od 25 lutego 2022 roku do dnia 24 marca 2022
roku. (Lista zarządzeo stanowi załącznik do protokołu)
Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeo i spotkao, w których
uczestniczył.
Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten
punkt obrad.
Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski.
- 24 lutego, udział w uroczystości ,,Złote Gody” z okazji 50-lecia pożycia małżeoskiego par
z terenu Gminy Wojciechów.
- 10 marca, udział w pogrzebie Przewodniczącego Rady Gminy Konopnica.
- 17 marca, udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP.
- 22 marca, udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
i Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej.
Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Od ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy Wojciechów odbyło się 5 posiedzeo
komisji tj. w dniu 10 marca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 22 marca Komisji Budżetowej,
22 marca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 22 marca Komisji Prawa,
Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, 23 marca Komisji Infrastruktury,
Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jarosław Zubrzycki.
Komisja miała swoje posiedzenie w dniu 10 marca 2022 r., na którym obradowali nad dwiema
petycjami, które wpłynęły do Rady Gminy. Były to petycje dot. m.in. obligatoryjnego
powiadomienia mieszkaoców o trzech dniach ciemności oraz petycji dot. usunięcia zapisu
o zakazie palenia drewnem z uchwały sejmiku województwa lubelskiego. Bazując na opinii
kancelarii prawnej pierwsza petycja została odrzucona, gdyż nie spełniała ona wymogów
formalnych. Druga petycja została skierowana do właściwego organu jakim jest sejmik
województwa lubelskiego.
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Jarosław Zubrzycki. Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 22 marca 2022 r., na którym
zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie za rok 2021. Komisja pozytywnie
zaopiniowała w/w sprawozdania oraz skierowała je do dalszego procedowania.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski. Komisja obradowała w dniu 22 marca 2022 r.
Tematy, które zostały poruszone na posiedzeniu to m.in. informacja na temat zbiórki folii
rolniczej pochodzącej z działalności rolniczej, przyjęcie programu opieki nad zwierzętami,
analiza ściągalności podatków za 2021 r., zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP
Stasin.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski przedstawił, że
komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 1 posiedzenie w dniu 22 marca w trybie zdalnym.
Komisja zaopiniowała dwa projekty uchwał budżetowych oraz debatowała nad sprawami
związanymi z bieżącą działalnością gminy.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego Miłosz Adamczyk. Komisja odbyła swoje posiedzenie w dniu 23 marca,
na którym członkowie debatowali nad przetargami realizowanymi w roku 2022,
podsumowaniu roku 2022, realizacji fotowoltaiki, solarów oraz światłowodów na terenie
gminy Wojciechów. Na posiedzeniu Wójt został również poproszony o dokonanie wyceny
dwóch inwestycji tj. remont dachu po byłej szkole w Szczuczkach oraz remont mostu
w miejscowości Stary Gaj.
Ad. pkt 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
za 2021 rok.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie za 2021 rok
wraz ze sprawozdaniem finansowym przedstawiła i szczegółowo omówiła Dyrektor GOK
Agnieszka Gąska.
Każdy z radnych otrzymał w/w Sprawozdanie do zapoznania się z jego treścią. Było ono
również udostępnione na Portalu Mieszkaoca. (Sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Kultury w Wojciechowie stanowi załącznik do protokołu)
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Jarosław Zubrzycki. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 10 marca Komisja zapoznała się
z przedłożonym sprawozdaniem z działalności GOK za 2021 rok i zaopiniowała je pozytywnie.
Radny podziękował Dyrektor GOK oraz całemu zespołowi za dotychczasowe działania
i bardzo dobrą pracę oraz skutecznośd w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Przyłączając się do tych podziękowao Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na ogrom
pracy wykonywany przez pracowników GOK przynoszący efekty, którymi można się pochwalid.
Wójt także złożył podziękowania Dyrektor GOK i jego pracownikom. Podziękował
za owocną współpracę, za promocję telewizyjną oraz za kolejny rok wytężonej pracy.
Dyrektor GOK podziękowała wszystkim za dobre słowa i zaprosiła na koncert wiosenny
w OSP Wojciechów, który odbędzie się 24 kwietnia o godz. 16:00.
Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten
4|S t r o n a

Protokół Nr XLIII/22

25 marca 2022 roku

punkt obrad.
Ad. pkt. 8. Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Wojciechów
oraz planowanych na 2022 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
Głos zabrał Piotr Gajewski – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, który
podziękował za zaproszenie oraz poinformował, że Dyrektor Paweł Szumera nie mógł dzisiaj
przybyd, więc dzisiaj ta przyjemnośd reprezentowania Zarządu Dróg Wojewódzkich spadła na
niego. Zastępca Dyrektora poinformował, że przez teren gminy Wojciechów przebiega tylko
droga wojewódzka nr. 827, której odcinek wynosi 7065m, a jej stan można określid jako dobry
– wynika to z remontów w latach 2019-2021, kiedy to zostały nałożone nowe warstwy
bitumiczne. Radni zostali poinformowani, że w roku 2022 wzorem roku ubiegłego w głównej
mierze planowane są głównie roboty utrzymaniowe polegające na koszeniu poboczy,
remontach cząstkowych, odtworzeniu oznakowania poziomego oraz pielęgnacja
zadrzewienia. Jako zadanie inwestycyjne zaplanowane zostało przebudowanie skrzyżowania
drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w miejscowości Wojciechów – to zadanie będzie
realizowane w ramach zadao wspólnych, a umowa stanowiąca szczegóły tego zadania została
podpisana 11 marca. Zastępca Dyrektora zwrócił uwagę, że jest to bardzo newralgiczne
skrzyżowanie i od wielu lat było ono w planie przebudowy, poinformował on również
o aktualnych problemach z jakimi się borykają tj. nagłymi zmianami kwot poprzetargowych,
których wzrosty względem tygodnia sięgają nawet 30% co wiąże się z ciężkim oszacowaniem
kosztorysu. Na koniec podziękował za model współpracy, który preferuje tj. w głównej mierze
rozmowy, które przynoszą wymierny efekt.
