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PROTOKÓŁ NR XXXIV/21 

z XXXIV sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 24 czerwca 2021 roku 

w Szkole Podstawowej w Wojciechowie i trwała od godz. 9.00 do godz. 15.12 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk, 

2. Bogusława Anna Grzelak, 

3. Stanisław Kamela, 

4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, 

5. Tomasz Kowalski, 

6. Tomasz Marek Madej, 

7. Dariusz Malik, 

8. Grzegorz Matyjasik, 

9. Marcin Mirosław, 

10. Grzegorz Piróg, 

11. Michał Sumioski, 

12. Andrzej Twardowski, 

13. Anna Zabiegła, 

14. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

Radni nieobecni: 

1. Mariusz Błaszczak, 

 

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

Zastępca Wójta, 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, Anna Rynkowska – radna Powiatu Lubelskiego, Agnieszka Falandysz – 

Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach, Adam Pietrzak – Dowódca JR-G PSP w Bełżycach, 

Paweł Kowalski – Komendant Gminny OSP, sołtysi, mieszkaocy  

 

Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski. 

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

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu 

15 radnych obecnych jest 14 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.  

Wójt zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy 
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finansowej Powiatowi Lubelskiemu na funkcjonowanie linii komunikacyjnych o charakterze 

użyteczności publicznej.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów 

pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na funkcjonowanie linii komunikacyjnych 

o charakterze użyteczności publicznej  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, 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.  

NIEOBECNI (1) Mariusz Błaszczak. 

 

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

poddał pod głosowanie całośd porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, 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.  

NIEOBECNI (1) Mariusz Błaszczak. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII 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. Zapoznanie z informacją o stanie bezpieczeostwa na terenie Gminy: 

a) działalnośd Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach i Ochotniczych straży 

Pożarnych  zterenu gminy Wojciechów; 

b) działalnośd Komisariatu Policji w Bełżycach. 

8. Omówienie spraw dotyczących organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz 

Dożynek Gminnych. 
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9. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca oceny zasobów pomocy 

społecznej na terenie Gminy Wojciechów za 2020 rok. 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2020 rok. 

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok. 

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

Powiatowi Lubelskiemu na funkcjonowanie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności 

publicznej. 

14. Raport o stanie Gminy Wojciechów: 

a) debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Wojciechów; 

b) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów votum 

zaufania. 

15. Procedura absolutorium: 

a) sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 

rok; 

b) sprawozdanie finansowe Gminy Wojciechów za 2020 rok; 

c) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 

kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wojciechów 

za 2021 rok; 

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 21 maja 2021 roku 

w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok oraz w sprawie 

wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wojciechów absolutorium; 

 e) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 31 maja 

2021 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechów z tytułu wykonania 

budżetu gminy w 2020 roku; 

f) dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi dokumentami; 

g) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Wojciechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok; 

h) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania 

budżetu gminy Wojciechów za 2020 rok. 

16. Sprawy różne. 

17. Zakooczenie obrad XXXIV sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

 

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

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu 

z XXXIII sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią, 

ponadto protokół był udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl 

oraz na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wojciechów.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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ZA (14) Miłosz Adamczyk, 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.  

NIEOBECNI (1) Mariusz Błaszczak. 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXIII 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 28 kwietnia, to jest od ostatniej sesji do dnia 

23 czerwca 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. 

 Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski.  

– udział w walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych ochotniczych straży pożarnych 

z terenu gminy; 

- 13 czerwca – udział w otwarciu sezonu motocyklowego w Bełżycach oraz w Pikniku 

Rodzinnym pod Wieżą Ariaoską 

- 9 czerwca – posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki 

Wodnej; 

- 21 czerwca – posiedzenie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego; 

- 22 czerwca – posiedzenie Komisji Budżetowej; 

- 23 czerwca – udział w spotkaniu podsumowującym 30 lat pracy Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Palikijach. 

 

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: 7 

czerwca - Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, 9 czerwca - Komisji Prawa, 

Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, 18 czerwca – Komisji Rewizyjnej, 21 

czerwca – Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz 22 

czerwca - Komisji Budżetowej. 

 Informację dotyczącą posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych przedstawił Przewodniczący Komisji Jarosław Zubrzycki. Spotkanie związane 

z organizacją imprez kulturalnych organizowanych w najbliższym czasie przez GOK. 
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 Tematem posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki 

Wodnej była organizacja tegorocznych dożynek, wybór starostów oraz powołanie komitetu 

organizacyjnego.  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Zubrzycki poinformował, że celem 

spotkania Komisji było sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Wojciechów absolutorium. 

 Informację dotyczącą posiedzenia Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego przedstawił Przewodniczący Komisji Miłosz Adamczyk. Tematem 

spotkania była analiza przetargów na drogi gminne, zaopiniowanie dróg do realizacji 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek o montaż 

lamp przy drodze gminnej w kierunku Olszynek.  

Przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetowej było zaopiniowanie przedłożonych 

projektów uchwał w sprawie zmian budżetowych oraz sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 7. Zapoznanie z informacją o stanie bezpieczeostwa na terenie Gminy: 

a) działalnośd Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach i Ochotniczych straży Pożarnych 

z terenu gminy Wojciechów; 

Głos zabrał Adam Pietrzak – Dowódca JR-G PSP w Bełżycach, który przedstawił 

informacje na temat stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wojciechów wg stanu na 

dzieo 16 czerwca 2021 roku.  

(Informacja na temat stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wojciechów stanowi 

załącznik do protokołu)  

 Przewodniczący Rady podziękował Dowódcy za przedstawione informacje. 

 Wójt podziękował za dotychczasową współpracę oraz wszelką działalnośd. 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pawła Kowalskiego – 

Komendanta Gminnego Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP w Wojciechowie, który przedstawił najważniejsze informacje dotyczące działalności 

jednostek z terenu Gminy za 2020 rok. 

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 

Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi za przedstawione informacje. 

Następnie głos zabrał Wójt, który podziękował Komendantowi za podejmowane 

działania oraz współpracę. 

b) działalnośd Komisariatu Policji w Bełżycach. 

 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu obecną Komendant Komisariatu Policji 

w Bełżycach – Agnieszkę Falandysz, która w skrócie przedstawił informacje dotyczące 

działalności Komisariatu oraz stanu bezpieczeostwa na terenie gminy Wojciechów za 2020 

rok.  

(Informacja o stanie bezpieczeostwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu 

Policji w Bełżycach stanowi załącznik do protokołu)  

 Przewodniczący Rady podziękował za współprace. 

 Głos zabrał radny Tomasz Kowalski Wystąpił do Komendant z prośbą o większe 

zwrócenie uwagi na narastający problem związany z rozjeżdżaniem lasów i upraw przez 

użytkowników quadów i motocykli oraz hałasem.  
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 W odpowiedzi Komendant poinformowała, że problem jest znany i specjalnie w tym 

celu są zadaniowani funkcjonariusze policji. 

 Wójt podziękował Komendant za kolejny rok współpracy. Nadmienił, że temat quadów 

również jest mu znany. Podziękował również za poparcie wniosku złożonego do Komendanta 

Wojewódzkiego Policji o utworzenie w Wojciechowie punktu dzielnicowego policji, który 

został przez niego zaopiniowany pozytywnie. 

 Innych pytao nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego 

punktu porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 8. Omówienie spraw dotyczących organizacji Ogólnopolskich Warsztatów 

Kowalskich oraz Dożynek Gminnych.  

