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PROTOKÓŁ NR XXX/21 

z XXX sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 25 lutego 2021 roku 

zdalnie i trwała od godz. 9.00 do godz. 13.27 

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk, 

2. Mariusz Błaszczak, 

3. Bogusława Anna Grzelak, 

4. Stanisław Kamela, 

5. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, 

6. Tomasz Kowalski, 

7. Tomasz Marek Madej, 

8. Dariusz Malik, 

9. Grzegorz Matyjasik, 

10. Marcin Mirosław, 

11. Grzegorz Piróg, 

12. Michał Sumioski, 

13. Andrzej Twardowski, 

14. Anna Zabiegła, 

15. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

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

Zastępca Wójta Gminy, Mirosława Walat – Skarbnik Gminy, Anna Pyź – Sekretarz Gminy, 

Magdalena Matusiak – prawnik UG Wojciechów, Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Wojciechowie, Wojciech Mirosław – Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wojciechowie, sołtysi.  

 

Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski. 

Następnie przywitał uczestniczących w obradach radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu 15 radnych w sesji 

uczestniczy 15 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) 

Do udziału w sesji dołączył radny Andrzej Twardowski. 

Przewodniczący Rady Michał Sumioski zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do 

porządku obrad punktów dotyczących 1) podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu określającego wysokośd i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
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godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokośd i warunki 

wypłacania nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej 

i wychowawczo - opiekuoczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wojciechów, 2) podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych Gminy 

Wojciechów oraz sołtysów, 3) podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własnośd Gminy 

Wojciechów z dotychczasowym najemcą, 4) podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty 

za korzystanie z zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

określającego wysokośd i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokośd i warunki wypłacania 

nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo - 

opiekuoczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Wojciechów. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

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

Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych Gminy Wojciechów oraz 

sołtysów. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

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

Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własnośd Gminy Wojciechów 

z dotychczasowym najemcą. 

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

Wyniki imienne: 

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

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

Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty 

za korzystanie z zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, 

Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, 

Jarosław Paweł Zubrzycki.  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Bogusława Anna Grzelak. 

 

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

poddał pod głosowanie całośd porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

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

Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 2020 

rok. 

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie za 2020 

rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokośd 

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, a także wysokośd i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu 

za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuoczej dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla 

Przewodniczącego Rady Gminy, radnych Gminy Wojciechów oraz sołtysów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego w budynku stanowiącym własnośd Gminy Wojciechów z dotychczasowym 

najemcą. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleo na sprzedaż 

napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakooczenie obrad XXX sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Wojciechów. 

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIX 

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

Wyniki imienne: 

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

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

Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.  

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXIX 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 21 stycznia, to jest od ostatniej sesji do dnia 

24 lutego 2021 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. 
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 Działalnośd Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów w okresie międzysesyjnym 

przedstawiała się następująco: 

18 lutego – udział w zebraniu sołeckim w m. Nowy Gaj, dotyczącym budowy drogi gminnej, 

 - udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Konopnica oraz przedstawicielami Polskiego 

Związku Ratownictwa Medycznego w sprawie lokalizacji dodatkowego ambulansu; 

22 lutego - posiedzenie Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych;  

23 lutego – posiedzenie Komisji Budżetowej; 

24 lutego – posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

 

Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów 

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 Od ostatniej sesji odbyło się pięd posiedzeo komisji stałych Rady Gminy Wojciechów: 

18 lutego – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 22 lutego – Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Spraw Społecznych, 23 i 25 lutego - –Komisji Budżetowej, 24 lutego – posiedzenie Komisji 

Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 Informacje dotyczącą posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zubrzycki. W trakcie spotkania radni zajmowali się trzema 

petycjami, które za pośrednictwem Urzędu Gminy Wojciechów wpłynęły do Rady Gminy  

 Z powodów technicznych Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę 

w obradach.  

 Po wznowieniu obrad radny Jarosław Zubrzycki kontynuował temat dotyczący 

działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W skrócie omówił treśd przedmiotowych 

petycji oraz przedstawił stanowisko Komisji.  

 Tematem posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, były 

sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wojciechowie za 2020 rok. Ponadto członkowie Komisji zajmowali się 

projektami uchwał: w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokośd 

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, a także wysokośd i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu 

za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuoczej dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów oraz 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla 

Przewodniczącego Rady Gminy, radnych Gminy Wojciechów oraz sołtysów. Zarówno 

sprawozdania jak i przedłożone projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 

 W posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 23 lutego, oprócz jej członków uczestniczyli 

także Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Wodnej oraz Oświaty Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. W trakcie spotkania 

radni zajmowali się projektami uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy, zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej, zmian wysokości diet oraz sprawozdaniami z działalności 

GOK i OPS za 2020 rok. Oprócz tego omawiane były sprawy bieżące. Posiedzenie, które odbyło 

się 25 lutego dotyczyło zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za 



Protokół Nr XXX/21                 25 lutego 2021 roku 

 

6 | S t r o n a  

 

korzystanie z zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku. Radni 

zarekomendowali zwrot w wysokości 1/3 części opłaty. 

