Protokół Nr XV/19

28 listopada 2019 roku

PROTOKÓŁ NR XV/19
z XV sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 28 listopada 2019 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie
i trwała od godz. 9.00 do godz. 14.26.
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Mariusz Błaszczak,
3. Stanisław Kamela,
4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
5. Tomasz Kowalski,
6.Tomasz Marek Madej,
7. Dariusz Malik,
8. Marcin Mirosław,
9. Grzegorz Piróg,
10. Michał Sumiński,
11. Andrzej Twardowski,
12. Anna Zabiegła,
13. Kazimierz Żywicki.
Nieobecni:
1. Grzegorz Matyjasik,
2. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz
Zielonka - Zastępca Wójta Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy, Magdalena Matusiak –
prawnik UG Wojciechów, Anna Śmigielska – pracownik UG Wojciechów, Agnieszka Gąska –
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, Wojciech Mirosław – Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie.
Ad. pkt 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumiński.
Następnie przywitał przybyłych na obrady radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu
15 radnych obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
(Listy obecności stanową załącznik do protokołu)
Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był
on również udostępniony na Portalu Mieszkańca pod adresem wojciechow.esesja.pl.
(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu)
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Przewodniczący Rady Michał Sumiński zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do
porządku obrad dodatkowych punktów, tj. 1) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok, 2) podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości
położonych we wsi Góra Chmielnik, 3) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok .
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości
położonych we wsi Góra Chmielnik.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
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Innych wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
poddał pod głosowanie całość porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XV sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności w
okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta Gminy Wojciechów o złożonych oświadczeniach majątkowych przez
pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów o złożonych przez radnych
oświadczeniach majątkowych złożonych na początek kadencji oraz złożonych za 2018 rok.
9. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji oraz
kosztów finansowych XXV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz XVIII Ogólnopolskich
Spotkań Kowali.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do
obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na rok 2020.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy
Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Wojciechów położonym w
miejscowości Palikije Pierwsze z dotychczasowym najemcą.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Wojciechów położonym w
miejscowości Palikije Drugie z dotychczasowym najemcą.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Wojciechów położonym w
miejscowości Wojciechów z dotychczasowym najemcą.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych we wsi Góra
Chmielnik.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której
zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wojciechów na cele związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
28. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozie finansowej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
30. Sprawy różne.
31. Zakończenie obrad XV sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z XIV sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią,
ponadto protokół był udostępniony na Portalu Mieszkańca pod adresem wojciechow.esesja.pl
oraz na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wojciechów.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz
Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał
Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Mariusz Błaszczak.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XIV sesji.
Ad. pkt 4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami
Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy – Artur Markowski. Na wstępie poinformował
o zarządzeniach, które były wydane w okresie od 17 października 2019 roku, to jest od
ostatniej sesji do dnia 26 listopada 2019 roku. (Lista zarządzeń stanowi załącznik do
protokołu)
Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeń i spotkań, w których
uczestniczył.
17 października – spotkanie z nauczycielami emerytami z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
18 października – Szkoła Podstawowa w Łubkach, Gminny Bieg Ariański,
- Szkoła Podstawowa w Wojciechowie, Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
19 października – prace porządkowe prowadzone przez druhów OSP, wycinka zakrzaczeń na
boisku przy byłej szkole w Szczuczkach;
21 października – I Lubelskie Forum Turystyki, udział w spotkaniu;
23 października – Szkoła Podstawowa Miłocin, ślubowanie pierwszej klasy’
- Starostwo Powiatowe, spotkanie dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
24 października Lubelski Urząd Wojewódzki , uzgodnienia dotyczące wniosku w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg w miejscowościach Szczuczki i Palikije
Pierwsze,
- Starostwo Powiatowe, konsultacje w sprawie drogi powiatowej Wąwolnica-Stary Gaj
(2235L),
- Nałęczów, spotkanie na temat Zintegrowanych Inwestycji Turystycznych;
25 października – Szkoła Podstawowa w Palikijach, ślubowanie pierwszych klas;
29 października – Palikije Drugie, oględziny lokali mieszkalnych w budynku biblioteki,
- Bychawa, udział w posiedzeniu Zarządu CZG PROEKOB;
30 października – Urząd Marszałkowski, podpisanie umowy na termomodernizację OSP w
Łubkach,
- zebranie wiejskie w sołectwie Stasin;
31 października – Urząd Miejski Bełżyce, spotkanie dotyczące form wsparcia aktywności dzieci
i młodzieży z terenu gminy Wojciechów i Bełżyce;
4 listopada – Palikije Drugie, wizja lokalna w sprawie odprowadzania ścieków,
- Starostwo Powiatowe, spotkanie na temat Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego;
6 listopada – Kośmin, posiedzenie Rady LGD „Zielony Pierścień” w sprawie oceny wniosków na
prowadzenie działalności gospodarczej,
- spotkanie seniorów z Gminy Wojciechów z seniorami z gmin z innych województw;
7 listopada – Urząd Marszałkowski, podpisanie aneksu do umowy OZE,
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- Powiatowy Urząd Pracy w Bełżycach, podpisanie aneksu do umowy o zatrudnienie na
stanowisku gospodarczym;
9 listopada – spotkanie organizacyjne dotyczące VIII Rajdu Zapory,
- Miłocin, Bal Niepodległości;
11 listopada – Wojciechów, Msza św. I uroczystości z okazji 101 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości;
12 listopada – uroczyste wręczenie dyplomu za 75 lat działalności dla druha strażaka OSP
Wojciechów Józefa Szewczyka,
- Szkoła Podstawowa w Łubkach, ślubowanie pierwszych klas;
13 listopada – posiedzenie ZKG w Bełżycach;
14 listopada – spotkanie w sprawie aktualizacji Strategii Województwa Lubelskiego;
17 listopada – OSP Wojciechów, spotkanie z mieszkańcami gminy w sprawie budowy stacji
bazowej telefonii komórkowej;
18 listopada – rozliczenie merytoryczne wniosku na budowę dróg w miejscowościach Maszki
i Maszki k. Wojciechowa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
19 listopada – Lublin, konferencja ZETO dotycząca elektronizacji zamówień publicznych oraz
e-usług;
20 listopada – posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej;
21 listopada – posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego,
- Lublin, spotkanie z dyrektorem pionu Infrastruktury Poczty Polskiej dotyczące kwestii
związanych z funkcjonowaniem poczty w Wojciechowie,
- Lublin, konferencja podsumowująca dotycząca programu „Czyste Powietrze”;
22 listopada – Starostwo Powiatowe, obchody Dnia Pracownika Socjalnego,
- Szkoła Podstawowa w Miłocinie, rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w międzyszkolnym
konkursie plastycznym;
25 listopada – udział w szkoleniu obronnym Powiatu Lubelskiego,
- Sąd Okręgowy Lublin, rozprawa w sprawie Marcina Flisa o zapłatę;
26 listopada - wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Wojciechów, temat stawki
podatku i wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych;
27 listopada – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie, ślubowanie pierwszych klas,
- posiedzenie Społecznej Rady SP ZOZ w Bełżycach
Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakończył ten
punkt obrad.
Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczących Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Na wstępie punktu Przewodniczący poinformował, że jest to nowy stały punkt
wprowadzony do porządku na wniosek jednego z radnych. Następnie przeszedł do
przedstawienia informacji.
21 października – posiedzenie Komisj9i Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych;
23 października – dyżur w Urzędzie Gminy Wojciechów,
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- Starostwo Powiatowe, spotkanie dotyczące zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego;
24 października – Gala Finałowa projektu „Zakręceni kulturalnie”;
30 października – dyżur w UG Wojciechów;
6 listopada – dyżur w UG Wojciechów;
6-7 listopada – Wojciechów, udział w spotkaniu z seniorami w ramach projektu „Przestrzeń
dla seniora”;
11 listopada – udział w uroczystościach związanych z obchodami 101 rocznicy odzyskania
niepodległości;
13 listopada – dyżur w UG Wojciechów;
16 listopada – Stasin, spotkanie w sprawie budowy odcinka drogi;
17 listopada – Wojciechów, spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy masztu;
20 listopada – posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej;
21 listopada – posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego;
26 listopada – posiedzenie wspólne wszystkich komisji stałych rady Gminy Wojciechów;
27 listopada - dyżur w UG Wojciechów.
Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego
punktu w porządku obrad.
Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Od ostatniej sesji odbyło się w sumie 6 posiedzeń następujących Komisji: Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 22 października, Prawa, Porządku Publicznego,
Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 23 października i 20 listopada, Komisji
Infrastruktury Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w dniach 24 października i 21
listopada oraz posiedzenie wspólne wszystkich komisji stałych Rady Gminy Wojciechów w
dniu 26 listopada.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że Komisja
odbyła wspólne posiedzenie wraz ze wszystkimi pozostałymi komisjami stałymi. Przedmiotem
spotkania były przedłożone projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych oraz opłat za
gospodarowanie odpadami. Ponadto radni zajmowali się zmianami budżetowymi oraz w
wieloletniej prognozie finansowej.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego,
Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski. Komisja odbyła posiedzenia
w terenie i dotyczyły one kontroli zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska
spowodowanych spalaniem odpadów w piecu oraz odprowadzaniem nieczystości.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Infrastruktury Inwestycji i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego poinformował, że w dniu 24 października Komisja przeprowadziła
kontrolę placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy oraz dokonała
przeglądu inwestycji drogowych zrealizowanych w 2019 roku. W dniu 21 listopada radni
zajmowali się opiniowaniem przedłożonych umów najmu i dzierżawy nieruchomości
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gminnych, oceną lokalnych połączeń komunikacyjnych, oceną przygotowania do odśnieżania
w sezonie zimowym.
Po przedstawieniu informacji Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad,
po czym przeszedł do kolejnego.
Ad. pkt 7. Informacja Wójta Gminy Wojciechów o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok.
Informację przedstawił Wójt Gminy Wojciechów Artur Markowski. (Informacja stanowi
załącznik do protokołu)
Ad. pkt 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów o złożonych przez radnych
oświadczeniach majątkowych złożonych na początek kadencji oraz złożonych za 2018 rok.
Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów Michał Sumiński.
(Informacja stanowi załącznik do protokołu)
Ad. pkt 9. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z
organizacji oraz kosztów finansowych XXV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz
XVIII Ogólnopolskich Spotkań Kowali.
Sprawozdanie z organizacji oraz kosztów finansowych XXV Ogólnopolskich Warsztatów
Kowalskich oraz XVIII Ogólnopolskich Spotkań Kowali przedstawiła i omówiła Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie Agnieszka Gąska. (Sprawozdanie stanowi
załącznik do protokołu)
Po zakończeniu wypowiedzi głos zabrał Wójt. Podziękował Dyrektor za przygotowanie i
organizację Warsztatów Kowalskich i Ogólnopolskich Spotkań Kowali.
Następnie Przewodniczący Rady w imieniu całej Rady również podziękował Dyrektor za
pełne zaangażowanie w organizację imprezy.
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Andrzej
Twardowski poinformował, że członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem i opiniują je
pozytywnie.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył dyskusję
w tym punkcie sesji.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. Na
wstępie poinformował, że kwestia dotycząca określenia stawek podatku na 2020 rok była
omawiana podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Wojciechów w
dniu 26 listopada. Wójt zaproponował obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej w
Komunikacie Prezesa GUS, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego, z kwoty 58,46 zł
za 1dt do kwoty 48 zł za 1 dt.