W tym punkcie porządku obrad głos zabrała Agnieszka Gąska Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Wojciechowie. W tym roku Warsztaty odbędą się w dniach 29 czerwca-11 

lipca. Dzięki temu, że zdjęte zostały obostrzenia możliwa będzie organizacja imprez 

towarzyszących i koncertów z zachowaniem wszystkich wytycznych sanepidu. Na Warsztaty 

zgłosiło się 16 uczestników z całej Polski. Poprowadzą je mistrzowie kowalstwa: Andrzej 

Słowik, Kazimierz Kudła, Jerzy Kwarciany. Tak jak w roku poprzednim nauka zawodu będzie 

odbywała się przy Wieży Ariaoskiej. Oprócz zajęd praktycznych przewidziane są również 

zajęcia teoretyczne. Pracą konkursową jest wykonanie kraty okiennej. Do konkursu zgłosiło się 

w sumie 18 chętnych (13 prac będzie wykonanych na miejscu i 5 nadesłanych). W skład jury 

wchodzą: Małgorzata Michalska Nakonieczna - historyk sztuki, Wojciech Kowalczuk - etnograf 

i Roman Czerniec. Targi będą transmitowane na żywo przez Telewizję Polską. Środki na 

organizację imprezy, jak co roku pochodzą z wpłat warsztatowiczów oraz od sponsorów, 

w tym min. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Wojciechów, Urzędu 

Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Totalizatora Sportowego, Perły Browary 

Lubelskie. Dyrektor zwróciła uwagę na problemy, którymi są sposób weryfikacji osób 

uczestniczących w imprezach pod kątem szczepieo oraz brak zapewnienia gastronomii 

i rozlewania piwa. 

Przewodniczący Rady i Wójt podziękowali Dyrektor za informacje i organizację 

imprezy. 

Następnie Dyrektor GOK przedstawiła informacje dotyczące organizacji Dożynek. 

Gminny Ośrodek Kultury przygotował regulamin konkursu wieoców dożynkowych. Będzie to 

jedyny konkurs, gdyż w tym roku konkursy dodatkowe, jakim był konkurs nalewek i potraw 

regionalnych nie odbędą się. Dożynki planowane są na 22 sierpnia.  

Przewodniczący Rady podziękował za przedstawione informacje.  

Głos zabrał Wójt. Zachęcił do udziału w konkursie wieoców i tegorocznych Dożynkach. 

Przewodniczący Rady zakooczył dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu w porządku 

obrad. 

 

Ad. pkt 9. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca oceny zasobów 

pomocy społecznej na terenie Gminy Wojciechów za 2020 rok. 

Informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Gminy 

Wojciechów za 2020 rok przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie 
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– Wojciech Mirosław. Ocena zasobów pomocy społecznej jest obowiązkiem wynikającym 

z ustawy o pomocy społecznej. Swoim zakresem obejmuje m.in: analizę sytuacji społeczno-

demograficznej gminy, dostępną infrastrukturę, zasoby instytucjonalne oraz wydatki 

ponoszone w sferze społecznej. Kierownik wskazał, że na przyszłośd szczególną uwagę należy 

zwrócid na rozwój infrastruktury stanowiącej wsparcie dla osób starszych, infrastruktury dla 

dzieci w wieku przedszkolnym o do lat 3.  

(Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik do protokołu) 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do 

kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. pkt 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2020 rok. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2020 rok przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wojciechowie – Wojciech Mirosław. Program obejmuje zadania z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i jest on realizowany przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację Programu wydatkowano kwotę 

64.433,73 zł. Wartośd sprzedanego alkoholu w 2020 roku wyniosła 4.537.479 zł, co wskazuje 

na tendencję wzrostową. 

(Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2020 rok stanowi załącznik do protokołu) 

 Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do 

kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. pkt 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 

2020 rok. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Narkomanii za 2020 rok przedstawił 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie – Wojciech Mirosław. Działania 

w ramach w/w Programu często realizowane były wspólnie z działaniami prowadzonymi 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Obejmują one działania profilaktyczne o charakterze edukacyjno-informacyjnym prowadzone 

w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy Wojciechów skierowane do 

dzieci i młodzieży szczególnie narażonych na problem uzależnieo od środków 

psychoaktywnych. 

(Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Narkomanii za 2020 rok stanowi załącznik do 

protokołu) 

Odnosząc się do wypowiedzi Wójt poinformował, że w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych przygotowywana jest diagnoza społeczna. Z początkiem lipca 

specjalnie do ego powołany zespół ma sprawdzid budynki gminy pod kątem dostępności, co 

byd może w przyszłości przyczyni się do poprawy infrastruktury. Pojawia się szansa na 

dofinansowanie. Wójt podziękował Kierownikowi za działania podejmowane w 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. 
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Po zakooczonej przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do 12 punktu porządku 

obrad. 

 

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 

Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. W 

zmianach nie jest ujęta dotacja dla OSP Czajki. Dotyczą one m.in.: 

Dochody bieżące: 

Zwiększenie o kwotę 15.990 zł, dz. 750 rozdz. 75075 § 2057, promocja jednostek samorządu 

terytorialnego projekt „Gmina Wojciechów moje miejsce na ziemi”. 

Wydatki: 

1) Zwiększenie o kwotę 635.562,01 zł, na którą składają się: 

- 5.834 zł dz. 600 rozdz. 60004 § 2710 dotacja dla powiatu na funkcjonowanie linii 

komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej; 

- 306.358,01 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 aktualizacja kwot po przetargach na drogi oraz na 

dokumentację projektową na 4 nowe drogi (Maszki i Palikije Pierwsze); 

- 15.990 zł dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 film promocyjny w ramach projektu „Gmina 

Wojciechów moje miejsce na ziemi”;  

- 300.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 6230, dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego 

dla OSP Wojciechów, przeniesienie z rozdz. 75410 § 6170; 

- 7.380 zł dz. 921 rozdz. 92109 § 2800 zadanie realizowane przez GOK.  

2) Zmniejszenie o kwotę 313.214 zł, na którą składają się: 

- 5.834 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 na funkcjonowanie linii komunikacyjnych; 

- 300.000 zł dz. 754 rozdz. 75410 § 6170 przeniesienie do innego rozdz. na zakup samochodu 

pożarniczego;  

- 7.380 zł dz. 758 zł rozdz. 75818 § 4810 przeniesienie do innego działu na zadanie 

realizowane przez GOK. 

 Skarbnik poinformowała, że zmiany dotyczą również innych załączników do projektu 

uchwały. Załącznik Nr 3, załącznik Nr 4 w dziale 754, załącznik nr 6 w pozycji 1,4 i 6 oraz 

załącznik nr 7 w pozycji 14. 

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

ostatnim posiedzeniu Komisja zajmowała zaproponowanymi zmianami w budżecie Gminy na 

2021 rok. Zaopiniowała je pozytywnie. Radny zapytał o wspomniane kwoty poprzetargowe, 

czy są one ostateczne, czy też jedynie szacunkowe? 

 Skarbnik wyjaśniła, że są to kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów, 

natomiast umowy na chwilę obecna nie są jeszcze podpisane. 

 Wójt uzupełnił, że kwoty, które zostały uwzględnione w zmianach budżetowych 

wynikają z otwarcia ofert i jeśli wykonawcy, którzy wygrali przetargi nie wycofają się 

z podpisania umowy pozostaną one bez zmian. 

 

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

i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Wyniki głosowania 

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

ZA (14) Miłosz Adamczyk, 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.  

NIEOBECNI (1) Mariusz Błaszczak. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIV/201/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok. 

 

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

finansowej Powiatowi Lubelskiemu na funkcjonowanie linii komunikacyjnych o charakterze 

użyteczności publicznej. 

 Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że na ostatnim posiedzeniu 

członkowie Komisji zajmowali się przedłożonym projektem uchwały i opiniują ją pozytywnie. 

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, 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.  

NIEOBECNI (1) Mariusz Błaszczak. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIV/202/21 w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej 

Powiatowi Lubelskiemu na funkcjonowanie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności 

publicznej. 

 

Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. 

 

Ad. pkt 14. Raport o stanie Gminy Wojciechów: 

 Po zakooczonej przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu 

porządku obrad. Poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Artura Markowskiego.  