 Na posiedzeniu Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Wodnej omawiane były tematy związane z gospodarką odpadami. Analizowano 

ściągalnośd opłat oraz stan zadłużenia. Zaproponowane zostały stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Ad. pkt. 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 

w Wojciechowie za 2020 rok. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie za 2020 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 22 lutego Komisja zapoznała się 

z przedłożonym sprawozdaniem z działalności GOK za 2020 rok i zaopiniowała je pozytywnie. 

Radny podziękował Dyrektor GOK za dotychczasowe działania i bardzo dobrą pracę oraz 

skutecznośd w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

 Radna Anna Zabiegła podziękowała Dyrektor Agnieszce Gąsce za wykonanie schodów 

przy budynku biblioteki w Palikijach. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na 

posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 lutego członkowie Komisji również analizowali 

sprawozdanie finansowe i rzeczowe z działalności GOK za 2020. Zaopiniowali je pozytywnie, 

bez uwag. Zwrócił uwagę na bardzo dobrą działalnośd zarówno w zakresie kultury jak 

i działalnośd inwestycyjną. Radny podziękował Dyrektor GOK.  

 Wójt także złożył podziękowania Dyrektor GOK i jego pracownikom. Podziękował 

radnym za przychylnośd dla inicjatyw GOK oraz wszystkim osobom, które angażują się 

w działania Gminnego Ośrodka Kultury. 

 Przyłączając się do tych podziękowao Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na ogrom 

pracy wykonywany przez pracowników GOK przynoszący efekty, którymi można się pochwalid. 

Dodał, że Ośrodek może liczyd na przychylnośd Rady.  

 Dyrektor GOK podziękowała wszystkim za dobre słowa i przychylnośd. 

 

Ad. pkt 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wojciechowie za 2020 rok. 

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie za 2020 rok 

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. 
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(Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie stanowi załącznik 

do protokołu) 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów Tomasz Kowalski 

odczytał opinię komisji. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej oraz w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok radni otrzymali w dniu 25 

listopada 2020 r. Po szczegółowej analizie Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała 

przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

Po otwarciu dyskusji głos zabrał Wójt. Wyraził swoje uznanie i podziękował za pracę 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na 

posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 lutego członkowie Komisji analizowali sprawozdanie 

finansowe i rzeczowe z działalności OPS za 2020. Zaopiniowali je pozytywnie. Również 

podziękował za pracę na rzecz Gminy. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Jarosław 

Zubrzycki poinformował, że na posiedzeniu w dniu 22 lutego Komisja zapoznała się 

z przedłożonym sprawozdaniem z działalności OPS za 2020 rok i zaopiniowała je pozytywnie. 

Radny podziękował Kierownikowi OPS za pracę oraz pogratulował osiągnięd.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę jak bardzo trudna jest praca w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, co wynika ze specyfiki tej jednostki i kontaktu z różnymi grupami ludzi. Również 

złożył podziękowania. 

Kierownik OPS Wojciech Mirosław także podziękował. 

  

Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. 

Wyjaśniła, że jest to aktualizacja uchwały związana z wprowadzeniem zmian w budżecie 

Gminy na 2021 rok, które następnie omówiła. 

 Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik o wyjaśnienie, co wpłynęło na zmniejszenie 

kwoty długu z 10 mln zł do 5 mln zł. 

 Skarbnik wskazała, że miało na to wpływ wiele czynników. Między innymi były to 

środki pozyskane przez Wójta w kwocie 2,5 mln zł oraz planowany kredyt w kwocie 2,7 mln zł, 

który ostatecznie nie był zaciągnięty.  

 Podsumowując Przewodniczący Rady stwierdził, iż wynika z tego, że wpływ na 

zmniejszenie długu mają kwoty pozyskanych środków oraz niewykorzystane wolne środki.  

 Skarbnik dodała, że planowany był kredyt w wysokości 2,7 mln zł oraz uruchomiono 

wolne środki, które nie zostały wykorzystane. 

 Przewodniczący Rady zwrócił się do Skarbnik z prośbą na przyszłośd o obrazowe 

przedstawienie informacje dotyczących ewaluacji długu, jak każdego roku ta kwota się 

zmienia. 

 Skarbnik zapewniła, że w sprawozdaniu opisowym za rok 2020 postara się zawrzed 

wszystkie dane.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na 

posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 lutego członkowie Komisji zapoznali się 
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z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

i zaopiniowali go pozytywnie. 

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

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

Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXX/179/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 

Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. Dotyczą 

one m.in.: 

Dochody: 

1) Zwiększenie o kwotę 124.321,24 zł, na którą składają się: 

- 70.503,00 zł dz. 758 rozdz. 75801 § 2920, subwencja oświatowa z budżetu paostwa; 

- 53.818,24 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 2057, dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich, program „Stwórz sobie szansę”; 

Wydatki: 

1) Zwiększenie o kwotę 240.368,24 zł, na którą składają się: 

- 140.000 zł dz. 750 rozdz. 75095 § 6060 wydatki inwestycyjne na zakup ciągnika na potrzeby 

Gminy; 

- 45.700 zł dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80103, oświata – dodatkowe wynagrodzenia roczne 

nauczycieli w szkołach podstawowych oraz wynagrodzenia i ich pochodne nauczycieli 

oddziałów przedszkolnych (wynika z korekty); 

- 53.818,24 zł dz. 85295 rozdz. pomoc społeczna, realizacja projektu „Stwórz sobie szansę”;  

- 850 zł dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 edukacyjna opieka wychowawcza, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. 