Głos zabrał radny Tomasz Kowalski, który zwrócił się z pytaniem o drogę nr. 827
łączący gminę Wojciechów i Nałęczów – czy w tym roku planowany jest jakiś większy remont
bądź przebudowę tej drogi? Piotr Gajewski poinformował, że znany jest im dokładnie stan
faktyczny tej drogi i w tym roku to co może na pewno obiecad to remonty cząstkowe
w zakresie bezpiecznego pokonywania tego odcinka, a jeżeli chodzi o większy remont – był on
rozważany przy konstruowaniu planu, natomiast biorąc pod uwagę obecną sytuację nie
można obiecad, że w tym roku będzie wykonany remont polegający na położeniu nowych
warstw bitumicznych, co wynika ze zbyt małego budżetu.
Głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki, który zwrócił uwagę, że zapewne znacznie
zwiększy się ruch ciężkich pojazdów na tej drodze i poprosił o monitorowanie stanu
nawierzchni tej drogi. Otrzymał on zapewnienie, że na pewno droga ta będzie pod obserwacja
i w razie konieczności będzie wprowadzona odpowiednia organizacja ruchu.
Głos zabrała radna Powiatu Lubelskiego Anna Rynkowska, która zwróciła się
z zapytaniem odnośnie prowadzonych prac związanych z wycinką drzew, gdyż na posesjach
pozostają gałęzie oraz pnie wycinanych drzew – czy uprzątnięcie tego leży po stronie
właściciela posesji, czy jednak uprzątnie to firma, którą Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał?
Zastępca Dyrektora zapewnił, że ze swojej strony uczulają kierowników, żeby nie dochodziło
do takich sytuacji i na pewno wszystko zostanie uprzątnięte.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który zwrócił uwagę na drugie skrzyżowanie –
również niebezpieczne na tym samym odcinku tj. w okolicach stokrotki. Jest to skrzyżowanie,
które łączy się z droga powiatową i drogą gminną oraz takie rozmowy na komisjach były, żeby
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zaprojektowad też to drugie skrzyżowanie i odpowiednie środki w budżecie na projekt takiego
skrzyżowania zostały zabezpieczone. Przewodniczący Rady zwrócił również uwagę, że na
terenie Gminy Wojciechów mamy 7km dróg a tylko 1km chodników. Piotr Gajewski
odpowiedział, że jak najbardziej jest chęd współpracy z Gminą przy budowie chodników jako
zadania wspólne, dzięki czemu znacznie poprawi to bezpieczeostwo mieszkaoców.
Przewodniczący Rady zwrócił jeszcze raz uwagę, że skrzyżowanie jest sprawą priorytetową,
gdyż miało tam miejsce już kilka wypadków.
Głos zabrał radny Tomasz Madej, który podziękował za otwartośd na współpracę,
zwrócił również uwagę na destrukt, który Gmina Wojciechów otrzymała od Zarządu Dróg
Wojewódzkich oraz poprosił o uwzględnienie jeżeli jeszcze raz takie możliwości się pojawią.
Zastępca Dyrektora zapewnił, że jeżeli taki destrukt się pojawi to w ramach dobrej współpracy
będą prowadzone na ten temat rozmowy.
Radni nie zgłosili więcej pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
przybycie oraz za przedstawienie informacji i dobrą współpracę. Do podziękowao dołączył się
również Wójt Gminy i na tym punkt obrad zakooczono.
Ad. pkt. 9. Informacja na temat stanu dróg powiatowych na terenie gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2022 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
Głos zabrał Starosta Lubelski Grzegorz Kozioł, który poinformował, że na terenie Gminy
Wojciechów znajduje się 34km dróg powiatowych i w dużej większości stan tych dróg jest
dobry, gdyż w ciągu ostatnich 10 lat udało się wyremontowad prawie wszystkie te drogi. Na
dzieo 25 marca przydałoby się wyremontowad 1 odcinek w centrum Wojciechowa, natomiast
na ten rok takie pracy nie zostały zaplanowane. W tym roku Zarząd Dróg Powiatowych
w głównej mierze planuje skupid się na inwestycjach chodnikowych m.in. fragment od
Sporniaka w kierunku Palikij, jest opracowywana dokumentacja techniczna na drogę 2233L
również na budowę chodnika w miejscowości Miłocin, mamy również porozumienie, które
mówi, że gmina zobowiązuje się do prowadzenia inwestycji przy drodze 2229L w Palikijach
oraz w Stasinie. Zaplanowane są również prace pielęgnacyjne polegające na ścince poboczy
oraz po dokonaniu przeglądów dróg będą prowadzone remonty cząstkowe na drodze 2233L
od Miłocina w stronę Bełżyc. Do planu został również wpisany projekt przebudowy wraz ze
ścieżką rowerową całej ulicy Wojciechowskiej do Motycza oraz częściowo Sporniak. Starosta
podziękował za dobrą współpracę oraz za partycypowanie w kosztach 50/50 a przy
chodnikach jest to nawet 60/40 i są to znaczące środki.