 Na wstępie swojej wypowiedzi poinformował, że zgodnie z art. 28aa ustawy 

o samorządzie gminnym do kooca maja wójt ma obowiązek przedstawienia radzie gminy 

raportu o stanie gminy. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 

gminy  funduszu sołeckiego. Wójt oznajmił, że raport jest dla niego formą promocji Gminy zaś 

szczegółowe dane dotyczące budżetu zawarte są w sprawozdaniu finansowym. Podziękował 

wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Przeszedł do omawiania treści raportu. 
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Zwrócił uwagę, że dzięki wspólnemu działaniu rady, sołtysów, wójta, pracowników urzędu 

i innych jednostek w 2020 roku możliwa była realizacja wielu ważnych inwestycji. Wśród nich: 

przebudowa dróg gminnych w m. Szczuczki i Palikije Pierwsze, modernizacja odcinka drogi 

w ciągu drogi powiatowej 2236L i 2238L, przebudowa drogi 2235L Wąwolnica –Stary Gaj, 

budowa dróg gminnych w m. Wojciechów Kolonia Piąta i Góra, termomodernizacja budynku 

OSP w Łubkach, zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup narzędzi 

hydraulicznych, realizacja programu „Zdalna Szkoła”. W znacznej części inwestycje zostały 

zrealizowane ze środków zewnętrznych. Było to 5.812.800 zł przy wkładzie własnym 

2.022.800 zł. Wójt zwrócił uwagę, że gdyby do tego doliczyd jeszcze pozyskane w roku 

ubiegłym środki zewnętrzne na inwestycje, które będą realizowane w roku bieżącym to 

stanowiłoby to w sumie około 10.000.000 zł. Wójt odniósł się również do działalności 

Gminnego Ośrodka Kultury, który podejmuje szereg inicjatyw kulturalnych i promocyjnych. 

Nadmienił o organizacji uroczystości związanej z upamiętnieniem Masowego Mordu 

w Szczuczkach oraz innych uroczystościach, wydarzeniach kulturalnych i imprezach, które 

odbyły się w ubiegłym roku. Odniósł się także do tematu aktywności jednostek ochotniczych 

straży pożarnych z terenu gminy oraz oświaty. Zdaniem Wójta bardzo znaczące dla Gminy 

było przystąpienie do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, do którego należą 22 gminy z 5 

powiatów. Na zakooczenie wypowiedzi podziękował wszystkim, którzy udzielili wsparcia dla 

inicjatyw podejmowanych przez Gminę oraz radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy 

i jednostek, kołom, stowarzyszeniom i mieszkaocom za działalnośd i wszelką aktywnośd.  

 Przewodniczący Rady przeszedł do podpunktu dotyczącego debaty nad raportem 

o stanie gminy. 

a) debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Wojciechów,  

 Głos w debacie, jako pierwsza zabrała zaproszona na sesję radna Powiatu Lubelskiego 

Anna Rynkowska. Na wstępie podziękowała za zaproszenie i możliwośd udziału w sesji. 

Według niej ważną kwestią, o której się nie mówi jest termomodernizacja budynku Urzędu 

Gminy oraz remont budynku, w którym obecnie znajduje się poczta a który stanowi 

wizytówkę dla Wojciechowa. Radna wskazała, że jest zaniepokojona pewnymi sytuacjami 

takimi jak nieprzedłużenie kadencji Dyrektor Szkoły Podstawowej w Palikijach czy zwolnienie 

Sekretarz Gminy, która sprawę w sądzie wygrała. Dodała, że świadczy to nieludzkości i jest 

rozczarowana. Nadmieniła także o możliwości zbudowania zalewu w Starym Gaju, na który już 

kilka lat temu była przygotowana niezbędna dokumentacja.  

 Przewodniczący Rady podziękował radnej za trafne spostrzeżenia i poprosił o zabranie 

głosu Wójta. 

 Odnosząc się do wypowiedzi radnej Powiatu Wójt odpowiedział, że jest zdziwiony, 

gdyż według niego w ciągu zaledwie 2,5 roku zostało zrobione wiele. Dodał, że oczywiście 

można było wykonad termomodernizację i remont wspomnianych budynków, ale nie da się 

wszystkiego zrobid na raz. Natomiast, co do zalewu poinformował, że wie o dokumentacji 

jednakże realizacja projektu wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Odnosząc się do 

kwestii byłej sekretarz potwierdził słusznośd swojej decyzji. 

 Mecenas Magdalena Matusiak uzupełniła, że sprawa sekretarz nadal jest w toku gdyż 

Urząd złożył apelację i ostatecznego wyroku nie ma. 

 Przewodniczący Rady poprosił mecenas o przypomnienie treści wyroku, jaki zapadł. 
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 Mecenas wyjaśniła, że w pierwszej instancji powódce zostało zasadzone roszczenie. 

Złożono apelację, w związku, z czym wyrok jest nieprawomocny. 

 Przewodniczący Rady podziękował radnej Annie Rynkowskiej za obecnośd na sesji. 

Stwierdził, że podobnie jak radna jest rozczarowany, gdyż od lutego 2019 roku, kiedy na 

zastępcę wójta został powołany Tomasz Zielonka nie ma współpracy z Wójtem. Odnośnie 

samego raportu to jest on według niego sporządzony bardzo dobrze, ale zabrakło w niej wizji 

rozwoju gminy. Zdaniem Przewodniczącego dokument ten powinien byd nie tylko promocją 

gminy, ale również jej wizją. Wyraził sprzeciw wobec rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury 

argumentując, że większą potrzebą jest budowa żłobka. Odniósł się również do kwestii 

budynku, w którym obecnie mieści się poczta, który według niego nie powinien przechodzid 

w prywatne ręce. Gmina powinna pomyśled o budowie nowego budynku usługowego oraz 

nowego budynku Urzędu Gminy. 

 Zdaniem Wójta sprawa nie jest tak prosta, gdyż na wszystko potrzebne są środki. 

Wskazując, że pozyskał dla Gminy prawie 14 milionów złotych zapytał Przewodniczącego, 

jakie on podjął działania w tym kierunku? W kwestii przywrócenia placówki poczty Wójt 

poinformował, że podjął w tej sprawie odpowiednie działania, ale konieczna jest również 

opinia drugiej strony, czyli Poczty Polskiej. Odnośnie budynku Urzędu wyjaśnił, że ma pewną 

koncepcję i już rozmowy z projektantem były przeprowadzone. 

 Przewodniczący zwrócił uwagę, że w sprawie budynku urzędu jak i wizji przyszłości 

Wójt powinien rozmawiad z radnymi. Jego zdaniem rozbudowa GOK w tak małej wiejskiej 

gminie była by w tej chwili „strzałem w kolano”. Byd może należałoby powrócid do tematu 

żłobka zlokalizowanego w Wojciechowie, w centrum Gminy. Zwrócił uwagę, że bardziej 

powinno się skupid uwagę na centrum. Przewodniczący wytknął nieuporządkowane, 

zaniedbane centrum Wojciechowa, które jest wizytówką Gminy. 

 Zdaniem Wójta czyniąc takie uwagi obraża pracowników gospodarczych, którzy 

codziennie bardzo ciężko pracują. 

 Zadając Wójtowi pytanie, dlaczego tak uważa wskazał, że ogólne zaniedbanie i brak 

porządku widad gołym okiem a za chwile będą się odbywały imprezy, na których będą 

przedstawiciele władz powiatu i województwa, co nie będzie dobrze świadczyło o Gminie. 

 Wójt odpowiedział, że nie da się wszystkiego zrobid na raz. 

 W odpowiedzi Przewodniczący stwierdził, że trzeba zarządzad kadrą, którą się posiada i 

przede wszystkim wymagad.  

 Wójt podkreślił, że pracownicy gospodarczy cały czas pracują. 

 Zdaniem Przewodniczącego centrum Wojciechowa powinno świecid przykładem. 

 Głos zabrał radny Stanisław Kamela. Jego zdaniem przez 2,5 roku kadencji obecnego 

Wójta zostało zrobione o wiele więcej i podjęto ogrom działao w porównaniu do poprzednich 

lat. W kwestii budowy żłobka przypomniał, że rozmowy na ten temat były prowadzone już 

wcześniej na posiedzeniach komisji, ale z racji dużych kosztów nie zostało to podjęte. Radny 

zwrócił uwagę, że dotacja, którą Gmina mogłaby utrzymad z programu Maluch+ stanowiłaby 

jedynie pewien ułamek wydatków, gdyż pokryłaby jedynie koszty budowy, bez kosztów 

zatrudnienia i wyposażenia. Odnośnie uwagi Przewodniczącego dotyczącej nieporządku w 

centrum Wojciechowa radny uznał, że jest ona bynajmniej śmieszna i przypomniał, że Wójt 

już w zeszłym roku podjął działania by dokonad zakupu traktora wraz osprzętem. Środki miały 
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pochodzid z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw, ale sytuacja była taka, że częśd była 

za a częśd przeciw. Zakooczył wypowiedź życząc Wójtowi jak najlepiej i by nie zmieniał się 

w swoich działaniach.  