2) Zmniejszenie o kwotę 116.047,00 zł, na którą składają się: 

- 41.004,30 zł dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 zakup ciągnika, środki z funduszu sołeckiego;  

- 5.000 zł dz. 754 rozdz. 75412§ 4270 zakup usług remontowych w OSP Stary Gaj; 

- 23.492,70 zł dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 rezerwa, przeznaczenie na zakup ciągnika;  

- 46.550 zł dz. 854 rozdz. 85401 świetlice szkolne, wynagrodzenia i ich pochodne, 

przeniesienie do § 4040 (850 zł) oraz dz. 801 rozdz. 80101 i 80103(45.700 zł). 

 Skarbnik poinformowała, że zaktualizowane zostały również pozostałe załączniki do 

projektu uchwały. Załącznik nr 4 w dziale administracja publiczna oraz pkt 14 załącznika nr 7. 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Ponadto członkowie Komisji 
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zajmowali się przedstawioną propozycją zakupu na potrzeby Gminy ciągnika wraz osprzętem. 

Radni przychylili się do ej propozycji opiniując ja pozytywnie. Podjęto decyzję o przeznaczeniu 

na ten cel części środków z rezerwy. 

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

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

Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXX/180/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 

 

Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego 

wysokośd i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokośd i warunki wypłacania nagród ze 

specjalnego funduszu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuoczej dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Wojciechów. 

 Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że projekt w/w uchwały 

był omawiany podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych. Poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji. 

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Jarosław 

Zubrzycki poinformował, że na posiedzeniu, które odbyło się 22 lutego zapoznała się z 

przedłożonym projektem uchwały w sprawie Regulaminu. Przypomniał, że ostatnia uchwała w 

tej sprawie była podjęta 12 lat temu, dlatego Komisja już wcześniej, w roku poprzednim 

zajmowała się tym tematem. Projekt jest odpowiedzią na wniosek dyrektorów skierowany do 

Wójta Gminy i jego zobowiązaniem do aktualizacji Regulaminu. Przewodniczący Komisji 

poinformował, że członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały i rekomendują 

Radzie przyjęcie Regulaminu. 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że ostatnia regulacja dotycząca wynagrodzeo jest 

z 2009 roku, dlatego dyrektorzy szkół wystąpili do Wójta, jako organu prowadzącego o jego 

aktualizację. 

 Wójt poinformował, że temat związany z aktualizacją Regulaminu był omawiany na 

spotkaniach z dyrektorami. Podziękował Zastępcy, Sekretarz oraz innym osobom 

zaangażowanym w pracę nad przygotowaniem projektu uchwały.  

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał Przewodniczącego Komisji, czy wzrost wysokości 

dodatków jest procentowy, czy kwotowy?  
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Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

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

Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXX/181/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokośd i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także wysokośd i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu za 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuoczej dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów. 

 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych Gminy Wojciechów oraz sołtysów. 

 Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że trzy Komisje 

procedowały nad projektem w/w uchwały następnie poprosił o opinię ich Przewodniczących.  

 Głos zabrał Przewodniczący komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Poinformował, że 

członkowie Komisji po analizie przedłożonego projektu uchwały zaopiniowała go pozytywnie 

większością głosów. Przypomniał, że na ostatniej sesji ta uchwała była zmieniana w części 

dotyczącej diet sołtysów. Natomiast ten projekt dotyczy zmiany wysokości diet dla radnych. 

Dodał, że propozycje stawek są adekwatne do możliwości budżetowych gminy. 

 Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa 

i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski. Komisja, przy decydującym głosie 

Przewodniczącego Komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Jarosław 

Zubrzycki poinformował, że Komisja dyskutowała nad projektem uchwały na posiedzeniu 

w dniu 22 lutego. W przeprowadzonym głosowaniu radni większością głosów zaopiniowali go 

pozytywnie. 

 Po otwarciu dyskusji głos zabrał radny Tomasz Madej. Jego zdaniem na chwilę obecną 

nie ma żadnych przesłanek do podwyższania wysokości diet dla radnych. Wynika to przede 

wszystkim z trudnego okresu związanego z pandemią, gdzie większośd samorządów stara się 

wydatki ograniczad. Radny dodał, że zgadza się z podwyżką diet dla sołtysów natomiast 

podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości diet dla radnych uważa za niezasadne. 

 Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie jest to 

jedyna regulacja w tym roku. Już uregulowane zostały sprawy związane z podwyżkami diet dla 

sołtysów, ekwiwalentu dla strażaków, wynagrodzeo i dodatków dla nauczycieli i dyrektorów 

szkół oraz pracowników Urzędu Gminy. Dlatego jego zdaniem nie ma przeszkód, aby zająd się 

również dietami radnych. Przewodniczący Rady dodał, że inne samorządy także podejmowały 
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podobne uchwały w trakcie trwania kadencji. Przykładem są uchwały sąsiednich gmin, które 

radni otrzymali dla porównania. 