Przewodniczący Rady potwierdził, że temat dotyczący ustalenia stawek podatków na
2020 rok był szeroko omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy
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Wojciechów, na którym obecnych było 12 radnych. Następnie poprosił o przedstawienie
opinii Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
Radny Tomasz Kowalski uzasadniając konieczność podwyższenia stawki podatku
rolnego wyjaśnił, że wynika to przede wszystkim z analiz porównawczych wysokości stawek
w sąsiednich gminach, gdzie w Gminie Wojciechów ta stawka jest naprawdę niska. Biorąc pod
uwagę stawki od najwyższej do najniższej to na 15 gmin Wojciechów jest na 13 pozycji. Z racji
rolniczego charakteru gminy wpływy z tytułu podatku rolnego stanowią największy dochód
własny, a im większy dochód tym lepsze możliwości rozwoju i realizacji inwestycji. W 2019
było to około 1.231.000 zł. Podniesienie podatku o 1 zł to dla Gminy dodatkowe 26.000 zł
wpływu do budżetu. Zdaniem radnego są dwie możliwości na zwiększenie potencjału gminy:
albo zwiększenie dochodów, albo zmniejszenie wydatków. Następnie radny poinformował, że
Komisja Budżetowa zajmowała się podatkami wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy.
Przychyla się do propozycji Wójta i pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały.
Radny Miłosz Adamczyk zwrócił uwagę, że warto byłoby się zastanowić nad tym, aby
przede wszystkim zredukować dług powstały w wyniku zaległości w niepłaceniu podatków,
który w 2018 roku wyniósł 220.000 zł.
Zdaniem radnego T. Kowalskiego jest to słuszna uwaga, gdyż nie wygląda to dobrze.
W gestii Urzędu i urzędników jest poprawa ściągalności opłat, gdyż jest to bardzo istotna
sprawa. Zwrócił się do mieszkańców z apelem o regulowanie zobowiązań.
Zabierając głos Przewodniczący Rady poinformował, że rok 2019 był rokiem, w którym
realizowano wiele inwestycji. Również na 2020 zaplanowano wiele zadań. Stanowi to duże
obciążenie dla budżetu, dlatego bardzo ważne są wpływy a istotną rolę odgrywają podatki
stąd też propozycja ich podwyższenia. Oczywiście bardzo ważna jest także poprawa
ściągalności, ale to jest już w gestii Urzędu Gminy.
Zdaniem radnego M. Miłosza jest to zależne nie tylko od Urzędu, ale od radnych
i sołtysów.
Wójt zobowiązał się, że będzie utworzony odpowiedni panel internetowy, ale trzeba
przede wszystkim pamiętać o tym, iż w dużej mierze zależy to od zasobności portfeli
mieszkańców. Do tematu należy podejść z rozsądkiem, aby podwyższając podatki nie
doprowadzić do powstania większego zadłużenia. Wójt zwrócił się do radnych i sołtysów
z apelem, aby mobilizowali mieszkańców do regulowania opłat.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa,
Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski. Członkowie Komisji przychylili się do
propozycji Wójta i pozytywnie opiniują przedłożony projekt uchwały.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg
odczytał przedłożony projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod
głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/78/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia
podatku rolnego na 2020 rok.
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.
Wójt Gminy Wojciechów proponuje w przypadku podatku leśnego na rok 2020 nie
korzystać z możliwości obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, ustalonej Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2019 roku w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku (M. P. z 2019r. poz. 1018), a więc przyjąć do
obliczania podatku leśnego na 2020 rok na obszarze Gminy Wojciechów kwotę 194,24 zł za
1m3. Jeżeli ta propozycja zostanie zaakceptowana przez Radę Gminy, uchwały o obniżeniu nie
podejmuje się, a do wymiaru podatku leśnego na 2020 rok przyjmuje się cenę drewna
ustaloną w/w Komunikatem Prezesa GUS.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski uzupełniając wypowiedź Wójta
wyjaśnił, że podatek leśny stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną
według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy tj. 42,7328 zł za 1ha fiz. lasu. Jest to podatek
marginalny. Komisja przychyla się do propozycji Wójta.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że członkowie Komisji również
przychylili się do propozycji Wójta, aby nie korzystać z możliwości obniżenia średniej ceny
sprzedaży drewna ustalonej Komunikatem Prezesa GUS.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na rok 2020.
Projekt uchwały i uzasadnienie jej podjęcia przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski.
Podatek od nieruchomości stanowi znaczny wpływ do budżetu, bo około 302.000 zł w 2019
roku. Wójt poinformował, że zaproponował nieznaczne podwyższenie stawek o wskaźnik
inflacji, co stanowi około 5.500 zł dodatkowego wpływu do budżetu. Następnie przedstawił
swoje propozycje dla poszczególnych kategorii nieruchomości. Dodał, że wysokość stawek
była analizowana i omawiana podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
Wojciechów w dniu 26 listopada.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Na wstępie
poinformował, że stawki podatków od nieruchomości były omówione podczas wspólnego
posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Wojciechów. Poddano je analizie i porównaniu do
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stawek w sąsiednich gminach. Z uwagi na to, iż jest to podatek o charakterze powszechnym to
zdaniem radnego nieznaczne ich podniesienie będzie stanowiło dodatkowy wpływ do budżetu
przy niedużym obciążeniu dla podatników. Dlatego też obecni na wspólnym posiedzeniu radni
przychylili się do propozycji Wójta i pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela
odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/79/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Wojciechów na rok 2020.
Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2020.
Po otwarciu dyskusji głos zabrał Wójt. Na wstępie poinformował, że w Gminie
Wojciechów do opodatkowania zgłoszonych jest 66 różnego typu pojazdów. Przypis
podatkowy na 2019 rok wyniósł 97.816 zł. Podobnie jak w przypadku poprzednich rodzajów
podatków Wójt zaproponował podwyższenie stawek podatków od środków transportowych
o wskaźnik inflacyjny, co dałoby zwiększenie wpływu do budżetu o 2.162 zł.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że temat był szeroko dyskutowany na
wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy. Następnie poprosił o opinię
Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
W uzupełnieniu wypowiedzi Wójta radny Tomasz Kowalski wyjaśnił, ze pojazdy
podzielone są na dwie kategorie: pojazdy lżejsze do 12 ton oraz cięższe powyżej 12 ton.
Szczegółowy podział znajduje się w tabelach, które stanowią załączniki do uchwały. W związku
z tym, że podatkiem objęte są ruchomości, dlatego też jest on podatkiem zmiennym. Wszyscy
obecni na wspólnym posiedzeniu radni przychylili się do propozycji Wójta i pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały.