 Zdaniem radnego Dariusza Malika decyzje, które podjęła Rada próbuje zrzucid się na 

Wójta. Przypomniał, że to radni zadecydowali o tym by wstrzymad się z budową nowego 

budynku urzędu ze względu na koniecznośd realizacji bardziej pilnych i potrzebnych 

inwestycji. Według niego byd może temat powróci w momencie, kiedy stan dróg w gminie 

będzie wystarczająco zadowalający. 

 Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy Przewodniczący zaznaczył, że cały czas jest 

mowa o poprawie estetyki już istniejących budynków, co nie wymaga dużych nakładów 

finansowych. 

 Radny D. Malik odpowiedział, że odniósł się do budowy nowego budynku Urzędu gdyż 

dokładnie o tym mówił Przewodniczący. 

 Przewodniczący potwierdził, że faktycznie na posiedzeniach komisji były rozmowy na 

temat nowego budynku urzędu i przypomniał, że w budżecie było przekazane 80.000 zł na 

projekt. Powtórzył, że w tym momencie chodzi mu głównie o wizerunek Gminy, 

o uporządkowanie terenów i poprawę wyglądu budynków na nie trzeba dużych środków. 

Odniósł się również do wypowiedzi radnego S. Kameli w sprawie ciągnika wyjaśniając, że nie 

był przeciwny samemu zakupowi, ale formie finansowania, tj. pokrycia kosztów ze środków 

funduszu sołeckiego. 

 Radny S. Kamela zarzucił Przewodniczącemu hipokryzję. 

 W odpowiedzi Przewodniczący również zarzucił to samo radnemu S. Kameli. 

Powracając do tematu z ostatnich sesji poprosił radnego w wskazanie momentu, kiedy padły 

słowa o przeznaczeniu środków rezerwy kryzysowej na budowę ogrodzenia w Czajkach. Po 

czym zażądał przeprosin. 

 Radny S. Kamela odpowiedział, że nie jest to tematem dzisiejszej sesji. 

 Przewodniczący ponownie poprosił o wskazanie momentu, kiedy padły wskazane 

słowa i przeprosiny. 

 Następnie głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Madej. Zwrócił Przewodniczącemu 

uwagę na to, iż Wójt ma prawo realizowad swoje koncepcje i plany a to, że nie są one po jego 

myśli, nie oznacza, że może go tak publicznie krytykowad. Głównie w kwestii polityki kadrowej 

w Urzędzie. Dodał, że od oceny są mieszkaocy. Zdaniem radnego Przewodniczący powinien 

zająd się budowaniem porozumienia a z tego, co widad idzie to w zupełnie innym kierunku. 

 Przewodniczący pytając zaprzeczył jakoby mówił o zatrudnianiu pracowników. 

 Radny wskazał, że chodzi o wypowiedź dotyczącą Zastępcy Wójta, że jego powołanie 

miało wpływ na brak współpracy. Jego zdaniem bez względu na to czy się to podoba czy nie, 

to nie powinno to rzutowad na rozwój Gminy. 

 Zdaniem Przewodniczącego samorząd opiera się na demokracji. Priorytetem jest 

współpraca pomiędzy Wójtem a Przewodniczącym Rady i Radą i jeśli jej nie ma to znaczy, ze 

jest cos nie tak. 

 Radny T. Madej zwracając się do Przewodniczącego oznajmił, że uważa, iż jego 

priorytety powinny byd inne. 
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 Odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi przedmówców stwierdził, iż wynika z nich, 

że w latach poprzednich kadencji było zacofanie i ciemnota a dopiero obecna kadencja 

przyniosła oświecenie. Zwrócił radnemu S. Kameli uwagę, że nie powinien się w ten sposób 

wypowiadad, ponieważ w gminie mieszka od nie dawna i nie pamięta inwestycji, które były 

wykonane, a było ich wiele. Wówczas możliwości były zupełnie inne, gdyż nie było, aż tak 

dużych środków zewnętrznych. Wytknął również radnemu jego zarzuty pod adresem 

Przewodniczącego o wydatkowaniu środków z zarządzania kryzysowego. Wskazał, że na 

żadnej z poprzednich sesji Przewodniczący takich słów nie wypowiedział, dlatego należą się 

przeprosiny. Zdaniem radnego obecna kadencja w porównaniu do kadencji lat 2010-2014, 

kiedy był radnym jest totalnie niezrozumiała. Wynika to z podziałów w radzie. Jeszcze przed 

ukonstytuowaniem się Rady miały miejsce nieformalne spotkania Wójta z wybraną grupką 

radnych a pozostali zostali zaproszeni dopiero w późniejszym czasie. Radny odniósł się 

również do kwestii przetargów, zwracając uwagę, że jest już połowa roku a one nadal nie są 

rozstrzygnięte. Przypomniał, że przetarg, który w ubiegłym roku rozstrzygnięty był jeszcze 

zimą przyniósł duże oszczędności. W poprzedniej kadencji niektórzy, którzy są radnymi i teraz 

głośno krzyczeli, aby przetargi robid wczesną wiosną a teraz nie zabierają głosu. Poruszając 

temat Zastępcy Wójta zapytał, dlaczego na sesji nie przedstawia sprawozdania ze swojej 

działalności? Radny odniósł się także do konkursów na dyrektorów szkół, które się odbyły. 

Zaznaczył, że miał zapewnienie ze strony mecenas, że są przeprowadzane zgodnie z literą 

prawa, wszystkie formalności są dopełnione. Tymczasem okazuje się, na co radny zwrócił 

uwagę, że Wójt i Zastępca Wójta, jako organ gminy nie mogą zasiadad w komisji konkursowej. 

W związku, z czym udział w komisji Zastępcy Wójta rodzi obawy o prawidłowośd takiego 

postępowania, czy nie zostanie ono unieważnione. Radny zakomunikował, że jest zmuszony 

do złożenia doniesienia. Radny poinformował, że kandydatka, która została wybrana na 

dyrektora Szkoły w Palikijach ma koneksje z szefową Komitetu Wyborczego Wójta, o czym 

Wójt przy pytaniu na ostatniej sesji nie wspomniał. W dalszej części wypowiedzi radny odniósł 

się do raportu o stanie gminy. Pogratulował Wójtowi bardzo dobrze napisanej pracy 

zwracając jednak uwagę na jego facebookowy charakter oraz brak wizji i planów rozwoju 

Gminy. Radny nadmienił o zarządzeniach wprowadzających zmiany w budżecie. Pomimo tego, 

że rada upoważniła Wójta do ich wydawania to jego zdaniem radni powinni mied wiedzę i 

informacje o ich treści, dlatego powinna byd współpraca również i na tym polu. 

 W odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy w temacie kandydatki na dyrektora 

zdaniem Wójta jest to daleko idące i niepoważne. W kwestii zarządzeo wyjaśnił, że dotyczą 

one przesuwania niewielkich środków na różne zadania. Pieczę nad prawidłowością 

wykonania budżetu trzyma Skarbnik Gminy. Wójt zaznaczył, że ciężko pracuje dla dobra 

Gminny oddając całe serce, ale zadao i obowiązków przybyło a urząd jest niewielki. W kwestii 

przetargów wyjaśnił, że są one opóźnione, ponieważ po pierwsze wynika to z tego, że budżet 

na 2021 rok został uchwalony dopiero pod koniec stycznia bieżącego roku a po drugie nie było 

pewności czy Gmina otrzyma zwrócił dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na 

chwile obecną większośd przetargów jest już otwarta i niebawem będą rozstrzygnięte. Oferty 

są niższe od cen kosztorysowych. Odnośnie budowy żłobka, zdaniem wójta jest to tak 

kosztowna inwestycja, że trzeba mierzyd siły nad zamiary. Przypomniał, że na początku 

kadencji proponował przystąpienie do programu Maluch+. Wójt zwrócił uwagę, iż z racji 
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ograniczonych możliwości nie da się wszystkiego zrobid w tak krótkim czasie. Dodał, że ma 

wizję, która dotyczy na rozwoju Gminy w różnych aspektach, ale na wszystko trzeba 

odpowiednich środków. Pomimo, że różnego rodzaju funduszy jest bardzo dużo to chętnych 

też nie brakuje i nie każdy je otrzymuje. Dlatego zwrócił się do radnych o szacunek dla niego 

i pracy Urzędu. 