 Radny T. Madej zwrócił uwagę, że gminy, o których mówi Przewodniczący mają wyższy 

wskaźnik dochodów na jednego mieszkaoca a co za tym idzie większe możliwości finansowe. 

Na przykład Gmina Poniatowa.  

 Przewodniczący Rady wskazał, że w Gminie Poniatowa stawki diet są o wile wyższe.  

 Radny wyjaśnił, że chodzi głównie o możliwości budżetowe. Jego zdaniem w obecnym 

czasie Gminę Wojciechów nie stad na takie wydatki. Według radnego środki, przeznaczone na 

podwyżki diet można byłoby spożytkowad w inny sposób np. na inwestycje, tym bardziej, że 

cały czas mówi się o tym, że pieniędzy brakuje i trzeba podnosid podatki. Ponadto koniecznośd 

dołożenia do systemu związanego z gospodarką odpadami, który nie jest wstanie się sam 

sfinansowad. Radny stanowczo oznajmił, że się nie zgadza z przedłożoną propozycją podwyżki 

diet dla radnych. 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że budżet był przyjęty w styczniu i środki na 

pokrycie wydatków z gospodarką odpadami są w nim zagwarantowane. Odnośnie podatków 

propozycja dotyczyła podniesienia podatku rolnego, co zwiększyłoby możliwości inwestycyjne 

Ostatecznie pozostały na poziomie z 2020 roku. Przewodniczący poinformował, że propozycja 

podwyżki diet została skonsultowana ze Skarbnik, która zapewniła, że środki w budżecie są. 

Podkreślił, iż wszystko odbywa się zgodnie z literą prawa i przyjętym budżetem i nie wpłynie 

to na zwiększenie deficytu. 

 Zdaniem radnego T. Madeja te środki można byłoby przeznaczyd na inwestycje i dodał, 

że funkcja radnego jest funkcją społeczną. 

 Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczący Rady przypomniał, że we wcześniej 

podjętej uchwale jest zapis, który umożliwia radnemu przekazanie swojej diety na dowolny 

cel.  

 Według radnego nie zmienia to faktu, że radni muszą otrzymywad diety z budżetu 

gminy. 

 Głos w dyskusji zabrał radny Stanisław Kamela. Zdaniem radnego nie jest to najlepszy 

czas na podnoszenie diet dla radnych. Nie można tego równoważyd z innymi 

dotychczasowymi regulacjami dotyczącymi podwyżek dla sołtysów, nauczycieli i strażaków. 

Obecna praca radnego w trybie zdalnym nie wymaga nakładów fizycznych. Radny zwrócił 

uwagę na niekonsekwencję w działaniu Przewodniczącego Komisji Budżetowej, gdzie z jednej 

zarzuca Wójtowi, że nie podnosi podatków a z drugiej zwiększa diety. 

 Radny Dariusz Malik zapytał, jaka jest prognoza rocznego wzrostu kosztów po 

podniesieniu stawek diet? 

 Skarbnik odpowiedziała, że zakładając, że w 2021 roku odbędzie się tyle samo 

posiedzeo, co w roku 2019 w budżecie zabraknie około 40.000 zł. 

 Radny dopytał, czy oznacza to, że na diety Gmina wyda o 40.000 zł więcej niż 

w porównywanym 2019 roku? 

 Skarbnik potwierdziła. 

 Zabierając głos radny Miłosz Adamczyk podzielił zdanie radnego T. Madeja i S. Kameli. 

Zwrócił również uwagę, że w głosowaniu, które odbyło się na Komisji Prawa, Porządku 
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Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej głosy rozłożyły się po równo tj., 3 na 3 więc, 

opinia pozytywna nie była opinią Komisji.  

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Przewodniczący podał dokładne wyniki głosowani 

a zaważył tu jego głos, który w takiej sytuacji jest decydujący. 

 Głos zabrał radny Tomasz Kowalski. Odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi 

wyraził swoje niedowierzanie. Wyjaśnił, że podwyżka diet jest normalną regulacją, która 

powinna byd dokonywana racjonalnie, co jakiś czas. Zarzucił populizm w wypowiedziach. 

Zwrócił się do radnych, aby szukając oszczędności poszukali ich w budżecie, gdyż można je 

znaleźd praktycznie w każdym dziale. Wskazał przy tym między innymi na strukturę 

organizacyjną Urzędu. Radny oznajmił, że czynnie uczestniczy w pracach Rady przygotowując 

się na każde posiedzenie. Zaprzeczył słowom radnego S. Kameli jakoby zarzucał Wójtowi, że 

nie podnosi podatków. Wyjaśnił, że współpracując z Wójtem jedynie zwracał uwagę, że 

oprócz części wydatkowej budżet składa się też z dochodów, o które trzeba dbad. Radny 

zwrócił uwagę, że obecnie Wójt pozyskuje dużo zewnętrznych środków, ale trzeba mied 

świadomośd, że przyjdzie taki czas, kiedy będzie ich mniej i wtedy staniemy przed problemem, 

że coś zostało zaniedbane, bo stawki podatków będą na poziomie sprzed kilku lat. Dlatego 

jego zdaniem taka regulacja powinna mied miejsce. Według radnego należy docenid pracę 

wszystkich, również i radnych. Wyjaśnił, że dieta jest ekwiwalentem za poświęcony czas i 

dodał, że jeśli ktoś nie chce wynagrodzenia to tak jak powiedział Przewodniczący Rady może 

zrezygnowad z części lub całości lub przeznaczyd na jakiś cel. Poprosił, aby doceniad pracę 

radnych a nie tylko dyskredytowad. 