Głos zabrała Radna Anna Zabiegła, która podziękowała za przetarg na chodnik
w Palikijach Drugich i poprosiła o dopilnowanie by w tym roku ten chodnik tam powstał, gdyż
jest to bardzo niebezpieczne miejsce i mieszkaocy czekają na ten chodnik od wielu lat. Radna
zwróciła również uwagę na brak zatoczki przy znaku przystanku autobusowego jadąc od
strony Wojciechowa w stronę Palikij co skutkuje tym, że dzieci nie mają gdzie wysiadad – jest
znak przystanku a dzieci wysiadają na trawę/chwasty. Starosta zwróci na to uwagę wracając
i ma nadzieje, że Zarząd Dróg Powiatowych swoimi siłami sprawę załatwi.
Głos zabrała Radna Bogusława Grzelak, która zwróciła się z prośbą o remonty
cząstkowe na drodze w Szczuczkach na całej długości, aż do obrzeży gminy Poniatowa.
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Starosta poinformował, że nie było jeszcze szczegółowego przeglądu dróg po zimie i po
przeglądzie na pewno to wszystko wyjdzie.
Głos zabrał Radny Tomasz Madej, który podziękował za przybycie oraz zwrócił uwagę
na problem, który od lat dotyczy drogi 2229L w miejscowości Sporniak – Palikije. Droga ta po
nadmiernych opadach atmosferycznych jest zalewana. Była koncepcja, żeby zrobid przepust
pod jezdnią między Palikijami a Sporniakiem i z poprzednim Dyrektorem Zarządu Dróg
Powiatowych ta koncepcja troszkę się rozwinęła i prośbą jest by przychylnie spojrzed na ten
temat, gdyż problem ten pojawia się od kilku lat. Problem jest znany i zostały podjęte pewne
działania – została opracowana koncepcja z tym, że sprawa leży również po stronie gminy –
bez zbiornika, który zatrzyma częśd wody na górze to przepust na pewno nie rozwiąże tematu.
Uczulam jeszcze Paostwa, że utrzymanie drożności przepustu pod wjazdem leży po stronie
właściciela posesji – proszę przejechad i zobaczyd jak to w tej chwili wygląda.
Głos zabrał Radny Dariusz Kołodziejczyk, który zwrócił się do Starosty z prośbą by
zwrócid uwagę przy przeglądzie na chodniki, które zapadają się w niektórych miejscach m.in.
w stronę Bełżyc oraz zwrócił uwagę na zarośnięte pobocza. Starosta zapewnił, że dzięki
nowemu sprzętowi będą przykładad więcej uwagi do tego typu działao.
Głos zabrał Radny Tomasz Kowalski, który zwrócił uwagę na drogę w stronę
Nałęczowa, która nie pozwala na wyminięcie się dwóch samochodów jadących z naprzeciwka,
jest odcinkiem niebezpiecznym, na którym występuje dużo stłuczek oraz zwrócił się
z pytaniem do Starosty czy jakieś propozycję są by ten temat rozwiązad? Starosta
odpowiedział, że na chwilę obecną nie rozważali takich działao – poinformował, że droga była
remontowana 5 lat temu i problemem jest tam pas drogowy. Starosta dodał, że na tą drogę
przyjdzie czas, ale pierw należy doprowadzid do porządku drogi gruntowe i zapewnił, że jeżeli
byłby pas drogowy to ta droga byłaby zrobiona w pełnym wymiarze a przy remoncie zostało
zrobione tyle, ile było pasa drogowego.
Głos zabrał Przewodnicząc Rady, który zwrócił uwagę by przejechad omawianym
odcinek drogi i sprawdzid lekkie wyrwy, które powstały w poboczach i na bieżąco je
uzupełniad. Poinformował również, że ze względu na podpisywanie dokumentacji nie mogła
w dzisiejszych obradach uczestniczyd Pani Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Bożena
Pajduszewska, dlatego pełną informację przedstawił nam Pan Starosta Grzegorz Kozioł za co
serdecznie dziękujemy. Do podziękowao za współpracę dołączył się również Wójt Gminy,
który przekazał podziękowania dla Pana Starosty, dla całego Zarządu Dróg Powiatowych, dla
Radnych Powiatu Lubelskiego za wspieranie inicjatyw Gminy Wojciechów.
Głos zabrał Radny Dariusz Malik, który zwrócił się z pytaniem czy na odcinku drogi
Miłocin – Nałęczów od szkoły w stronę Nałęczowa planowany jest chodnik? Odpowiedzi
udzielił Piotr Gajewski - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, że jak najbardziej
w ramach zadao wspólnych, więc pierw dokumentacja a później wniosek i możemy przejśd do
realizacji.