Wójt uzupełnił swoją wypowiedź podając liczbę pojazdów w poszczególnych
kategoriach, które są zgłoszone do opodatkowania na terenie gminy Wojciechów.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg odczytał
projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
11 | S t r o n a

Protokół Nr XV/19

28 listopada 2019 roku

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/80/19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na rok 2020.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Wojciech Mirosław. Wyjaśnił, że wprowadzona została drobna zmiana, polegająca
jedynie na zmianie celu wydatków. Zgodnie z wnioskiem OSP Sporniak wykreślono zadanie
„zakup sprzętu sportowego dla OSP Sporniak” a wprowadzono: „zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej”. Przy czym kwota i termin realizacjo pozostały te same.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela
odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/81/19 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy
Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Anna Jamróz – pracownik Urzędu
Gminy Wojciechów. Omówiła podstawy prawne zobowiązujące radę do przyjęcia powyższego
Programu jak również cele Programu i jego treść. Poinformowała, że projekt uchwały był
poddany konsultacjom społecznym. Nie wpłynęły żadne uwagi i opinie. Podobnie jak w 2019
roku na realizacje Programu w 2020 przewidziano kwotę 20.000 zł.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela
odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/82/19 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumiński zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Wojciechów położonym
w miejscowości Palikije Pierwsze z dotychczasowym najemcą.
Po zakończonej przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad. Poprosił o zabranie głosu obecna na sesji Joannę CzubakTomicka – pracownika Urzędu Gminy Wojciechów.
Joanna Czubak Tomicka omówiła treść przedmiotowej uchwały oraz przedstawiła
uzasadnienie jej podjęcia.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela
odczytał projekt uchwały.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady poprosił o opinię
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował, że Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt
uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady projekt uchwały pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/83/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Wojciechów położonym
w miejscowości Palikije Pierwsze z dotychczasowym najemcą.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Wojciechów położonym
w miejscowości Palikije Drugie z dotychczasowym najemcą.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Joanna Czubak-Tomicka – pracownik
Urzędu Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował, że Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały
z uwagą, aby w umowie najmu znalazł się zapis zobowiązujący do wymiany centrali na
nowszą.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela
odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/84/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Wojciechów położonym
w miejscowości Palikije Drugie z dotychczasowym najemcą.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Wojciechów położonym
w miejscowości Wojciechów z dotychczasowym najemcą.
Po otwarciu dyskusji głos ponownie zabrała Joanna Czubak-Tomicka – pracownik
Urzędu Gminy Wojciechów. Omówiła treść w/w uchwały oraz przedstawiła uzasadnienie jej
podjęcia.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował, że Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt
uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg odczytał
projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/85/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego w budynku stanowiącym własność Gminy Wojciechów położonym
w miejscowości Wojciechów z dotychczasowym najemcą.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Treść w/w uchwały oraz uzasadnienie jej podjęcia przedstawiła Joanna CzubakTomicka.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował, że Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt
uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela
odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/86/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3
lat z dotychczasowym dzierżawcą.
20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych we wsi Góra
Chmielnik.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Joanna Czubak-Tomicka.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował, że Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt
uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg odczytał
projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/87/19 uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas
nieokreślony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych we wsi Góra Chmielnik.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Treść powyższej uchwały oraz uzasadnienie jej podjęcia przedstawiła Joanna CzubakTomicka.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował, że Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt
uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela
odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3
lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Joanna Czubak-Tomicka podziękowała za przyjęcie uchwał.
Przewodniczący Rady podziękował Joannie Czubak-Tomickiej
powyższych uchwał.

za

omówienie

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Po otwarciu dyskusji w tym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie
głosu Mariusza Majchera – pracownika Urzędu Gminy Wojciechów.
Na wstępie wypowiedzi Mariusz Majcher wyjaśnił, że konieczność podjęcia, zarówno
tej jak i kolejnych uchwał wynika ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, które weszły w życie z dniem 6 września bieżącego roku. Co do powyższej uchwały
zmiany dotyczą: zmiany numeru konta w związku z koniecznością utworzenia otworzenia
odrębnego rachunku bankowego na wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
terminów wnoszenia opłat.
Wójt poinformował, że temat związany z gospodarka odpadami był również omawiany
i analizowany podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy, które odbyło się 26
listopada. Zwrócił uwagę, że z roku na rok obserwuje się wzrost strumienia odpadów i jest to
około 10% rocznie.
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Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że członkowie Komisji zapoznali się
z przedstawionym projektem uchwały i opiniują go pozytywnie.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg odczytał
projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/89/19 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Mariusz Majcher - pracownik Urzędu
Gminy Wojciechów. Poinformował, że zmieniana uchwała podjęta była w 2018 roku a zmiana
dotyczy jedynie godzin przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, co
zostało zasugerowane w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska. Treść uchwały uzyskała pozytywną opinię Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że członkowie Komisji zapoznali się
z przedstawionym projektem uchwały i opiniują go pozytywnie.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela
odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/90/19 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
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Sołtys wsi Miłocin Piotr Sułek zwrócił uwagę na zapis „każdy wtorek tygodnia”, który
jego zdaniem jest błędnym sformułowaniem.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Mariusz Majcher - pracownik Urzędu
Gminy Wojciechów. Wyjaśnił, że metoda pozostaje taka sama jak do tej pory, czyli odpłatność
będzie nadal uiszczana od osoby. Natomiast zmianie ulegnie wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami. Główną przyczyną jest wzrost kosztów całego systemu, na który
składają się miedzy innymi koszty odbioru i transportu odpadów oraz koszty
zagospodarowania odpadów. Nastąpiło podwyższenie tzw. „opłaty marszałkowskej”, która od
1 stycznia 2020 roku wyniesie aż 270 zł, podczas gdy w 2018 roku było to 140 zł. Po
przeanalizowaniu kosztów całego systemu oraz podwyżek, jakie nastąpiły z dniem 1 styczni br.
okazuje się, że aby system mógł funkcjonować i sam się finansować konieczna jest podwyżka
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponuje się wprowadzenie
następujących kwot: 12 zł od osoby za odpady segregowane oraz 48 zł od osoby za pozostałe
odpady (stawka maksymalna przewidziana w ustawie). Mariusz Majcher dodał, że obecne
stawki zostały ustalone w 2013 roku i przez niespełna 7 lat nie były zmieniane.