 Radny S. Kamela odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy wytknął, że na poprzednich 

sesjach padały wypowiedzi bardziej populistyczne. Wyraził swoje zdziwienie, że radny T. 

Kowalski mówiąc o zapaści, która byd może nastąpi za kilka lat jest za podwyżkami diet 

radnych. Oznajmił również, że nikt umniejsza pracy Przewodniczących Komisji 

i Przewodniczącego Rady. Zwrócił się z pytaniem o termin ostatniej regulacji dotyczącej diet 

radnych? 

 Przewodniczący Rady poinformował, że ostatnia uchwała w sprawie diet była podjęta 

6 grudnia 2018 roku. Przyjęto stawki obowiązujące w kadencji 2014-2018. Zaznaczył, że nie 

była to regulacja. Dyskusja nad dietami nie dotyczy wysokich kwot. Zdaniem 

Przewodniczącego pewne decyzje są nieuniknione. Wynika to z ogólnej tendencji wzrostowej 

w kraju. Podwyżki wynagrodzeo są, zatem nie do zatrzymania jak również koniecznośd 

podniesienia opłat za odpady. 

 W odniesieniu do wypowiedzi radnego T. Kowalskiego odnośnie oszczędności Wójt 

poinformował, że jeśli chodzi o Urząd pomimo odejścia na emeryturę kilku pracowników 

nowego zatrudnienia nie było. Urząd posiłkuje się osobami zatrudnionymi przez Urząd Pracy. 

To pozwoliło na wygenerowanie środków i podwyżki wynagrodzeo.  

 Przewodniczący Rady oznajmił, że nikt nie kwestionuje przyznanych nagród i podwyżek 

dla pracowników Urzędu. Dodał, że Przewodniczący Komisji Budżetowej mówiąc 

o oszczędnościach miał raczej na myśli to, że można je znaleźd praktycznie w każdym 

paragrafie budżetu. 

 Radny T. Kowalski potwierdził słowa Przewodniczącego Rady. Jego wcześniejsza 

wypowiedź nie była krytyką podwyżki płac i szukania oszczędności w Urzędzie a dotyczyła 
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ogólnie tego, że w każdym dziale można te oszczędności znaleźd. Zdaniem radnego 

wynagrodzenia urzędników powinny byd na odpowiednim poziomie. Dodał, że praca 

z Wójtem opiera się na współpracy i konsensusie. Radny podkreślił, że przede wszystkim chce 

dbad o dochody i ich urealnienie gdyż obecnie, stawki podatków czy opłat za odpady 

w porównaniu do innych gmin są na bardzo niskim poziomie a potrzeby mieszkaoców 

wszędzie są jednakowe.  

 Odnośnie wypowiedzi przedmówcy Wójt oznajmił, że nie rości żadnych pretensji 

a wypowiadając się w temacie chciał tylko przedstawid jak obecnie funkcjonuje Urząd. 

Poruszając temat pozyskiwania środków zewnętrznych Wójt zwrócił uwagę, że największą 

sztuką jest ich właściwe wydatkowanie, następnie rozliczenie.  

 Głos zabrał radny S. Kamela. Jego zdaniem ogólna tendencja wzrostowa, o której 

wcześniej mówił Przewodniczący Rady nie musi byd argumentem do podniesienia kwot diet 

radnych. Przypomniał, że Rada poprzedniej kadencji podjęła uchwałę obniżającą diety. 

 Zdaniem radnego T. Madeja posądzanie kogoś o populizm tylko, dlatego, że ma 

odmienne zdanie jest niedorzeczne i nie na miejscu. 

 W temacie oszczędności sołtys Ewa Masiak-Sokołowska stwierdziła, że Gmina ponosi 

duże straty z tytułu kosztów wysyłki nakazów podatkowych. Jej zdaniem można byłoby na tym 

zaoszczędzid przyznając sołtysom dodatkowe wynagrodzenie za dostarczony nakaz, o co 

wnioskowali w ubiegłym roku. Dla porównania koszt wysyłki pocztą to około 10 zł przy 5 zł, 

o które prosili.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że temat będzie poruszony w sprawach różnych. 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił się do radnego T. Madeja z pytaniami, w jaki 

sposób obliczył wskaźniki, na które się powoływał i od czego są one uzależnione? Jakie są 

diety radnych w Gminie Poniatowa, o których również mówił? Radny zapytał, dlaczego mówi, 

że nie ma pieniędzy na odpady, jeśli w styczniu głosował nad budżetem, w którym środki są 

zagwarantowane? Zdaniem radnego wypowiedzi na temat zapaści finansowej gminy i kryzysu 

są nieuzasadnione, o czym świadczy przyjęty budżet, w którym zaplanowanych jest wiele 

inwestycji oraz podjęta na dzisiejszej sesji uchwała ze zmianą dotyczącą przeznaczenia 

środków na zakup traktora na potrzeby Gminy.  