Głos zabrał Grzegorz Kozioł, który złożył najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich
obecnych i ich rodzin z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych oraz podziękował Radnej
Powiatu Annie Rynkowskiej za dobrą współpracę i godne reprezentowanie okręgu. Głos
zabrała Anna Rynkowska, która podziękowała za rzeczywiście dobrą współpracę Staroście oraz
całej Radzie Powiatu. Zwróciła również uwagę, że został do zrobienia tylko odcinek przy
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mleczarni oraz wyraziła zadowolenie, że Zarząd Dróg Powiatowych częściej będzie kosił
pobocza.
Radni nie zgłosili więcej pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy zakooczył ten punkt
obrad, następnie ogłosił 10 minutową przerwę.
Ad. pkt. 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojciechowie za 2021 rok.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie za rok 2021
wraz ze sprawozdaniem finansowym przedstawił i omówił Kierownik OPS Wojciech Mirosław.
Każdy z radnych otrzymał w/w Sprawozdanie do zapoznania się z jego treścią. Było ono
również udostępnione na Portalu Mieszkaoca. (Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wojciechowie stanowi załącznik do protokołu)
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Jarosław Zubrzycki. Poinformował, że na posiedzeniu w dniu 22 marca Komisja zapoznała się
z przedłożonym sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie za
2021 rok i zaopiniowała je pozytywnie. Radny podziękował Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz całemu zespołowi za dotychczasową pracę i życzył dalszych sukcesów. Do
podziękowao za zrealizowane projekty i pozyskane środki dołączyli się Radni, Przewodniczący
Rady oraz Wójt Gminy.
Głos zabrała sołtys wsi Stasin, która zwróciła się z pytaniem do Kierownika OPS czy
osoby, które są zdolne do pracy i pobierają zasiłek mogą wykonywad jakieś prace porządkowe
na terenie gminy? Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedział, że nie ma takiej
możliwości by uwarunkowywad udzielenie pomocy społecznej od innych warunków oprócz
tych, które są w ustawie i nie można uzależnid, żeby ktoś poszedł pozamiatad przystanek
w zamian za otrzymanie zasiłku.
Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten
punkt porządku obrad.
Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat.
Poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają z Zarządzeo Wójta oraz
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Następnie je omówiła.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że radni zajmowali się
przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na
ostatnim posiedzeniu Komisji, w dniu 22 marca. Zaopiniowali go pozytywnie.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie poddał go pod głosowanie. Przed przystąpieniem do głosowania
Przewodniczący Rady sprawdził kworum.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
8|S t r o n a

Protokół Nr XLIII/22

25 marca 2022 roku

ZA (14) 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.
NIEOBECNI (1) Stanisław Kamela.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLIII/244/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą
one m.in.:
Dochody, zwiększenie o kwotę 256 740,15 zł, na które składają się:
- 2 150,38 zł dz. 600 rozdz. 60004 § 2950 transport lokalny - wpływy z tytułu zwrotu
niewykorzystanej dotacji,
- 9111,83 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 0950 administracja publiczna - wpływy z tytułu
odszkodowania za budynek Urzędu Gminy,
- 19 063,00 zł dz. 758 rozdz. 75807 wpływy z tytułu dotacji celowej na prowadzenie
dodatkowych zajęd pedagogiczno-psychologicznych,
- 300 zł dz. 801 rozdz. 80101 wpływy z tytułu odsetek,
- 6000 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 oświata i wychowanie - wpływy z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego,
- 6000 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 0970 oświata i wychowanie - wpływy z różnych dochodów,
- 4000,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 § 0950 ochrona zdrowia - wpływy ze zwrotów
niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- 2250,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 0970 pomoc społeczna – środki na nagrody, które angażują
się w projekt ,,Klub Seniora”,
- 57 876,91 zł dz. 852 rozdz. 85295 §2057 pomoc społeczna - dotacja celowa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich w celu uaktualnienia środków
przeznaczonych na ,,Klub Seniora” oraz zadanie ,,Stwórzmy Sobie Szansę”,
- 1000,00 zł dz. 900 rozdz. 90026 § 0640 gospodarka komunalne i ochrona środowiska wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej,
- 15 000,00 zł dz. 900 rozdz. 90026 § 0910 gospodarka komunalne i ochrona środowiska wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 103 988,03 dz. 801 rozdz. 80103 § 6257 oświata i wychowanie - dotacja celowa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie ,,Wesołe
Przedszkolaki”,
- 30 000 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 6250 pomoc społeczna - dotacja celowa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich na montaż platformy do
transportu osób niepełnosprawnych w ramach zadania ,,Klub Seniora”.
Wydatki
1) Zwiększenie o kwotę 368.097,16 zł, na którą składają się:
- 75 065,59 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(modernizacja budynku Urzędu Gminy),
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- 19 063,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 2830 zadania realizowane w szkołach,
- 129 287,19 zł dz. 801 rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 144 681,38 zł dz. 852 rozdz. 85295 pomoc społeczna.