 Głos zabrała radna Bogusława Grzelak. Zwróciła uwagę Wójta i radnego S. Kameli na 

głęboki podział, do którego przyczynił się między innymi zakup ciągnika. Zaznaczyła, że to sami 

mieszkaocy zdecydowali, na co przeznaczą środki funduszu sołeckiego gdyż zadao w sołectwie 

jest do wykonania bardzo dużo. Kolejna rzecz, o której wspomniała to droga w m. Góra. 

Zdaniem radnej należy również wyjaśnid kwestię dotyczącą środków dla OSP Sporniak na 

remont remizy, gdzie się podziało 52.000 zł. 

 Następnie głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Kowalski. Jego zdaniem podobnie jak 

przedmówców budynek Urzędu wymaga remontu. Według niego udałoby się w budżecie 

wygospodarowad odpowiednie środki, aby doprowadzid do takiego stanu, aby nie trzeba było 

się wstydzid. Odnośnie raportu radny zwrócił uwagę, że brakuje w nim rozdziału dotyczącego 

współpracy z całą Radą Gminy. Zwrócił się do Wójta, aby znalazł czas na współpracę i ze 

wszystkimi radnymi. Miejscowośd Wojciechów ma potencjał, dlatego trzeba o nią zadbad, aby 

nie była nijaką miejscowością. Przede wszystkim zadbad o porządek, posiadane budynki tak, 

aby to centrum było wizytówka Gminy, o czym mówiła radna powiatu. Zdaniem radnego 

brakuje spostrzeżeo na przyszłośd, aby coś w Wojciechowie zmienid. W kwestii polityki 

kadrowej radny zwrócił uwagę, że podobnie on jak i częśd radnych chce dad Wójtowi pełną 

swobodę w zarządzaniu, dlatego nie zmieniono żadnego zapisu dotyczącego budżetu 

w administracji. Zasugerował dodatkowe zatrudnienie lub przesunięcia celem usprawnienia 

pracy, jeśli faktycznie są jakieś opóźnienia w realizacji projektów. Odnośnie budżetu na 2020 

radny potwierdził, że faktycznie był on uchwalony w grudniu 2019, co mogło mied wpływ na 

przetargi. Dodał, że na tej samej sesji podejmowany był również najważniejszy dokument 

planistyczny, studium uwarunkowao i zagospodarowania przestrzennego gminy. Kontynuując 

temat raportu radny stwierdził, że brakuje w nim wizji i przyszłościowego myślenia. Brak 

mowy o radnych, chociaż inwestycje, o których się mówi i które ujęte są w budżecie to 

pomysły nie tylko Wójta, ale i radnych. Chodby termomodernizacja budynku OSP w Łubkach 

i drogi zaplanowane na 2021 rok. To rada stworzyła budżet. Radny zwrócił uwagę na brak 

współpracy pomiędzy Wójtem a Radą, co nie prowadzi w dobrym kierunku. Dodał, że życzyłby 

sobie, aby ona była i opierała się na zasadach, m.in. pomocniczości, partnerstwa i dialogu. 

Jego zdaniem stanowisko zastępcy wójta jest w tak małej gminie niepotrzebne. 

 Przewodniczący Rady sprostował, iż decyzja dotycząca budynku OSP w Lubkach była 

decyzją wspólna Przewodniczącego i Wójta, kiedy jeszcze ta współpraca była. Podobnie jak 

radny T. Kowalski zwrócił uwagę, że wiele inwestycji, które znalazły się w budżecie to 

propozycje i pomysły radnych, m. innymi droga w m. Wojciechów-Kolonia Piąta. Oznajmił, że 

oczekuje, iż projekt budżetu będzie tworzony wspólnie, nie tylko przez Wójta, ale i radę 

i chciałby, aby współpraca wyglądała tak jak wcześniej. Odnośnie zastępcy wójta nadmienił, że 

po ostatniej sesji miał telefony z uwagami odnośnie jego zachowania. W związku z tym, że nic 

na obrady nie wnosi Przewodniczący zaproponował, aby w ogóle nie brał w nich udziału. 

Zabierając głos w kwestii raportu o stanie gminy odniósł się do zapisów dotyczących planu 
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zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem Przewodniczącego powinien on byd priorytetem, 

dlatego Wójt powinien rozeznad się w kosztach jego wykonania i przedstawid je Radzie. 

Przyjęcie planu zdecydowanie poprawiłoby sytuację związaną z wymaganymi formalnościami 

w uzyskaniu warunków zabudowy a przede wszystkim skróciłoby czas. 

 Wójt zapytał, w której warunki zabudowy wydawane są od ręki? 

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że chodzi o uzyskanie wypisu z miejscowego planu i jest 

to czas nawet w ciągu 7 dni, podczas gdy warunki zabudowy wydawane są w czasie 4-5 

miesięcy.  

 Wójt wskazał, że w gminie Konopnica formalności, również tyle trwają. 

 Przewodniczący Rady powtórzył, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

jest priorytetową sprawą w związku, z czym potrzebna jest informacja o kosztach jego 

przygotowania. 

 Wójt odpowiedział, że na pewno temat trzeba to rozważyd i podjąd dyskusję.  

 Przewodniczący przypomniał, że dyskusja na ten temat była już podjęta w 2019 roku 

sesji grudniowej. Wówczas obecni na obradach radni opowiedzieli się za planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Wójt przytaknął. W kwestii współpracy zapytał, dlaczego jest obarczany winą za jej 

brak. Zdaniem Wójta Przewodniczący Rady z racji pełnienia swojej funkcji powinien 

podejmowad takie działania, które będą radnych łączyd. Wójt dodał, że nie jest zamkniętym 

źródłem informacji, ponieważ z Przewodniczącym spotyka się, co najmniej raz w tygodniu 

i wszystkie informacje, jakie posiada to przekazuje oraz, że zawsze jest i z każdym rozmawia. 

Dlatego dziwi się stwierdzeniom, które padają. Odnośnie wypowiedzi radnego T. Kowalskiego 

w sprawie budynków Wójt stwierdził, że nie wstydziłby pokazywad z władzami powiatu czy 

województwa na tle Urzędu Gminy, gdyż mają świadomośd, jaka jest sytuacja finansowa 

gminy. Zapewnił, że jeszcze w tym roku rozpocznie się jego remont. Wójt zaznaczył, że nie da 

się wszystkich inwestycji zrobid jednocześnie. Na wszystko potrzebne są środki, które są 

ograniczone. Dodał, że jest dużo dziedzin, w których stara się działad a jedną z wizji jest 

współpraca w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego dającego wiele możliwości. 

W sprawie rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury wyjaśnił, że chciałby, aby powstała sala, 

pozwalająca na organizacje imprez w godnych warunkach. Odnośnie tworzenia projektu 

budżetu zapewnił, że zorganizowanie zostanie spotkanie, na którym wszyscy będą mogli 

przedstawid i przedyskutowad i propozycje.  

 Głos zabrał radny Andrzej Twardowski. Przypomniał, że po trąbie, która przeszła przez 

Stasin w 2019 roku jednostka OSP Stasin miała obiecany nowy samochód strażacki. Niestety 

stało się inaczej, pomimo tego, iż Gmina otrzymała pojazd nowy i używany. Zarzucił, Wójtowi 

brak pomocy w pozyskaniu tego pojazdu, co w konsekwencji całej tej sytuacji zrodziło jedynie 

nienawiśd pomiędzy jednostkami. Zapytał Wójta o możliwe rozwiązanie dla jednostki OSP 

Stasin? 

 W odpowiedzi Wójt przypomniał, że rozmowy na ten temat już były. Tak jak mówił na 

poprzedniej sesji powtórzył, że nie może brad odpowiedzialności za czyjeś decyzje. W tym 

przypadku to nie on jest osobą decyzyjną. Wspominając o rozmowach, jakie odbyły się 

z Wojewodą i Komendantem Wojewódzkim PSP nadmienił, o tym, że Komendant wyraził 

swoją otwartośd i zapewnił, że jeśli tylko pojawi się taka możliwośd to samochód zostanie 
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jednostce OSP Stasin przekazany. Odnośnie nienawiści, o której mówił radny Wójt zwrócił 

uwagę, że byd może jest tak, że to sami druhowie jednostki ze Stasina, swoim zachowaniem 

w stosunku do innych przyczyniają się do powstania takiej atmosfery. Wójt zapewnił, że 

będzie tą sprawę wspierał, prosząc jednocześnie o wzajemny szacunek, gdyż nic nie ma za 

darmo wszystko wymaga odpowiednich starao i pracy.  