 W odpowiedzi radny T. Madej sprostował, iż nie powiedział, że nie ma pieniędzy. 

Odniósł się do tego tematu gdyż przy każdej okazji podnoszona jest kwestia, że Gminę nie stad 

na dokładanie do tego systemu. Wskaźniki są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa 

Finansów i są to wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkaoca, 

z które pokazują Gmina Wojciechów jest daleko z tyłu. 

 Zdaniem Przewodniczącego Rady, jeśli chodzi o diety w innych gminach to nie ma skali 

porównawczej, gdyż w większości są to diety ryczałtowe a nie jak w Gminie Wojciechów za 

udział w posiedzeniu. Stawki wahają się od 870 do 1000 zł jak w Gminie Poniatowa.  

 Radny T. Madej wyjaśnił, że przedstawiając wskaźniki odniósł się do sytuacji 

finansowej gminy. Porównywanie wysokości diet jest bezzasadne.  

 Radny Jarosław Zubrzycki przeprowadził krótką sondę dotycząca udziału radnych 

w obradach. Wyniki wskazały, że radni, aby móc uczestniczyd w sesji korzystają ze zwolnieo 

w pracy oraz internetu, który nie jest bezpłatny. Radny podkreślił, że dieta nie jest 
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wynagrodzeniem a ekwiwalentem za te wszystkie poniesione nakłady. Zadeklarował, że swoje 

diety przeznaczy na dofinansowanie obiadów w szkole dla jakiegoś dziecka.  

 W trakcie wypowiedzi radnego Przewodniczący Rady przywołał uczestników obrad do 

porządku. 

 Radny Miłosz Adamczyk zwrócił uwagę, że każdy startując w wyborach na radnego 

miał świadomośd, jakie obowiązki na nim będą spoczywały i że jest to funkcja społeczna. 

 Zwracając się do radnego S. Kameli radny D. Kołodziejczyk poprosił o przedstawienie 

informacji dotyczącej diet radnych poprzedniej kadencji, z jakiej kwoty i na jaką były 

obniżone? 

 Radny S. Kamela odpowiedział, że w obecnej chwili nie dysponuje takimi informacjami, 

ale są radni, którzy wówczas byli w Radzie. 

 Zdaniem Przewodniczącego Rady, jeśli „rzuca się takie słowa na wiatr” to dobrze 

byłoby mied przygotowaną pełną informację. 

 Radny S. Kamela zaprzeczył stwierdzeniu użytemu przez Przewodniczącego Rady 

odpowiadając, że to są fakty. 

 Radny D. Kołodziejczyk zwrócił radnemu S. Kameli uwagę, aby przedstawiał informacje 

rzetelnie i dokładnie. 

 Przewodniczący Rady zakooczył dyskusję w tym punkcie obrad. 

 

Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał 

i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz 

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

Paweł Zubrzycki. 

PRZECIW (6) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Tomasz Marek Madej, 

Dariusz Malik, Marcin Mirosław. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy wymaganą większością głosów podjęła 

uchwałę Nr XXX/182/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla 

Przewodniczącego Rady Gminy, radnych Gminy Wojciechów oraz sołtysów. 

 

Ad. pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własnośd Gminy Wojciechów 

z dotychczasowym najemcą. 

Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Miłosz Adamczyk. Poinformował, że zgodnie z ustaleniami przyjętymi w 2019 

roku Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały. 

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

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

Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXX/183/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego w budynku stanowiącym własnośd Gminy Wojciechów z dotychczasowym 

najemcą. 

 

Ad. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleo na 

sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku. 

 Na wstępie punktu Przewodniczący Rady poinformował, że powyższy projekt uchwały 

jest odpowiedzią na wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z opłaty 

za korzystanie z zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych, który wpłynął od lokalnych 

przedsiębiorców. Dodał, że jest on procedowany na dzisiejszej sesji po uzgodnieniu z Wójtem 

z uwagi na koniecznośd jak najszybszego wprowadzenia przepisów, które zaczną obowiązywad 

dopiero po 14 dniach od publikacji aktu w Dzienniku Urzędowym. Następnie poprosił o opinię 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej Tomasza Kowalskiego. 

 Radny Komisji Budżetowej poinformował, że członkowie Komisji dyskutowali nad 

przedłożonym projektem w/w uchwały na posiedzeniu zwołanym przed rozpoczęciem sesji. 

Komisja uznała zwolnienie za zasadne i opowiedziała się za przyznaniem ulgi w wysokości 1/3 

opłaty. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

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

Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, 

Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXX/184/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleo na sprzedaż napojów 

alkoholowych, należnej w 2021 roku. 

 

Ad. pkt 15. Sprawy różne. 

 Po otwarciu dyskusji głos zabrał radny Stanisław Kamela. Wyszedł z propozycją zakupu 

zbiornika i dystrybutora na paliwo na potrzeby Gminy. Jego zdaniem dałoby to oszczędności. 

 Przewodniczący Rady zapytał o koszt zakupu? 
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 Radny S. Kamela odpowiedział, że wszystko zależy od pojemności i rodzaju zbiornika. 

Trzeba przy tym wziąd pod uwagę dodatkowe nakłady w postaci obsługi dystrybutora oraz 

wszelkie kwestie organizacyjne związane z tankowaniem, kto i jak ma tankowad. 