2) Zmniejszenie o kwotę 265 792,50 zł, na którą składają się:
- 54 554,47 zł dz. 852 pomoc społeczna,
- 211 238,03 zł dz. 801 oświata i wychowanie.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że radni zajmowali się
przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na ostatnim
posiedzeniu Komisji, w dniu 22 marca i zaopiniowali go pozytywnie.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał
pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) 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.
NIEOBECNI (1) Stanisław Kamela.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLIII/245/22 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.
Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na
2022 rok”.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy Anna
Jamróz.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, ze przedłożony projekt
uchwały opiniuje pozytywnie.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał
pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) 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.
NIEOBECNI (1) Stanisław Kamela.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLIII/246/22 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojciechów na 2022 rok”.
Ad. pkt. 14. Sprawy różne.
Głos zabrał Radny Jarosław Zubrzycki, który przeprosił Zastępcę Wójta – Tomasza
Zielonkę, że nie mając podstaw oskarżył go o to, że nie był uprawniony do zasiadania
w komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłocinie oraz, że nadużywał
gminnych pieniędzy. Zastępca Wójta Tomasz Zielonka odpowiedział, że przeproszenie to
wynika z tego, że toczy się postępowanie karne z jego prywatnego oskarżenia
i to przeproszenie Pana Radnego przyjmuje.
Głos zabrała Radna Bogusława Grzelak, która przedstawiła zdjęcia ze środka budynku
po byłej szkole w Szczuczkach – pozdejmowane grzejniki, oblatujące sufity. Radna dodała, że
zapraszała członków Komisji Infrastruktury w zeszłym roku by przyjechali na wizytację do
budynku i zwróciła się z pytaniem, dlaczego nikt nic nie zrobił ze środków, które zostały
w październiku na ten cel przeznaczony? Radna Bogusława Grzelak stwierdziła, że stan,
w którym znajduje się obecnie budynek wynika z bezczynności.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, który zaprosił do zapoznania się
z protokołem nr II/2019 oraz wspomniał, że w lutym 2019 r. komisja oglądała budynek szkoły
oraz dokonała dokumentacji fotograficznej wizji lokalnej wraz z wyraźnym wskazaniem by
władze gminy zabezpieczyły ten budynek.
Głos zabrała Radna Bogusława Grzelak, która przypomniała, że w październiku 2021 r.
składała pismo do Rady Gminy oraz, że na jesieni, gdy była z mieszkaocami w budynku był
zupełnie inny stan niż obecny.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zwrócił uwagę, że tak jak Przewodniczący
Komisji Infrastruktury powiedział – to nie członkowie komisji czy radni są od zajmowania się
zgłaszanym problemem oraz dodał, że Rada Gminy przekazała pieniądze na zabezpieczenie
dachu i to zarząd powinien zając się tym problemem oraz zwrócił się z pytaniem do Wójta
Gminy co w tej kwestii zostało zrobione? Wójt odpowiedział, że Rada Gminy faktycznie
przekazała pieniądze natomiast był to trudny jesienny okres oraz wspomniał, że na Komisji
Infrastruktury były prowadzone rozmowy i zostanie dokonana wycena naprawy bądź
modernizacji tego dachu oraz będą podjęte działania. W chwili obecnej rozpoczęliśmy już
wysyłanie zapytao ofertowych do różnych firm, bo jeżeli chodzi o naszych pracowników to oni
nie mają badao wysokościowych. Wójt wie, że sytuacja tego budynku jest trudna
i wielokrotnie mówił, że najprościej byłoby ten budynek rozebrad i problemu by nie było, bo
w innym przypadku z roku na rok gmina będzie ponosid tylko większe koszty utrzymania tego
budynku a nie będzie to wnosiło nic do funkcjonowania tego budynku. Wójt wspomniał
również, że wielokrotnie przybywały osoby, które były zainteresowane tym budynkiem,
natomiast po dokonaniu wizji tego budynku nie chcieli podejmowad tego tematu.
Głos zabrała Radna Bogusława Grzelak, która zwróciła się do Wójta wskazując na jego
gazetkę wyborczą powołując się na punkt, który brzmiał: ,,Zagospodarowanie budynku po
byłej szkole w Szczuczkach” oraz zapytała jakie koszty ponoszone są w związku z utrzymaniem
tego budynku, bo chyba nawet 1 zł nie zostały wydatkowane w celu utrzymania tego
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budynku? Wójt odpowiedział, że koszty zostały poniesione, ponieważ były wykonywane
remonty dachu – nie były to wielkie środki, ale jednak jakieś koszty gmina poniosła. Radna
odpowiedziała, że na dachu szkolnym nie były prowadzone żadne remonty od 3 lat, a remont
był na części mieszkalnej osoby, która płaci czynsz i stosownym byłoby taki remont jej pokryd.
Wójt zadał pytanie: kto doprowadził do tego, że szkoła została zlikwidowana i dlaczego?
Głos zabrał sołtys wsi Stanisław Tomicki, który powiedział, że radni na sesji uchwalili
to, że szkołę w Szczuczkach trzeba zlikwidowad, a przy okazji wyrazili zadowolenie, że zostaną
pieniądze dla gminy. Radna Bogusława Grzelak odpowiedziała, że może i radni kazali zamknąd
szkołę, ale budynek został i trzeba było o niego dbad, a w 2018 r. była kupiona przez Wójta
Jana Czyżewskiego papa, lepik i budynek był częściowo przykrywany – wchodzili pracownicy
i budynek pokrywali, a od tamtej pory nic nie było w tym temacie robione. Wójt odpowiedział,
że jeżeli otrzyma oferty od firm to wtedy będą podjęte działania, bo o ile w środku jakieś
prace mogą wykonad pracownicy gospodarczy to w przypadku dachu musi zając się tym firma
specjalistyczna.