 Zdaniem radnego A. Twardowskiego tej całej sytuacji by nie było gdyby jednostka OSP 

Stasin otrzymała nowy samochód, tak jak to było wcześniej ustalone. Dodał, że Rada wyraziła 

na to zgodę. To była szansa i jest wiadomym, że gmina nie otrzyma kilku samochodów. 

 Według Przewodniczącego byłby to dobry kierunek. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji 

Przewodniczący przeszedł do kolejnego podpunktu. 

 W uzupełnieniu Przewodniczący poinformował, że z rozmowy telefonicznej z Wójtem 

wynikało, iż Gmina otrzyma dwa samochody, nowy i używany ze wskazaniem Starosty, że 

nowy ma trafid do OSP Stasin. Dlatego, jego zdaniem nie ma się, co dziwid, że druhowie są 

oburzeni tym bardziej, ze mieli tez obiecane z innych źródeł. Dodał, że doszło do jakiegoś 

nieporozumienia oraz, że Wójt zbyt słabo wspierał tą sprawę. 

 W odpowiedzi wójt powtórzył, że nie jest osobą decyzyjną w tych sprawach. Nie może 

brad odpowiedzialności za decyzje innych. Większośd jednostek spośród tych, które otrzymały 

samochód należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wójt poinformował, że 

przekazał Komendantowi PSP wniosek OSP Stasin o włączenie tej jednostki do systemu.  

 Radna Anna Zabiegła przypomniała Wójtowi, jak gdy był jeszcze radnym powiatu, 

mówił, że nie należy obiecywad tylko wykonywad a z tego, co widad tylko obiecuje. 

 Wójt poprosił o podanie przykładu. 

 Jako przykład radna podała budowę chodnika w Palikijach, o którym była mowa już 

dwa lata temu. Z informacji ze Starostwa wynika, że trwa to tak długo, ponieważ wniosek 

został złożony późno. 

 W odpowiedzi Wójt poinformował, że wniosek został złożony nie zwłocznie po 

zabezpieczeniu przez radnych środków budżecie, ale Powiat również ma ograniczone środki 

a są też i inne gminy, które zabiegają o realizację inwestycji. Wójt dodał, że takie inicjatywy 

powinni wspierad również radni powiatu. Poinformował, że Starosta oraz Naczelnik Wydziału 

Inwestycji widzą potrzebę budowy chodnika. Środki w budżecie są zabezpieczone, więc droga 

jest otwarta. 

 Według radnej A. Zabiegłej zamiast chodnika w Sporniaku w pierwszej kolejności 

można było zrobid chodnik w Palikijach, gdyż jest o bardzo niebezpieczny odcinek. 

 Wójt odpowiedział, że jest wiele takich odcinków, które są niebezpieczne, chociażby 

przy szkole w Miłocinie. Zapewnił, że na pewno w tym roku to zadanie będzie podjęte, 

prosząc jednocześnie o cierpliwośd. 

 Radna zabiegła zapytała o budowę wodociągu. Dlaczego ogłoszony jest przetarg na 

wodociąg w m. Wojciechów- Kolonia Piąta skoro na sesji i komisji była mowa o tym, że 

w pierwszej kolejności będzie robiony wodociąg Miłocin-Maszki-Palikije? 

 Wójt wyjaśnił, że przetarg jest ogłoszony na wodociąg w m. Wojciechów-Kolonia Piąta, 

ponieważ zadanie musi byd zrealizowane i rozliczone do kooca bieżącego roku. Przetarg na 

wspomniany przez radną wodociąg będzie ogłoszony w najbliższym czasie. Wójt dodał, że 
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trzeba się będzie zastanowid nad tym, co zrobid, ponieważ najtaosza oferta to 930.000 zł 

a w budżecie zabezpieczone jest 500.000 zł. 

 Głos zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk. Odnosząc się do wypowiedzi radnego 

S. Kameli przypomniał, że będąc radnym kilku kadencji nigdy nie krytykował poprzednich 

władz. Pomimo tego, że kiedyś środków zewnętrznych było mniej i trudniej było je pozyskad 

to również realizowane były duże inwestycje. Wybudowana została droga powiatowa od 

Sporniaka w kierunku Wojciechowa, wyremontowano budynki szkół oraz boiska, powstała 

hala sportowa. Zdaniem radnego należy cieszyd się z obecnych możliwości, dzięki którym 

realizowanych jest szereg inwestycji a nie skupiad się na krytykowaniu. Odnośnie zakupu 

ciągnika, radny wyjaśnił, że mieszkaocy sami podjęli decyzję, że nie środki funduszu sołeckiego 

przeznaczą na drogę, która jest im bardziej potrzebna wychodząc założenia, że przy małej 

ilości godzin koszenia będzie to nieopłacalne. Zwrócił uwagę, że bez względu na to, jakie 

środki zostały przeznaczone na zakup ciągnika wszystkie one pochodzą z budżetu gminy. 

Odnośnie podziału w radzie zdaniem radnego jest on widoczny, szczególnie 

w proponowanych projektach budżetu, gdzie inwestycje były kierowane pod jedną stronę i 

gdyby chcied byd złośliwym to byłyby one przerzucane na drugą stronę. Przykład droga do 

remizy w Miłocinie. W kwestii spraw kadrowych w Urzędzie według radnego decyzje należą 

do Wójta, ale zamiast zwolnienia pracownika można było pomyśled o zmianie stanowiska. W 

temacie Dyrektor Szkoły radny nie wypowiedział się jednoznacznie, zwracając uwagę na 

podzielone opinie wśród nauczycieli, rodziców dzieci i mieszkaoców. Jego zdaniem atmosfera 

byłaby zapewne lepsza gdyby decyzja Wójta była inna, ale ocena będzie należała do 

wyborców. 

 Zdaniem radnego T. Madeja nie można mówid o współpracy, jeśli wnioski do budżetu 

jednej części radnych nie są w ogóle uwzględniane. Zwracając się do radnej A. Zabiegłej 

i przypominając, że głosował za budową chodnika w Palikijach zaapelował o zaprzestanie 

mówienia o chodniku w Sporniaku, który ewidentnie jej przeszkadza. Podkreślił, że wszystkie 

są ważne. W odpowiedzi na słowa Przewodniczącego odnośnie zachowania na sesji zastępcy 

wójta radny zgłosił uwagę dotyczącą prowadzenia sesji.  

 O odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy radna A. Zabiegła zaprzeczyła słowom, że 

przeszkadza jej chodnik w Sporniaku. Według niej potrzebne są wszędzie, ale w pierwszej 

kolejności powinny byd robione tam gdzie jest naprawdę niebezpiecznie, szczególnie w na 

zakrętach w Palikijach Drugich. 

 W odpowiedzi radny przypomniał, że głosował za tą inwestycją, podczas gdy radna 

w głosowaniu nad budową chodnika w Sporniaku wstrzymała się a jest tak równie 

niebezpiecznie.  

 Radna ponownie zaprzeczyła, że nigdy nie powiedziała, że przeszkadza jej chodnik 

w Sporniaku. 

 Przewodniczący wtrącił słowo o wykreślaniu inwestycji z budżetu. 

 Radny T. Madej uściślił, że mówił nie o wykreślaniu tylko niebraniu pod uwagę 

wniosków. 

 Przewodniczący zapytał, o które wnioski chodzi? 

 Radny T. Madej odpowiedział, że nie był wzięty pod uwagę wniosek dotyczący lamp 

oraz drogi w Saganowie.  
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 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż nie przypomina sobie żeby były dyskutowane 

podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury. 

 Radny T. Madej ponownie oznajmił, że nie są brane pod uwagę. 

 Przewodniczący dopytał radnego, do kogo wnioski były składane? 