Po otwarciu dyskusji głos zabrał sołtys wsi Miłocin Piotr Sułek. Zwrócił uwagę, że
Gmina Wojciechów bardzo dobrze segreguje odpady i przypomniał, że podczas jednej
z ostatnich sesji, na której gościł Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Bełżycach była mowa o swego rodzaju promowaniu takich gmin i podwyżkach rzędu
kilkunastu procent a nie 100%.
Przewodniczący rady nadmienił, że byłoby dobrze gdyby na dzisiejszej sesji Prezes był
obecny gdyż wyjaśniłby kwestie związane z podwyżką opłat, ale faktycznie wskazywał
wówczas na wzrost cen. Zdaniem Przewodniczącego podejmując uchwałę w zeszłym roku
błędem było pozostawienie stawek na tym samym poziomie, co w efekcie skutkuje tym, że
obecnie jest to 100% wzrost. Zaznaczył, że brak zmian pociągnie za sobą dalsze problemy
finansowe, gdyż już w tym roku Gmina musiała dołożyć do systemu związanego z gospodarka
odpadami 40.000 zł a strumień odpadów nadal się zwiększa. Porównując inne gminy
w Gminie Wojciechów stawka za wywóz odpadów jest najniższa. Podwyżka jest drastyczna,
ale w chwili obecnej konieczna, tym bardziej, że za rok, gdy skończy się umowa z ZZOK znowu
staniemy przed tym samym problemem.
Według sołtysa Piotra Sułka największym problemem będzie wytłumaczenie
mieszkańcom powodów tak dużej podwyżki, tym bardziej, że Gmina Wojciechów jest liderem
w segregacji odpadów.
W odpowiedzi Przewodniczący wyjaśnił, że podwyższa się kwotę do 12 zł a nie np. do
15 zł. Więc nie jest to stawka maksymalna.
Głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Kowalski. Poinformował, że jest po spotkaniu
z Prezesem ZZOK, które odbyło się w Nałęczowie, na którym przedstawiona została
szczegółowa analiza kosztów funkcjonowania Zakładu. Nastąpił znaczny wzrost kosztów, co
jest związane między innymi z koniecznością zakupu monitoringu, wzrostem płacy minimalnej
oraz wzrostem tzw. „opłaty marszałkowskiej”. Ma to przełożenie na konieczność podnoszenia
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opłat za wywóz odpadów. Dla porównania w Nałęczowie ta stawka została zwiększona do 15
zł od osoby. Radny wyjaśnił, że w całym systemie związanym z gospodarką odpadami Gmina
jest jedynie pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami i zakładem. Nie ma z tego tytułu żadnych
profitów a z drugiej strony nie może do systemu dokładać żadnych środków własnych
środków. Radny dodał, że Gmina Wojciechów korzysta z bonifikaty, ponieważ porównując
opłaty w innych gminach zaproponowane 12 zł jest stawka dolną.
Przewodniczący Rady poinformował, że propozycje stawek były przedstawione na
wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 listopada i poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy.
Na wstępie Wójt poinformował, że temat związany z opłatami za gospodarowanie
odpadami był szeroko analizowany. W trakcie posiedzenia wspólnego komisji padały różne
propozycje, jednak jednorazowa podwyżka, zdaniem Wójta wydaje się najbardziej optymalna.
Jest ona konieczna, aby system mógł funkcjonować. Przedstawił stawki, które obowiązują
w innych sąsiednich gminach. Poruszając temat ZZOK Wójt wyjaśnił, że sytuacja nie
przedstawia się dobrze, gdyż głównym problemem jest ciągły wzrost strumienia odpadów
oraz zalegającego na składowisku balastu, co rodzi duże koszty.
Sołtys Piotr Sułek zwrócił uwagę na bardzo duże zadłużenie w regulowaniu opłat za
odpady przez mieszkańców.
W odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy Wójt poinformował, że na koniec 2018
roku zadłużenie wyniosło około 60.000 zł, gdzie w 2019 nastąpił wzrost i na koniec września
br. było to aż 83.000 zł. Zwrócił się z apelem o regulowanie płatności za odpady.
Zdaniem sołtysa podwyższenie opłat za odpady nie wpłynie na zmniejszenie zadłużenia
a wręcz może doprowadzić do sytuacji, że będzie ono jeszcze większe.
Następnie głos w dyskusji zabrał radny Dariusz Malik. Zadał pytanie czy Gmina ma
możliwości prawne zobligowania mieszkańców do płacenia? Następnie zwrócił się z prośba
o redukcje produkcji śmieci.
W odpowiedzi na pytanie mecenas wyjaśniła, że Gmina ma możliwość ściągania
należności w postępowaniu egzekucyjnym, pod warunkiem, że mieszkańcy dysponują
dochodami.
Co do redukcji produkcji odpadów zdaniem Wójta sytuację może poprawić
wprowadzenie jak to było kiedyś systemu wymiennych butelek szklanych. Natomiast
odnośnie ściągania należności Gmina wystawia tytuły wykonawcze.
Odnosząc się do propozycji podniesienia stawek radny Dariusz Kołodziejczyk
poinformował, że temat ten był przedmiotem dyskusji zarówno na posiedzeniu Komisji Prawa,
Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodne jak i na posiedzeniu
wspólnym wszystkich komisji. Według radnego jednorazowa podwyżka jest konieczna i jest na
chwile obecną najlepszym rozwiązaniem, ponieważ gdyby przyjąć inne kwoty mogłoby się
okazać, że w niedalekiej przyszłości trzeba by było ponownie podnieść stawki. Dodał, że
pomimo tej decyzji Gmina Wojciechów ma bardzo niskie opłaty.