Głos zabrał Radny Tomasz Kowalski, który zwrócił uwagę, że trzeba będzie w koocu
jakąś decyzję związaną z tym budynkiem podjąd – czy faktycznie przeznaczad pieniądze i go
remontowad, czy może ten budynek zlikwidowad? Radny również zaznaczył, że potrzebna jest
ekspertyza techniczna czy budynek w tym momencie nadaje się do dalszej eksploatacji, co
pozwoli określid czy Rada Gminy będzie przeznaczad pieniądze na jego remont czy jednak
może będzie potrzeba zagospodarowania tego całego terenu w inny sposób. W chwili obecnej
Radny zwrócił się z prośbą do zarządu gminy, by zadbali o infrastrukturę w środku i dokonanie
cząstkowego remontu, gdyż jest to mimo wszystko mienie gminne.
Głos zabrał Radny Miłosz Adamczyk, który powiedział, że jako członkowie Komisji
Infrastruktury w roku 2019 wystąpili do władz gminy, by przedstawili dokumenty lub jakąś
ekspertyzę, czy tamten budynek w tamtym okresie po jakimś remoncie będzie nadawał się do
przekształcenia i użytku czy tylko i wyłącznie będzie wymagał ciągłego wkładu finansowego
a nie będzie chętnego na tą inwestycję – to troszkę mija się z celem. Radny dodał, że rozumie
mieszkaoców Szczuczek, że są zaniepokojeni obecną sytuacją, a on sam nie rozumie jak
w ogóle można było doprowadzid taką szkołę do upadku.
Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że poprosi Zastępcę Wójta o dokonanie
stosownej ekspertyzy oraz zapewnił, że po wyborze oferty podjęte zostaną działania
remontowo-zabezpieczające oraz pracownicy stosowne prace sprzątające w środku budynku
wykonają.
Głos zabrał Radny Dariusz Kołodziejczyk, który powiedział, że z problemem borykamy
się od czasu, gdy szkoła została zamknięta i stwierdził, że na pewno w tej chwili trzeba
doprowadzid ten dach do porządku, nakryd i wysprzątad szkołę – bo jeżeli nawet ktoś byłby
zainteresowany wziąd budynek w dzierżawę to widząc budynek w takim stanie od razu
zrezygnuje. Decyzja jest bardzo trudna co dalej zrobid z tym budynkiem i gmina raczej nie jest
w stanie przekształcid tego na dom opieki, ale może warto pójśd w tym kierunku – może ktoś
by wziął w dzierżawę? Na pewno ten dach trzeba przykryd – bo jeszcze rok/dwa i ta szkoła
sama się zawali.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego
Komisji Budżetowej Tomasza Kowalskiego z pytaniem, w którym miesiącu zostały przekazane
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pieniądze? Radny Tomasz Kowalski odpowiedział, że był to okres późnojesienny i warunki
atmosferyczne były na tyle złe, że tego dachu już chyba nie dało się zabezpieczyd.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie zgadza się z tą opinią, bo występowały przebłyski
pogodowe, gdzie można było dokonad zabezpieczenie, a nawet nowe pokrycie oraz po
dokonanej analizie koszt kompleksowej naprawy dachu na tamtą sytuację była w granicach
100 000 zł, a w tej chwili pewnie będzie trzeba sporo dołożyd. Można było podjąd takie kroki,
ale zarząd gminny kroków takich nie podjął i rok temu przed zimą wnętrze tego budynku
wyglądało inaczej. Na chwilę obecną pozostała kwestia czy mamy pomysł na ten budynek, bo
jeżeli nie ma pomysłu to po co inwestowad pieniądze? Przewodniczący Rady zwrócił się
z prośbą do Wójta by pochylid się nad tym tematem i głównym problemem jest brak koncepcji
co z tym budynkiem później zrobid i zasugerował, że można budynek przerobid na mieszkania
socjalne bądź na inną działalnośd m.in. związana z opieką społeczną. Wójt odpowiedział, że na
pewno trzeba zabezpieczyd dach obiektu, żeby dalej nie był degradowany i zwrócił uwagę, że
koszty są bardzo duże i jeżeli byłby pomysł na stworzenie mieszkao socjalnych to byłby duży
problem z sanepidem, nadzorem budowalnym oraz strażą pożarną w sprawie odbioru
budynku – są inne przepisy w porównaniu do tego, co było kilkadziesiąt lat temu oraz jego
zdaniem prościej byłoby odtworzyd budynek z nowych materiałów w nowej technologii.