 Przewodniczący Rady ponowił pytanie. 

 Radny odpowiedział, że wszystko zależy od zbiornika. 

 Zdaniem Przewodniczącego jest to temat do rozważenia. Trzeba przeanalizowad 

faktyczne zapotrzebowanie na paliwo. 

 Głos w temacie zabrał radny Jarosław Zubrzycki. Przytoczył przykłady cen zbiorników, 

które wahają się od 20.000 zł. Zapytał o czas zwrotu nakładów na inwestycję? Według 

radnego trzeba rozważyd wszystkie argumenty za i przeciw i skalkulowad czy to się opłaca. 

 Radny S. Kamela poinformował, że koszt takiego zbiornika jest zdecydowanie niższy. 

Oscyluje w granicach 8.000 -10.000 zł. 

 Radny J. Zubrzycki zwrócił uwagę, że cena jest niska gdyż nie posiada certyfikatu. 

 Według Przewodniczącego Rady tym tematem powinien zająd się Zarząd Gminy. 

 Radny G. Matyjasik potwierdził, że faktycznie koszt samego zbiornika około 8.000 zł.  

 Radny J. Zubrzycki dodał, że Gmina, jako jednostka samorządu zapewne będzie 

musiała ponosid jeszcze inne koszty np. opłata podatku akcyzowego. 

 Radny S. Kamela wyjaśnił, że do zbiorników o pojemności do 2,5 tys. litrów takiej 

opłaty nie trzeba uiszczad. 

 Do tematu odniósł się również A. Twardowski, według którego posiadanie takiego 

zbiornika ma zarówno zalety jak i wady. Zmieniając temat radny zwrócił się do Wójta 

z pytaniem związanym z budową drogi Matczyn-Stasin. Która ze stron ma napisad list 

intencyjny, żeby procedury dalej ruszyły? 

Wójt odpowiedział, że takie porozumienie na pewno zostanie podpisane. Gmina 

Wojciechów wykonała czynności geodezyjne natomiast dalsze działania leżą po stronie Gminy 

Bełżyce. Wójt zapewnił, że skontaktuje się w tej sprawie z Burmistrzem.  

Radny D. Kołodziejczyk zasugerował, aby tematem dotyczącym zakupu zbiornika na 

paliwo zajęła się Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej. 

Wójt oznajmił, że spróbuje rozważyd przedstawioną propozycję nabycia zbiornika 

i przedyskutowad to na posiedzeniach Komisji. Podziękował radnemu S. Kameli za inicjatywę. 

Następnie głos zabrał radny T. Kowalski. Odniósł się do dwóch spraw. Pierwsza 

dotycząca zakupu traktora na potrzeby Gminy. Poprosił zastępcę Wójta o więcej informacji na 

ten temat nadmieniając przy tym, że zakup po części będzie pokryty środkami z funduszu 

sołeckiego niektórych sołectw. Druga kwestia związana z budowa sieci światłowodowej 

w Gminie Wojciechów. Radny zwrócił się do mieszkaoców z apelem o przychylnośd 

i podpisywanie zgód na przeprowadzenie światłowodu przez nieruchomości. 

Odnosząc się do tematu światłowodu sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta zapytała, 

dlaczego w sytuacji, kiedy do zbierania podpisów zobligowany jest projektant i obecnie mamy 

pandemię sołtysi mają się narażad. Zwróciła się z prośbą o jakieś konkretne decyzje w tej 

sprawie. 

Radny T. Kowalski w odpowiedzi wyjaśnił, że sołtysi w żaden sposób nie są do tego 

zobligowani. Jest to jedynie ich dobra wola. Sołtysi są takimi osobami, które znają 

mieszkaoców swoich miejscowości i mają wiedze na temat właścicieli nieruchomości, co jest 
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tu bardzo istotne. Radny dodał, że budowa sieci jest szansą na rozwój gminy, na jej 

unowocześnienie. 

Sołtys dopytała, co w sytuacji, kiedy właściciele są poza granicami kraju? 

Radny wskazał, że leży to w gestii projektanta. Dodał, że zgodę oprócz właściciela 

może podpisad także dzierżawca lub osoba zamieszkująca daną nieruchomośd. Rolą sołtysów 

jest przede wszystkim dobrowolna pomoc projektantowi, aby szybciej dotarł do mieszkaoców 

i zebrał potrzebne do budowy sieci zgody. Radny zaapelował do mieszkaoców o przychylnośd, 

gdyż budowa sieci jest na plus dla całej Gminy oraz wartością dodaną dla nieruchomości. 

Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych i dla mieszkaoca nie niesie 

żadnych kosztów. Nie ma również obowiązku przyłączenia się do takiej sieci. 

Wójt przyłączył się do apelu radnego. Odnośnie sołtysów wyjaśnił, że jest to prośba 

o pomoc i nie są oni do niczego zobligowani. Dodał, że obecnie pozostał tylko jeden 

projektant, który jest bardzo zdeterminowany, dzięki czemu najprawdopodobniej również 

Stasin będzie objęty światłowodem. 