Radny Tomasz Kowalski poinformował, że na posiedzeniach komisji padła propozycja
utworzenia skutecznego systemu SMS, który przypominałby mieszkańcom o terminach
płatności oraz kwotach zadłużenia. Być może wpłynęłoby to na zmniejszenie zaległości.
Odnośnie samego systemu gospodarki odpadami radny obawia się, że nowe przepisy, które
zobowiązują do wywozu odpadów zmieszanych dwa razy w miesiącu podroży system a co za
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tym idzie wymusi kolejne podwyżki. W kontekście tego przypomniał, że dotychczasowa
umowa z ZZOK skończy się w przyszłym roku a więc gmina stanie przed koniecznością
zawarcia kolejnej prawdopodobnie na nowych zasadach. Następnie Przewodniczący Komisji
Budżetowej przedstawił stanowisko radnych obecnych na posiedzeniu wspólnym komisji
stałych Rady Gminy, którzy po długiej dyskusji z uwagi na konieczność utrzymania płynności
finansowania systemu gospodarki odpadami projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że członkowie Komisji pozytywnie
zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował, że Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt
uchwały.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela
odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/91/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na
której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały przedstawił Mariusz Majcher - pracownik
Urzędu Gminy Wojciechów, który wyjaśnił, że wynika to z przyjęcia nowych stawek opłat za
gospodarowanie odpadami oraz wprowadzenie przepisów o ochronie danych osobowych.
Następnie przeszedł do omówienia zmian we wzorze deklaracji.
Radny Tomasz Kowalski zapytał, czy do złożenia nowego wzoru deklaracji są
zobligowani wszyscy mieszkańcy czy tylko osoby, które będą dopiero wchodziły do systemu?
Mariusz Majcher wyjaśnił, ze dotyczy to tylko osób, które składają deklaracje po raz
pierwszy oraz osób, które dokonują zmian.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela
odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
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, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/91/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Przewodniczący Rady Podziękował pracownikom merytorycznym za obszerne
przedstawienie tematu.
Mariusz Majcher również podziękował. Następnie poinformował o mijającym terminie
złożenia wniosku na utylizację folii rolniczych.
Wójt podziękował za przypomnienie tematu. Uzupełnił informacje.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wojciechów na cele związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Zygmunt Gomółka – pracownik Urzędu
Gminy Wojciechów.
Wójt dodał, że ustalenie wysokości opłat wynika z obowiązku nałożonego przepisami
ustawy. Stawki ustalono na poziomie minimalnym i będą stanowiły dodatkowy wpływ do
budżetu. Przykładem zajęcia pasa drogowego jest zajęcie w związku z niedaleką w przyszłości
budową sieci światłowodowej.
Radny Tomasz Kowalski dopytał, czy wysokość stawek reguluje to ustawa o drogach
publicznych?
Zygmunt Gomółka potwierdził i dodał, że oprócz tego unormowane są górne stawki
zajęcia pasa pod infrastrukturę telekomunikacyjną. Wyjaśnił, że po przeprowadzeniu
porównania tego typu opłat w sąsiednich gminach zaproponowano ich przyjęcie na poziomie
minimalnym.
Radny Tomasz Kowalski zadał kolejne pytanie dotyczące tego, czy zaoranie czy też
zniczszenie mieści się w definicji zajęcia pasa drogowego?
Zygmunt Gomółka wyjaśnił, że jest to naruszenie pasa drogowego, które podlega karze
i leży to w kompetencji policji.
Radny T. Kowalski zapytał o procedury związane z zajęciem pasa drogowego np.
umieszczenie reklamy?
W odpowiedzi Z. Gomółka objaśnił procedurę. W uzupełnieniu dodał, że wszystkie
organy zarządzające drogami mają prawo takie opłaty naliczyć, np. Zarząd Dróg Powiatowych,
czy też Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Zdaniem radnego T. Kowalskiego opłaty będą obowiązywały również zakład
gazowniczy, który ułożył gazociąg w pasie drogi gminnej.
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Z. Gomółka potwierdził.
Radny T. Kowalski zadał kolejne pytanie, czy stawka 0,20 zł każdy dzień zajęcia pasa
drogowego przez infrastrukturę „ostatniej mili”, która jest stawka nieprzekraczalna nie jest za
wysoka?
Zdaniem Z. Gomółki taka stawka dla firm będących potentatami telekomunikacyjnymi
nie jest wygórowana.
Przewodniczący Rady zapytał, czy uchwała będzie obowiązywała wstecz i czy
pracownik Urzędu będzie miał jakieś narzędzia do weryfikacji urządzeń, które już są w pasie
drogowym?
Z. Gomółka wyjaśnił, że opłaty będą naliczane od dnia obowiązywania uchwały.
Odnośnie zaorania pasa drogowego radna Anna Zabiegła zapytała o sposób kontroli,
czy będą w tym celu powołane komisje?
Z. Gomółka wyjaśnił, że trzeba rozróżnić naruszenie, o którym mówi radna od zajęcia
pasa drogowego. Egzekwowanie tego typu naruszeń należy do kompetencji policji. Stawki
zaproponowane w uchwale dotyczą jedynie drugiego przypadku.
Radny T, Kowalski zapytał czy gmina może naliczyć opłatę za zajęcie pasa dla już
istniejących reklam? I czy może to zrobić od dnia wejścia w życie uchwały?
Z. Gomółka potwierdził, że jak najbardziej.
Przewodniczący Rady dopytał czy dotyczy to również instalacji w pasie drogowym, np.
instalacja gazowa.
Z. Gomółka odpowiedział, że w tym przypadku jest to niemożliwe, gdyż w przeszłości
zostały wydane decyzje lokalizacyjne zezwalające na umieszczenie takich instalacji w pasie
drogi.
Zdaniem Przewodniczącego może to również dotyczyć reklam.
Z. Gomółka wyjaśnił, że w tym przypadku sytuacja wygląda inaczej.
Radny Miłosz Adamczyk zadał pytanie o tzw. „kampanię buraczaną”, co z pojazdami
stojącymi na poboczach i rozjeżdżającymi drogi oraz nawożeniem błota na jezdnię. Czy będzie
to jakoś egzekwowane?