Głos zabrał Radny Tomasz Kowalski, który zwrócił uwagę, że szkoła została zamknięta
wiele lat temu i w pełni zgadza się z Wójtem, że remont i modernizacja tego budynku może
okazad się o wiele droższa niż wybudowanie go w nowej technologii oraz według nowych
przepisów. Kluczowa będzie ekspertyza, na której dalej można się opierad oraz zasugerował,
że dobrym pomysłem byłyby mieszkania socjalne, których w gminie nie ma. Radny zwrócił
również się z propozycją do Wójta o rozeznanie w temacie w sprawie możliwości uzyskania
dofinansowania na ten cel.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który powiedział, że na ten moment należy skupid
się na zabezpieczeniu tego budynku, tak by nie pogłębiad dalszej degradacji budynku i zwrócił
się z prośbą do Wójta by zajął się tą sprawą.
Głos zabrał Radny Mariusz Błaszczak, który zwrócił się do Wójta z prośbą o dokonanie
przeglądu dróg i uzupełnianie ubytków, szczególnie na drogach od Szkoły Podstawowej
w Palikijach w stronę miejscowości Krzywie oraz od sklepu w górę. Zastępca Wójta
odpowiedział, że działania takie już zostały podjęte, ostatnio uzupełniane były
ubytki w Maszkach i sukcesywnie będą się przemieszczad po każdej drodze. Droga, o której
mowa jest nam znana – wygląda praktycznie jak ser szwajcarski, jest tam dziura na dziurze, ale
jest kupiony destrukt i będzie ta droga uzupełniana. Droga, o której mówił Radny Dariusz
Kołodziejczyk, na której siada przepust – ta droga jest na gwarancji i przegląd tej drogi będzie
dokonany jak grunt się ustabilizuje. Odnośnie równania dróg szutrowych - będzie równiarka,
będę się kontaktował i na chwilę obecną obserwujemy jeszcze pogodę, nadają deszcz i śnieg,
więc jeszcze tydzieo chcemy się wstrzymad, ale po tym tygodniu podejmujemy działania.
Również w zakresie funduszu sołeckiego w Wojciechowie odnośnie chodnika – mamy
wszystko kupione, jeżeli pogoda się ustabilizuje to zabieramy się za pracę tak, by jak
najszybciej powstał i służył mieszkaocom.
Głos zabrał Radny Miłosz Adamczyk, który zwrócił się z pytaniem do Wójtów, kiedy
planowane jest rozwożenie kruszywa z funduszu sołeckiego? Zastępca Wójta odpowiedział, że
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pracownik przygotowuje przetarg i zapewne na dniach ten przetarg się pojawi, a w tym roku
planowane rozwożenie kruszywa tak, jak w poprzednik roku w okolicach maj-czerwiec.
Głos zabrał Radny Grzegorz Matyjasik, który zwrócił uwagę na trudną sytuację
z przepustem przy remizie OSP Ignaców. Wójt odpowiedział, że zgłoszenie takie otrzymał,
temat jest znany i będzie to załatwione w przyszłym tygodniu.
Głos zabrał Radny Andrzej Twardowski, który zwrócił uwagę, że po zimie droga
w kierunku od mleczarni do remizy wymaga wyrównania destruktem i czy byłaby możliwośd
by gmina się tym zajęła – ze względu, że oni jako sołectwo przekazali całe środki na
pozyskanie samochodu dla straży. Zastępca Wójta odpowiedział, że zna te ubytki i będą próby
uzupełnienia tego tzw. gruzem mielonym.
Głos zabrała Radna Anna Zabiegła, która zwróciła się z pytaniem do Wójta, czy wnioski
składane na dofinansowanie tzw. PPGR przeszły? Wójt odpowiedział, że termin składania
wniosków został wydłużony do 11 marca i na chwilę obecną jeszcze nic nie wiemy, ale jeżeli
coś się zmieni to niezwłocznie zostaną Paostwo poinformowani.
Głos zabrał Radny Dariusz Kołodziejczyk, który zwrócił się z pytaniem, czy przetarg
będzie ogłoszony od razu z transportem oraz czy do wyrównania drogi posłuży równiarka czy
koparka? Zastępca Wójta odpowiedział, że będzie z transportem i w przetargu będzie
napisane z rozrównaniem oraz zostaną wymienione urządzenia, które mogą byd m.in.
koparka, równiarka bądź inny sprzęt równający i nie można w tej chwili odpowiedzied czy
wygra akurat ktoś z równiarką czy z koparko-ładowarką.
Głos zabrał Radny Grzegorz Matyjasik, który zwrócił uwagę, że również w drodze przez
Olszynki pojawiło się kilka poważnych ubytków jakimś asfaltem. Wójt odpowiedział, że jest
zakupiony asfalt na gorąco oraz zagęszczarka.