 Radny odpowiedział, że do Komisji Infrastruktury oraz do Wójta. Wskazał, że 

najlepszym dowodem na to jak niektóre rzeczy są wypychane jest to, co działo się na ostatniej 

sesji, jak z projektu zmian budżetowych wykreślono dotację na budowę ogrodzenia dla OSP 

Czajki. 

 Przewodniczący Rady oznajmił, że są również inne ważniejsze priorytety. 

W odniesieniu do uwag na temat prowadzenia sesji jego zdaniem są one nie na miejscu 

i poinformował o możliwości złożenia wniosku o odwołanie Przewodniczącego, który na 

pewno będzie rozpatrzony.  

 Radny dodał, że wskazał, na jakie zachowania uwagę zwracali radni. 

 Zdaniem Przewodniczącego te uwagi były raczej złośliwością. 

 W odpowiedzi na zarzut radnego T. Madeja dotyczący nieujmowania wniosków 

w budżecie radny T. Kowalski wyjaśnił, że wynika to przede wszystkim z tego, że jest ich 

bardzo dużo. Projekt tworzy Wójt i to on uwzględnia dane wnioski, bądź nie. Radni dostają już 

gotowy projekt i nie mają zbytniej możliwości wprowadzania nowych zadao. Po drugie, 

zdaniem radnego dobrze by było, aby wnioskodawcy otrzymywali z Urzędu Gminy jakąś 

odpowiedź z informacją, czy wnioski będą realizowane i ewentualnie, kiedy. Odnośnie 

dyskusji i oceny Wójta wyjaśnił, że nie dotyczy ona jego osoby, ale stanowiska. Nie są to ataki. 

Dodał, że radni oczekują pewnej wizji rozwoju gminy, gdyż jest jeszcze dużo do zrobienia 

i wiele problemów do rozwiązania. Według radnego należałoby zadbad o budynki gminne. Nie 

tylko o Urząd, ale i budynek po byłej szkole w Szczuczkach. Zwrócił uwagę, że w ulotce 

wyborczej było bardzo dużo inwestycji, z których częśd została już wykonana, ale chciałby by 

współpraca była większa, taka jak na początku kadencji. Dodał, że radni chcą czud się 

potrzebni i chcą współdecydowad i wspólnie ustalad kierunki. Chcą byd traktowani po 

partnersku. Zdaniem radnego, gdyby tak było wówczas nie było by takiej dyskusji na sesji i nie 

szłoby w eter, że są podziały. 

 Wójt wyjaśnił, że nie odbiera tego, jako atak. To, co było w materiałach wyborczych nie 

było obiecanką, ale diagnozą, co należy w Gminie wykonad, jakie problemy rozwiązad a lista 

jest długa. Powoli jest to realizowane. Zdaniem Wójta stan mienia faktycznie pozostawia 

wiele do życzenia, ale na wszystko potrzebne są środki. Zapewnił, że jeśli tylko pojawi się taka 

możliwośd, budynki będą zgłoszone do termomodernizacji. Przy okazji zwrócił uwagę, że 

remontu wymaga wiele budynków i jest to priorytet. Budynek OSP w Łubkach został 

zmodernizowany, ponieważ nadarzyła się taka okazja natomiast odnośnie Szczuczek to 

decyzja, co do dalszych losów budynku byłej szkoły powinna byd podjęta wspólnie z lokalną 

społecznością. Wójt poinformował, że były podejmowane różne próby, ale ze względu na 

koniecznośd poniesienia naprawdę ogromnych nakładów finansowych brak jest chętnych 

i brak chęci współpracy nawet ze strony Powiatu, który liczy pieniądze.  

 Zdaniem radnego Grzegorza Matyjasika zastępca wójta w trakcie sesji powinien byd 

obecny w Urzędzie a nie na obradach. 
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 Według Wójta równie dobrze również Sekretarz nie musi byd obecna na sesjach. 

Dodał, że Zastępca zajmuje się przede wszystkim sprawami gospodarczymi. 

 Przewodniczący wtrącił, że właśnie chodziło o to, aby przedstawid, czym Zastępca się 

zajmuje. 

 Wójt powtórzył, ze zajmuje się sprawami gospodarczymi. Kwestiami związanymi 

z rozeznaniem rynku i pozyskiwaniem maszyn i urządzeo, nadzorem nad różnymi pracami.  

 Przewodniczący poprosił o wskazanie konkretnych obowiązków, jakie ma Zastępca. 

 W odpowiedzi głos zabrał Zastępca Wójta. Wyjaśnił, iż wykonuje wszystkie zadania 

zlecone mu przez Wójta. Niczego sam nie podejmuje. Jego zdaniem te wszystkie uwagi pod 

jego adresem to zwykły „hejt”, dlatego nie zamierza się tłumaczyd. To on zajął się zakupem 

kosiarki i koszeniem. Nieprawdą jest, że mieszkaocy krytykują, ponieważ docierają pochwały, 

że nareszcie jest porządnie koszone.  

 Wójt uzupełnił, że ona zajmuje się głownie udziałem w różnego rodzaju spotkaniach, 

reprezentowaniem Gminy na zewnątrz, pozyskiwaniem środków, przygotowywaniem pism 

i dokumentów natomiast Zastępca jest od pracy gospodarczej, fizycznej. 

 Przewodniczący zwrócił uwagę, iż Zastępca Wójta zaraz po powołaniu miał zajmowad 

się oświatą oraz jednostkami OSP, ale nie uczestniczył ani w posiedzeniach Komisji Oświaty 

ani zebraniach sprawozdawczych OSP. Zadał pytanie czy faktycznie jest to jeszcze w zakresie 

obowiązków Zastępcy? 

 Zastępca odpowiedział, że nie da się wciągnąd w jakąś „gierkę”. Na stanowisko powołał 

go Wójt i będzie pracował tak długo jak tylko Wójt będzie chciał, żeby mu pomagad. Odnośnie 

udziału w posiedzeniach Komisji Oświaty wyjaśnił, iż niejednokrotnie zgłaszał, że nie może 

uczestniczyd w spotkaniach w poniedziałki i środy gdyż jest na niepełnym etacie a notorycznie 

były zwoływane właśnie w te dni.  

 Przewodniczący Komisji Oświaty Jarosław Zubrzycki poinformował, że ostatnio 

posiedzenia odbywają się w czwartki. 

 Zastępca usprawiedliwił się, że w ostatni czwartek musiał nadzorowad prace związane 

z koszeniem, ponieważ po raz pierwszy uruchomiona była kosiarka. Zwrócił uwagę, że 

dyskusja odbiega od tematu związanego z raportem o stanie gminy oraz, że Wójt jest tylko 

jeden on jest Zastępcą. 

 Przewodniczący wyjaśnił, że obie formy są dopuszczalne. Zwrócił się do Zastępcy, aby 

nie insynuowad prowadzenia jakiś gierek, gdyż chciał jedynie uzyskad informacje, co do jego 

zakresu obowiązków. Po wyczerpaniu dyskusji przeszedł do podpunktu dotyczącego 

głosowania nad uchwałą. 

b) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów 

wotum zaufania. 

Mecenas przypomniała, że głosowanie odbywa się bezwzględną większością 

ustawowego składu Rady. 

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

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (4) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Dariusz Malik, Marcin Mirosław  
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PRZECIW (9) Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski 

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

Jarosław Paweł Zubrzycki 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Tomasz Marek Madej 

NIEOBECNI (1) Mariusz Błaszczak  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy wymaganą większością głosów podjęła 

uchwałę Nr XXXIV/203/21 w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów wotum 

zaufania. 

 Po zakooczonym głosowaniu głos zabrał Wójt oznajmiając, że spodziewał się takiego 

wyniku. Podziękował za motywacje do dalszej pracy. 

 Przewodniczący Rady wyraził nadzieje, że faktycznie przyczyni się to do motywacji 

 

Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. 

 

Ad pkt. 15. Procedura absolutorium: 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Przeszedł do 15 punktu porządku obrad. 

Wszystkie materiały dotyczące tego punktu zostały w ustawowym terminie przekazane 

organowi stanowiącemu. Wszyscy radni mieli możliwośd zapoznania się z nimi 

i szczegółowego przeanalizowania. 

a) sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu Gminy Wojciechów 

za 2020 rok; 

Głos w tym podpunkcie zabrała Skarbnik Gminy Mirosława Walat, która szczegółowo 

omówiła treśd sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok. W/w 

sprawozdanie zostało przyjęte zarządzeniem Nr 30/21 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 26 

marca 2021 roku. Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr XVI/109/19 z dnia 

30 grudnia 2019 roku.  

(Sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2020 

rok stanowi załącznik do protokołu) 

 Głos zabrał radny S. Kamela. Poinformował, że musi opuścid obrady. Podziękował 

Wójtowi za usunięcie ziemi z jezdni i poszerzenie pasa drogowego w kierunku remizy OSP w 

Wojciechowie. 

 Wójt odpowiedział, że podziękowania należą się Zastępcy Wójta. 

b) sprawozdanie finansowe Gminy Wojciechów za 2020 rok; 

Informacje dotyczące tego podpunktu przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Walat. 

c) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 

30 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

Wojciechów za 2020 rok; 

W tym podpunkcie Skarbnik Gminy odczytała w/w uchwałę (znak: RIO-I-0034/68/21), 

pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2020 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  

(Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 

2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2020 

rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do protokołu) 
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d) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 21 maja 2021 roku 

w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Wojciechów za 2020 rok oraz w sprawie 

wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wojciechów absolutorium 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji – Jarosław Zubrzycki. 

Odczytał treśd uchwały Nr 1/2021 podjętej na posiedzeniu w dniu 21 maja 2021 r., w której to 

Komisja oceniła pozytywnie działalnośd Wójta Gminy Wojciechów pod względem realizacji 

budżetu gminy Wojciechów za 2020 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Wojciechów 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 rok. 

W uzasadnieniu do w/w wniosku po uwzględnieniu i rozpatrzeniu: 

- wyników całorocznej kontroli wykonania budżetu gminy wykonanej przez Komisję 

Rewizyjną, 

- sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, 

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu, 

- informacji o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego, 

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2020 rok. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budżet został wykonany zgodnie z jego zapisami 

i zgodnie z przepisami prawa, a wykonując go Wójt Gminy osiągnął zasadnicze cele 

w budżecie. Dochody budżetu Gminy wykonano w 98,04% - w łącznej kwocie 33.983.637,31 

zł, zaś wydatki budżetu, w łącznej kwocie 30.411.386,07 zł wykonano w 93,00%. 

Reasumując powyższe, Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie działalnośd Wójta Gminy 

Wojciechów pod względem realizacji budżetu za 2020 rok i na tej podstawie wnioskuje do 

Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 rok. 

(Uchwała Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 21 maja 2021r. 

stanowi załącznik do protokołu) 

e) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 

31 maja 2021 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Wojciechów w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechów z tytułu 

wykonania budżetu gminy w 2020 roku; 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów Jarosław Zubrzycki 

odczytał treśd w/w uchwały RIO (znak: RIO-I-0035/68/21) pozytywnie opiniującą wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy w 2020 roku. 

(Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 31 maja 

2021 roku stanowi załącznik do protokołu) 

f) dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi dokumentami; 

Głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Kowalski. Zwrócił uwagę na stan należności 

i zobowiązao. Zaległości w podatkach z okresu 5 lat to ponad 300.000 zł. Zwrócił się do Wójta 

z apelem, aby się temu przyjrzał w celu poprawy ściągalności. Skutki obniżenia stawek 

podatków przyczyniają się do tego, że w sprawozdaniach wykazywane są kwoty, które można 

by uzyskad ustalając podatki w stawkach maksymalnych. Razem z zaległościami dałoby to 

kwotę prawie 650.000 zł, które mogłyby się znaleźd w budżecie. Radny podkreślił, że są to 

duże dochody i należałoby o nie zadbad. Radny zwrócił również uwagę na udział gminy 

w podatku dochodowym, oraz duże wydatki na oświatę. Ponad 3 miliony zł z podatku jest 
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przeznaczane na pokrycie różnicy pomiędzy dotacją oświatową a faktycznymi wydatkami. 

Kolejnym problemem, na jaki wskazał radny jest gospodarka odpadami. W związku ze 

wzrostem kosztów i pozostawieniem stawek na dotychczasowym poziomie Gmina musi do 

systemu dokładad. Zasygnalizował, że na koniec roku konieczne będzie przyjrzenie się 

dochodom i odpowiednie wyregulowanie stawek. Radny wyjaśnił, że wolne środki, o których 

mówi Skarbnik to nic innego jak niewykorzystany kredyt, który był zaciągnięty w 2019 roku. 

Jego zdaniem budżet wykonany dosyd dobrze, o czym świadczy pozytywna ocena Komisji 

Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radny złożył Skarbnik podziękowania za 

rzetelne wyjaśnienia i dobrą współpracę. Dodał, że po ocenie wykonania budżetu dokonanej 

przez Komisję Rewizyjną, która nie wniosła żadnych uwag, Komisja Budżetowa również nie ma 

zastrzeżeo. 

Radny Jarosław Paweł Zubrzycki zwrócił uwagę, iż po raz pierwszy spotyka się 

z nadwyżką w budżecie. Podziękował Skarbnik za pomoc w przygotowaniu uchwały Komisji, 

po czym przedstawił wniosek Komisji z dnia 18 czerwca o udzielenie Wójtowi absolutorium.  

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnych 

podpunktów. 

g) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Wojciechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 

Przewodniczący Rady Michał Sumioski odczytał przedłożony projekt uchwały następnie 

poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk , Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

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

Zubrzycki 

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIV/204/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wojciechów 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 

h) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 

z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2020 rok 

Przewodniczący Rady Michał Sumioski odczytał projekt uchwały następnie poddał go pod 

głosowanie. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Bogusława Anna Grzelak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

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

Zubrzycki 

NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXIV/205/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu 

gminy Wojciechów za 2020 rok. 

 Wójt podziękował. Szczególne podziękowania skierował do Skarbnik oraz 

pracowników Urzędu i jednostek. 

 W odpowiedzi Skarbnik również podziękowała. Podkreśliła, że budżet to wspólna 

praca całego zespołu ludzi, pracowników Urzędu jak i jednostek organizacyjnych, która 

zaowocowała sukcesem.  

 Wójt złożył podziękowania także radnym, sołtysom, druhom jednostek OSP, 

pracownikom GOK i OPS oraz wszystkim tym, których praca wpłynęła na tak dobre wyniki. 

 

Ad. pkt 16. Sprawy różne. 

 Na wstępie tego punktu głos zabrał wójt. Zasygnalizował, że byd może w lipcu będzie 

potrzeba zorganizowania dwóch sesji w związku z przetargiem na budowę wodociągu. 

 Odnosząc się do wypowiedzi radnego T. Kowalskiego i J. Zubrzyckiego w kwestii 

planów finansowych Skarbnik wyjaśniła, że muszą byd ona aktualizowane do każdych zmian 

w budżecie dokonywanych zarówno przez wójta jak i przez Radę. W temacie zmian 

wprowadzanych zarządzeniami, poinformowała, że wynikają one z decyzji takich jak np. 

przyznane dotacje z budżetu paostwa jak również z upoważnieo. Przypomniała, że Wójt został 

upoważniony do zmian tylko w ramach danego działu. W dyspozycji Wójta jest również 

rezerwa ogólna. Skarbnik zobowiązała się, że wszelkie informacje dotyczące zmian 

wprowadzanych zarządzeniami będzie przekazywała Wójtowi by poinformował Radę. Na 

sugestię radnego T. Kowalskiego odpowiedziała, że jeśli będzie taka potrzeba to również 

będzie informowała Przewodniczącego Komisji Budżetowej o potrzebie zwołania posiedzenia 

Komisji. 

 Radny T. Kowalski odpowiedział, iż liczy na dobry kontakt i informacje. W kwestii 

zarządzeo chciałby, aby na posiedzeniu Komisji omawiane były również te zmiany.  

 Głos zabrała radna A. Zabiegła. Zapytała Wójta, na jakim etapie jest koszenie poboczy 

i czy będą koszone tylko w sołectwach, które dołożyły do ciągnika? 

 W odpowiedzi Wójt poinformował, że koszenie będzie przeprowadzone w każdym 

sołectwie. 

Innych pytao nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do ostatniego 

punktu porządku obrad. 

 

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

Zakooczenia obrad XXXIV sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

 

Protokołowała:       

Anna Śmigielska       