Z uwagi na rolniczy charakter gminy do tematu trzeba podejść z rozsądkiem. I dodał, że
jeśli będą zgłoszenia urząd będzie interweniował.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela
odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Grzegorz Matyjasik, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/93/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
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dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wojciechów na cele związane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
W trakcie przerwy obrady opuścili radni: Anna Zabiegła i Kazimierz Żywicki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Po wznowieniu obrad i otwarciu dyskusji głos zabrał Skarbnik Gminy Zofia Pomorska.
Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U z2017 roku poz. 2077 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
może ustalić w drodze Uchwały wykaz wydatków niewygasających. Chodzi o realizację przez
gminę projektu szkoleń komputerowych dla mieszkańców „Z KOMPUTEREM NA TAK”.
Podjęcie w/w uchwały wynika z faktu, iż ostateczny termin dokonania i rozliczenia projektu
nastąpi w 2020 roku.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że członkowie
Komisji zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i opiniują go pozytywnie.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski.
NIEOBECNI (4) Grzegorz Matyjasik, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/94/19 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Po zakończonym głosowaniu Wójt krótko omówił cel projektu i zachęcił mieszkańców
do skorzystania z możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych.
28. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozie finansowej.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Zofia Pomorska.
Zmiany wynikają z konieczności zmian w kwotach przedsięwzięć realizowanych przez Gminę,
których finansowanie rozkłada się na kolejne lata. Są to między innymi: „Z KOMPUTEREM NA
TAK”, OZE oraz roboty budowlano-modernizacyjne przy Wieży Ariańskiej.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że członkowie
Komisji zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i opiniują go pozytywnie.
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Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski.
NIEOBECNI (4) Grzegorz Matyjasik, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/95/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.
29. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Na wstępie poinformowała, że projekt
w/w uchwały był omawiany podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy
Wojciechów w dniu 26 listopada. Następnie przeszła do omówienia zmian, w treści uchwały
w poszczególnych załącznikach, które dotyczą:
Dochody:
1) zwiększenie o kwotę 114.610,69 zł, na którą składają się m.in:
- 10.000 zł pomoc finansowa na usuwanie skutków trąby,
- 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Palikijach,
- 100.000 zł zwrot z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w związku z budowa drogi
w miejscowości Łubki,
- 610,69 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.
2) zmniejszenie o kwotę 87.372,27 zł.
Wydatki:
1) zwiększenie o kwotę 657.434,60 zł,
2) zmniejszenie o kwotę 630.196,18 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że członkowie
Komisji zapoznali się z przedłożonym projektem uchwały i opiniują go pozytywnie.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski.
NIEOBECNI (4) Grzegorz Matyjasik, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz
Żywicki.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XV/96/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
30. Sprawy różne.
Po otwarciu dyskusji, jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Artur Markowski. W swojej
wypowiedzi poruszył temat związany z budową stacji bazowej telefonii komórkowej
w miejscowości Wojciechów. Omówił przebieg całej procedury i działania związane
z udzieleniem pozwoleniem na budowę na tą konkretna inwestycję. Zdaniem Wójta jest to
bardzo ważny temat a on sam jest uwrażliwiony na tego typu sprawy. Niemniej jednak,
przyznał, że w całym zamieszaniu związanym z rozpoczęciem przez niego i przez radę nowej
kadencji pewne rzeczy nie zostały dopilnowane. W chwili złożenia wniosku przez inwestora
można było zorganizować spotkanie z mieszkańcami. Jedyne, co Gmina mogła w toku
postępowania zrobić to wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o opinię
dotyczącą oddziaływania na środowisko, która nie jest obligatoryjna. W odpowiedzi na pisma
i apele mieszkańców zorganizowano spotkanie, na które zaproszony został przedstawiciel
firmy telekomunikacyjnej. Wójt wyjaśnił, że na obecnym etapie jedyną stroną z mocy prawa
jest właściciel sąsiadującej działki, który złożył wniosek do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego o przywrócenie terminu na wnoszenie uwag. Dodał, ze Gmina ze swej strony
czyni wszelkie starania, aby o ile to możliwe przesunąć w czasie realizację inwestycji lub ja
wstrzymać.
Sołtys wsi Wojciechów cz. I Stanisław Tomicki sprostował, że mieszkańcy mieli
informacje na temat planów budowy masztu niemniej jednak nie skorzystali z prawa do
wniesienia jakichkolwiek uwag.
Zdaniem sołtys wsi Szczuczki Bogusławy Grzelak prowadzona przez Gminę procedura
związana udzieleniem pozwolenia na budowę masztu jest swoistą samowolką, gdyż nie wzięto
pod uwagę zdania i opinii innych sołtysów, którzy powinni być o tym poinformowani.
Nadmieniła o zarzutach pod adresem sołtysów, które pojawiają się w internecie.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że to, co pojawia się w internecie jest poza kontrolą.
Z uwagi na to, jak problematycznym tematem jest budowa masztów, sołtys wsi uzyskał
informację, którą następnie przekazał mieszkańcom. Zdaniem Wójta zabrakło ludzkiej
komunikacji i spotkania, które być może zaważyłoby na dalszych losach planowanej wówczas
inwestycji.
Odnosząc się do wypowiedzi sołtys Bogusławy Grzelak radny Stanisław Kamela zwrócił
uwagę, że ataki w internecie skierowane były również pod adresem radnych. Wyjaśnił, że
radni o inwestycji dowiedzieli się dopiero w trakcie jej realizacji. Jego zdaniem takie myślenie,
że o wymogu konsultacji niesie za sobą konieczność podjęcia uchwały regulującej zakres
spraw, które muszą być poddawane konsultacjom.
Przewodniczący Rady odcinając się od wszelkich komentarzy skierowanych pod
adresem Rady poinformował, że o realizacji budowy masztu dowiedział się w dniu 12
listopada br. Poinformował, że Rada nie proceduje nad wydawaniem warunków zabudowy.