Sołtys ponownie dopytała, czy ma kontaktowad się z osobami przebywającymi za 

granicą? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że może się sama z nimi skontaktowad albo podad 

kontakt. Zdaniem radnego prace związane z budowa sieci i współpraca z projektantem 

zmierzają w dobrym kierunku, co wynika z jego chęci pomocy. Na spotkaniu, które odbyło się 

przed Świętami Bożego Narodzenia zgłoszone były uwagi dotyczące miejscowości Maszki 

i Stasin, do których ustosunkował się pozytywnie. 

Pozostając w temacie zdaniem radnego T. Kowalskiego trzeba wykorzystad możliwości, 

które obecnie są. Podziękował Wójtowi i Przewodniczącemu Rady za wszelkie działania 

związane z budową światłowodu.  

Radny Andrzej Twardowski odniósł do sprawy związanej z nabyciem działki od 

Małopolskiej Hodowli Roślin z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przytaczając treśd 

pisma, w którym padły sugestie dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia miejsca na czas 

prac polowych. 

Wójt potwierdził, że na spotkaniu z przedstawicielem Małopolskiej Stacji Hodowli 

Roślin padła sugestia, aby na czas prac agrotechnicznych działalnośd placu zabaw była 

ograniczona i odpowiednio zabezpieczona. Zwrócił przy tym uwagę, że bardzo ważny jest 

przepływ informacji o terminach prac. Wójt poprosił o zwolnienie z udziału w sesji w związku 

z koniecznością wyjazdu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Głos zabrała radna Bogusława Grzelak. Zwróciła się do Wójta z pytaniem czy w tym 

roku będą wykonywane prace związane z zabezpieczeniem dachu na budynku byłej szkoły 

w Szczuczkach? Zapytała również, kiedy uzyska od Wójta i Rady Gminy odpowiedź na wniosek 

z ubiegłego roku w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie? Radna zwróciła także uwagę, 

że po raz kolejny nie otrzymała loginu do spotkania.  

Wójt odpowiedział, że dach będzie w miarę potrzeb doraźnie zabezpieczany siłami 

własnymi pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Natomiast przygotowanie odpowiedzi 

na wszystkie wnioski do budżetu zostało zlecone pracownikom Urzędu Gminy.  

Sołtys wsi Palikije Pierwsze poprosiła o ogólną informację dotyczącą podwyżek. 
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że decyzje w sprawie wysokości podwyżek w Urzędzie 

Gminy podejmuje Wójt, natomiast regulacje wynagrodzeo w szkołach dotyczyły dodatków 

funkcyjnych dla dyrektorów placówek. Odnośnie podwyżki diet, ich wysokośd została 

uregulowana uchwałą podjętą na dzisiejszej sesji i są w niej wyszczególnione.  

Odnośnie podwyżek wynagrodzeo w szkołach Wójt dodał, że ich wysokośd zależna jest 

od decyzji dyrektorów i zaplanowanego przez nich budżetu. 

Radna Anna Zabiegła zadała pytanie dotyczące budowy światłowodu. Kto to realizuje 

i jak światłowód będzie przebiegał? 

Wójt odpowiedział, że szczegółów przebiegu sieci nie zna, ale może udostępnid numer 

kontaktowy do projektanta, który udzieli informacji. 

Pozostając w temacie radny Andrzej Twardowski zapytał, czy światłowodem będzie 

objęty cały Sasin, czy tylko jego częśd? 

Wójt odpowiedział, że projektant robi wszystko, aby światłowodem objęta była cała 

miejscowośd i w zależności od możliwości przebiegał będzie albo naziemnie albo podziemnie. 

Odnosząc się do tematu radny Jarosław Zubrzycki poinformował, że w m. Łubki-

Kolonia i Łubki Szlachta światłowód jest ukooczony i mieszkaocy już mogą wybierad operatora 

i zawierad umowy. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk wskazał, że nie wszystkie miejscowości zostały objęte 

światłowodem. Zapytał, czy te „białe plamy” na mapach będą likwidowane? 

Wójt poinformował, że jest to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski i to ile 

miejscowości i nieruchomości zostanie objęte siecią zależy od możliwości finansowych. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem dotyczącym sprawy sądowej dotyczącej 

zwolnienia byłej Sekretarz Gminy? 

Mecenas Magdalena Matusiak poinformowała, że sprawa nadal jest w toku. Gmina 

czeka na uzasadnienie wyroku, który jest niekorzystny. 

Przewodniczący Rady dopytał treśd wyroku? 

Mecenas odpowiedziała, że wyrok jest nieprawomocny. 

Przewodniczący Rady poprosił o przekazywanie informacji dotyczących tej sprawy. 

Sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta w imieniu mieszkaoców poprosiła 

o zorganizowanie spotkania informacyjnego z projektantem realizującym projekt budowy sieci 

światłowodowej. 

Wójt poprosił o skontaktowanie się w tym celu z projektantem, który jest do 

dyspozycji. 

Przewodniczący Rady dodał, że jest to kwestia samego uzgodnienia spotkania. 

Innych pytao nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do ostatniego 

punktu porządku obrad. 

 

Ad. pkt 16. Zakooczenie obrad XXX sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

Zakooczenia obrad XXX sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

 

Protokołowała:       

Anna Śmigielska       