Głos zabrał Radny Tomasz Kowalski, który zwrócił się z wnioskiem do
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury – Miłosza Adamczyka o zorganizowanie komisji
wyjazdowej, która oceni stan dróg oraz wspólnie z całą komisją, Przewodniczącym Rady,
Wójtami odwiedzą szkołę w Szczuczkach i podejmą jakąś decyzję co dalej w tym temacie. Nie
można tego tematu odkładad, więc prosiłbym, by najbliższe posiedzenie odbyło się w tym
trybie. Radny Miłosz Adamczyk odpowiedział, że wyjazd taki jest planowany, a odnośnie
odwiedzin w Szczuczkach jak najbardziej, tylko dobrze, żeby była jakaś wstępną ekspertyza,
gdyż podejrzewam, że ja czy Pan nie znamy się na budowlance. W roku 2019 podczas
przeglądu mienia gminnego dyskutowaliśmy już na ten temat, ze oprócz dachu i złej jakości
stropu brakuje izolacji fundamentów. Radny Tomasz Kowalski odpowiedział, że jeżeli będą
potrzebne jakieś środki budżetowe w zakresie opinii to na komisji budżetowej na ten temat
będziemy dyskutowad i nie ma co odkładad tego tematu na później – trzeba ten temat
rozstrzygnąd. Radny Miłosz Adamczyk odpowiedział, że komisja wyjazdowa będzie w kwietniu
i temat ten zostanie poruszony oraz ma nadzieję, że zostanie rozwiązany.
Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zwrócił uwagę, że na terenie miejscowości
Wojciechów oraz Wojciechów-Kolonia Piąta wymieniane są lampy sodowe na lampy LED i ze
względu, że wyłączają się o różnych porach zwracam się z prośbą o regulację tego czasu oraz
częśd tych lamp nie świeci – więc prosiłbym, by firma przejechała i posprawdzała. Kolejnym
problemem jest fakt, że częśd lamp została pominięta i czy one zostaną wymienione czy nie?
Wójt odpowiedział, że inwestycja dopiero została zakooczona i mogło się coś rozregulowad
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i dziękuje za czujnośd i uwagę – na pewno są jeszcze miejsca, gdzie można byłoby pomyśled
nad wymianą kilku lamp, gdyż nie jest to duży koszt. Przewodniczący Rady przypomniał, że do
30 kwietnia jest obowiązek złożenia oświadczeo majątkowych, które należy złożyd na
sekretariat Urzędu Gminy.
Głos zabrał sołtys wsi Piotr Sułek, który zwrócił uwagę, że mieszkaocy drogi ,,nad
łąkami” zgłaszali bezpośrednio do gminy oraz do niego, że 2 lub 3 lampy nie świecą. Przy
pierwszym zgłoszeniu była prośba o numer lampy – tutaj ludzie nie mają tych informacji
z tego względu, że te lampy stoją trochę w głębi pola oraz uważam, że jeżeli zostałoby
zgłoszone to do zakładu to tych lamp nie ma za wiele. Wójt odpowiedział, że jest potrzebny
numer słupa i czasem ten numer słupa jest zamazany i zawsze przekazujemy takie informacje
pracownikom i jest to zgłaszane zakładowi. Kolejną sprawą są dwa wjazdy z drogi powiatowej
na drodze Miłocin – Bełżyce. Pierwszy wjazd przed zakrętami po prawej stronie – w zeszłym
roku był tam robiony przepust i nowy właściciel, który wybudował się tuż za – praktycznie nie
ma żadnego efektu, tego co było robione, zostało to rozjeżdżone i zrobił się stromy podjazd
i samochody mają problem z wyjazdem. Drugą sprawą jest droga kawałek za zakrętami – jest
tam droga destruktowa i tu prośba o wyrównanie tej drogi, by nie było tak stromo oraz czy
wiadomo, z której strony będzie przebiegał chodnik przy drodze powiatowej w Miłocinie?
Wójt odpowiedział, że nie zna odpowiedzi, ale domyśla się, że będzie to od strony szkoły.
Głos zabrał Prezes OSP Stasin – Czesław Bednarczyk, który podziękował Wójtowi,
Przewodniczącemu Rady oraz wszystkim radnym za przyznanie dotacji w kwocie 415 000 zł na
zakup samochodu pożarniczego. W chwili obecnej zapewnione jest 815 000 zł i ze względu na
sytuację na świecie wszystkie ceny poszły w górę, a nawet brakuje samochodów. Na dzieo
dzisiejszy straż zapewni 20 000 zł wkładu własnego, a resztę postara się pozyskad. Brakuje
około 70 000 zł i tu zwracamy się z prośbą do Wójta, Rady Gminy by pozyskad ten samochód.
W tej chwili ogłosiliśmy przetarg i czekamy na rozstrzygnięcie, ale z tego co się wstępnie
informowaliśmy samochód będzie kosztował w granicach 900 000 zł i z tego względu
zrezygnowaliśmy nawet ze zbiornika 4000l na rzecz 3500l. Jako Prezes zwracam się z prośbą
by jakimś sposobem pozyskad ten samochód, a my ze swojej strony będziemy starad się
pozyskad dodatkowe środki. Przewodniczący Rady odpowiedział, że temat był poruszany
i radni stwierdzili, że trzeba poznad koszty po przetargu ile faktycznie tych środków będzie
trzeba dołożyd – 4 kwietnia jest otwarcie ofert i wtedy będą podejmowane dalsze kroki.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta z pytaniem czy były podwyżki dla
pracowników? Wójt odpowiedział, że były i jeszcze będą. Na koniec Wójt podziękował
mieszkaocom, radnym, sołtysom za cierpliwośd w projekcie ,,OZE w Gminie Wojciechów”,
który szczęśliwie dobiegł kooca.
Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten
punkt obrad.
Ad. pkt. 15. Zakooczenie obrad XLIII sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.
Zakooczenia obrad XLIII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.
Protokołowała:
Anna Śmigielska
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