Jest to w kompetencji Wójta Gminy, natomiast pozwolenie na budowę wydaje Starostwo
Powiatowe. Jego zdaniem zabrakło spotkania z mieszkańcami, które być może w jakiś sposób
wpłynęłoby na decyzje. Zapytany o budowę masztu przy stacji paliw Przewodniczący Rady
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wyjaśnił, że wówczas sytuacja była nieco inna, gdyż obowiązywała ustawa, która mogła
zablokować ta inwestycję. Wszyscy właściciele działek dostali wówczas zawiadomienia.
Wobec braku sprzeciwów maszt powstał Natomiast zablokowana została budowa drugiego
masztu, gdzie wniesiono uwagi i protest.
Radny Marcin Mirosław zasugerował Wójtowi, aby na przyszłość informacje
przekazywał w formie pisemnej.
Wójt przyznał rację przedmówcy. Zaznaczył, że w dobie postępu takie inwestycje będą
powstawały z większym natężeniem. Biorąc pod uwagę to, że głosy mieszkańców są zarówno
przeciw jak i za to warto się zastanowić, jaki ma to wpływ na sytuację sąsiedzką i do tematu
podejść z rozwagą.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zmiany w przepisach ustawy o telefonii umożliwiły
stawianie masztów praktycznie w każdej lokalizacji bez konieczności przeprowadzania
konsultacji społecznych.
Zdaniem radnego Stanisława Kameli postawienie masztu w danej lokalizacji wynika ze
potrzeb i wniosków użytkowników telefonii. Sami mieszkańcy gminy zgłaszali brak zasięgu
i dostępu do internetu. Według radnego w dobie postępu takie sytuacje są nieuniknione, tym
bardziej, że prawie każdy korzysta z mobilnych usług.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta z prośbą, aby w przyszłości informował
mieszkańców o podobnych inwestycjach. Następnie oddał głos obecnemu na obradach
mieszkańcowi gminy, przedstawicielowi wsi Palikije.
Nawiązując do tematu przywrócenia połączeń komunikacyjnych w gminie Mieszkaniec
zwrócił się do Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy o zwołanie wspólnie z Wójtem
i Zastępcą „okrągłego stołu”, spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych sołtysów
i przewoźników.
Wójt odpowiedział, że jeśli jest taka wola mieszkańców i chęć ze strony przewoźników
takie spotkanie zostanie zorganizowane. Poinformował, ze wystosował pisma do Gminy
Konopnicy oraz ZTM w sprawie ewentualnego przedłużenia linii 85 i kosztów.
Mieszkaniec zaproponował, aby termin spotkania dostosować do przewoźników
i zorganizować je w neutralnym miejscu. Odnosząc się do informacji krążących pomiędzy
mieszkańcami gminy poinformował, że działania utworzonego ruchu obywatelskiego nie
przyczyniły się do zmiany rozkładu jazdy busów.
Głos zabrał radny Stanisław Kamela w swoim wystąpieniu zwrócił się z apelem do
wszystkich właścicieli nieruchomości o oznaczanie domów tabliczkami z numerami. Ma to
bardzo duże znaczenie, głównie w kontekście działania służb ratunkowych – pogotowia czy
straży pożarnej.
Sołtys wsi Miłocin Piotr Sułek w imieniu mieszkańców zgłosił wniosek o ustawienie
tablicy z numerami posesji.
Wójt zwrócił się do sołtysa z prośbą o weryfikację numerów budynków.
Sołtys wsi Halinówka Tadeusz Mirosław zadał Wójtowi pytanie, czy sołtysi są
zobowiązani do podpisania umów z mieszkańcami dotyczących zgody na przebieg linii
światłowodów przez prywatne działki?
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W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że jest to jedynie prośba o pomoc w uzyskaniu zgód od
mieszkańców. Zwrócił uwagę na to, aby właściciele nieruchomości wnikliwie analizowali
podpisywane umowy.
Sołtys Wsi Szczuczki poinformowała, że sołtysom ustawowo nie wolno podpisywać
żadnych umów i jeżeli się tego podejmują to tylko i wyłącznie, jako osoby prywatne.
Radny Grzegorz Piróg zwracając się do Mieszkańca zapytał o formę listy podpisów pod
wnioskiem o przedłużenie linii 85, o ich liczbę podpisów oraz w jaki sposób je uzyskał.
Mieszkaniec wyjaśnił, że lista – petycja została złożona w formie pisemnej do Wójta
Gminy. Podpisało ją w sumie 936 osób, ponieważ była udostępniona praktycznie w każdym
sklepie na terenie gminy.
Radny Mariusz Błaszczak zadał Wójtowi pytanie o tablicę z oznaczeniem miejscowości
Palikije Krzywie, która była ustawiona przy drodze powiatowej? Co się z nią stało i czy będzie
coś ustawione?
Wójt odpowiedział, że znak został usunięty przez zarządcę drogi, ponieważ taka
miejscowość jak Palikije Krzywie nie istnieje. Dodał, że postara się, aby jakiś znak był
ustawiony przy drodze gminnej. Odnośnie wypowiedzi radnego S. Kameli dotyczącej
oznaczania nieruchomości numerami zdaniem Wójta jest to jak najbardziej słuszna uwaga
i apel.
Przewodniczący Rady poinformował o terminie kolejnej sesji, która planowana jest na
19 grudnia.
Głos zabrała sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta Ewa Masiak-Sokołowska. Odnosząc
się do wspomnianych umów dotyczących rozbudowy sieci światłowodowej zwróciła uwagę, że
należałoby zorganizować spotkanie z mieszkańcami.
Wójt zachęcił do organizowania takich spotkań przez sołtysów.
Zdaniem sołtys organizacja takich spotkań powinna leżeć w gestii władz gminy.
Wójt odpowiedział, że jeśli jest taka wola to jak najbardziej może takie spotkanie
zorganizować.
Przewodniczący ponownie poinformował o terminie kolejnej sesji.
Na zakończenie głos zabrał Wójt. Podziękował za wspólny pierwszy rok kadencji.
Następnie przedstawił dane dotyczące pozyskanych w tym czasie środków na realizacje
inwestycji.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył
dyskusję w tym punkcie obrad.
31. Zakończenie obrad XV sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakończenia obrad XV sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumiński słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska
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