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PROTOKÓŁ NR L/22 

z L sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 30 września 2022 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie i trwała od godz. 9.00 do godz. 12.10 

 

W posiedzeniu wzięło udział 11 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk, 

2. Mariusz Błaszczak, 

3. Bogusława Anna Grzelak, 

4. Stanisław Kamela, 

5. Tomasz Kowalski, 

6. Tomasz Marek Madej, 

7. Grzegorz Matyjasik, 

8. Grzegorz Piróg, 

9. Michał Sumioski, 

10. Andrzej Twardowski, 

11. Anna Zabiegła. 

Radni nieobecni: 

1. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, 

2. Dariusz Malik 

3. Marcin Mirosław, 

4. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Artur Markowski – Wójt Gminy, Mirosława Walat – 

Skarbnik Gminy, Aleksandra Kowalczyk – prawnik UG Wojciechów, Mariusz Majcher – 

pracownik UG, 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 11 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.  

Wójt zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

punktu tj., Informacja z wykonania budżetu gminy Wojciechów za I półrocze. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny Wójta o wprowadzenie do 

porządku obrad dodatkowego punktu. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
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Wyniki imienne: 

ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, 

Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (4) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Jarosław 

Paweł Zubrzycki.  

 

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

poddał pod głosowanie całośd porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, 

Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (4) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Jarosław 

Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad L sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Wojciechów. 

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

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności w 

okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wojciechów za I półrocze. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechów”. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakooczenie obrad L sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

 

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

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLIX 

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.  
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Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski, 

Tomasz Marek Madej, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik. 

NIEOBECNI (4) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Jarosław 

Paweł Zubrzycki.  

Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XLIX 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 26 sierpnia, to jest od ostatniej sesji do dnia 

29 września 2022 roku. (Lista zarządzeo stanowi załącznik do protokołu) 

 Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeo i spotkao, w których 

uczestniczył. 

Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten 

punkt obrad. 

 

Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski. W okresie 

międzysesyjnym uczestniczył w Dożynkach Parafialno-Gminnych w Wojciechowie, Dożynkach 

Powiatowo-Wojewódzkich w Radawcu, uroczystości poświęcenia samochodu dla OSP Stasin 

oraz Festiwalu Babiego Lata przy GOK w Wojciechowie i spotkaniu Rady Parafialnej 

w Wojciechowie. 

 

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

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

9 września - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 27 września – Komisji Prawa, Porządku 

Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej oraz 30 września - Komisji Budżetowej. 

 Informację dotyczącą posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła 

Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Zabiegła. Tematem spotkania petycje i apel. 

 Podczas posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki 

Wodnej radni zajmowali się podsumowaniem Dożynek Parafialno-Gminnych oraz 

zaopiniowaniem projektów uchwał. 

 .  

 Odnośnie posiedzenia Komisji Budżetowej informację przedstawił Przewodniczący 

Komisji Tomasz Kowalski. Komisja Budżetowa zajmowała się przedłożonymi projektami 

uchwał w sprawie zmian budżetowych, zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz 

zapoznała się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze. 
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Ad. pkt. 7. Informacja z wykonania budżetu gminy Wojciechów za I półrocze 2022 roku.  

 Informację przedstawiła Skarbnik Gminy – Mirosława Walat. Na wstępie odczytała 

uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 września 2022 roku (znak: 

RIO.I.42.3.217.2022) w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Wojciechów za pierwsze półrocze 2022. Następnie szczegółowo omówiła przedłożoną 

informację o wykonaniu budżetu. 

 

Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

Poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej są aktualizacją i wynikają ze 

zmian wprowadzonych zarządzeniami przez Wójta oraz zmian w budżecie Gminy  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na 

posiedzeniu, które odbyło się w dniu 30 września członkowie Komisji zapoznali się 

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: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, 

Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (4) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Jarosław 

Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr L/270/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. pkt 9. 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 3.743.291,16 zł, na którą składają się między innymi: 

- 30.368,00 zł dz. 758 rozdz. 75801 § 2920, środki na wydatki na wynagrodzenia dla 

nauczycieli stażystów i kontraktowych; 

- 4.051,68 zł dz. 758 rozdz. 75814 § 2030, środki pochodzące ze zwrotu w ramach funduszu 

sołeckiego za 2021 rok; 

- 3.102.700,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 § 2180, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadao związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19 (dodatek węglowy). 

2) Zmniejszenie o kwotę 606.321,68 zł, na którą składa się między innymi: 

- 150,20 dz. 758 rozdz. 75812 § 6330. 
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Pozostałe zmiany w dochodach wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej. 

Wydatki: 

1) Zwiększenie o kwotę 3.743.291,16 zł, na którą składają się: 

- 27.000 zł dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 budowa wodociągu w m. Palikije Pierwsze; 

- 6.000zł dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

dróg powiatowych 2229L i 2233L w zakresie wykonania opaski bezpieczeostwa w m. Palikije 

Drugie; 

- 8.575,56 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 drogi publiczne gminne, fundusz sołecki Halinówka- 

rozbudowa strażnicy o boks garażowy; 

- 95.317,81 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 drogi publiczne gminne (przebudowa ciągu 

drogowego w m. Miłocin – 43.000 zł, przebudowa ciągu drogowego w m. Palikije Pierwsze i 

Palikije Drugie – 39.500 zł, przebudowa drogi wewnętrznej w m. Palikije Pierwsze – 33.393,37 

zł, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w m. Palikije Drugie – 5.000 zł, 

wykonanie dokumentacji projektowej w m. Palikije Pierwsze – 2.000 zł); 

- 12.000 zł 600 rozdz. 60016 § 6060 drogi publiczne gminne – zakup gruntu pod budowę 

chodnika w kierunku szkoły podstawowej w Palikijach; 

- 20.000 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 zakup energii; 

- 6.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, fundusz sołecki; 

- 20.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 zakup energii; 

- 7.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 fundusz sołecki, rozbudowa strażnicy o boks garażowy; 

- 40.000 zł dz.757 rozdz. 75702 § 8110 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek; 

- 100.422,37 zł dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 rezerwy; 

- 204.393 zł dz. 801 oświata i wychowanie; 

- 4.000 zł dz. 854 rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 

- 10.100 zł dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 wydatki inwestycyjne, budowa oświetlenia w m. 

Wojciechów (Olszynki) oraz budowa oświetlenia w m. Sporniak i Palikije Pierwsze; 

- 7.061,74 zł dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury 

na realizację projektu; 

- 3.102.700 zł na realizację zadao zleconych z zakresu administracji rządowej, pomoc 

obywatelom Ukrainy oraz Dodatek Węglowy.  

2) Zmniejszenie o kwotę 1.060.754,48 zł, na którą składają się: 

- 160.000 zł dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 budowa ujęcia wody w m. Cyganówka; 

- 6.000 zł dz. 600 rozdz. 60095 § 4210 fundusz sołecki, zakup materiałów i wyposażenia; 

- 366.601 zł dz. 801 oświata i wychowanie; 

- 25.000 zł dz. 921 rozdz. 92109 § 2800 rezygnacja z realizacji projektu; 

- 7.210,48 zł dz. 750 rozdz. 75011 zadania zlecone, przeniesienie do innego rozdziału; 

- 489.568 zł dz. 754 rozdz. 75495 zadania zlecone z zakresu bezpieczeostwa publicznego; 

- 6.375 zł dz. 855 rozdz. 85502 § 6050 zadania zlecone, świadczenia społeczne. 

 Skarbnik poinformowała, że zmiany dotyczą również innych załączników do projektu 

uchwały. Załącznik Nr 4, załącznik Nr 6, załącznik Nr 7.  

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

ostatnim posiedzeniu Komisja zajmowała się przedłożonym projektem uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Gminy na 2022 rok i zaopiniowała go pozytywnie. Odnosząc się do 
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przedstawionej informacji z wykonania budżetu za I półrocze radny zwrócił uwagę na bardzo 

duże zaległości w spłatach podatków i opłat, około 400 tysięcy złotych. Zaapelował do 

sołtysów, aby uwrażliwiali mieszkaoców w kwestii regulacji opłat. Ponieważ niższe dochody to 

mniejsze możliwości inwestycyjne. 

 Wójt również zwrócił się z taką prośbą. 

 Sprostowując wypowiedź radnego T. Kowalskiego radna A. Zabiegła wyjaśniła, że 

sołtysi zajmują się jedynie poborem podatków a nie jak to wskazał podatkami i opłatami za 

wywóz odpadów. Jej zdaniem byd może poprawiłoby to ściągalnośd. 

 Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta o poprawę ściągalności podatków i opłat. 

 Wójt odpowiedział, że Urząd podejmuje odpowiednie działania, wszczynane są 

postępowania egzekucyjne. 

 Radny T. Kowalski zaproponował podjęcie uchwały o wprowadzeniu inkasa. Poprosił 

również, aby razem z nakazami podatkowymi mieszkaocy otrzymywali druki wpłat za odpady 

komunalne. 

 Zdaniem radnego M. Błaszczaka dużym utrudnieniem jest brak możliwości egzekucji ze 

świadczeo socjalnych. 

 

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

i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, 

Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (4) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Jarosław 

Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr L/271/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok. 

 

Przewodniczący Rady Michał Sumioski zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu 

porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechów”. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy 

Wojciechów – Mariusz Majcher. Omówił zmiany Regulaminu, polegające na zmniejszeniu 

częstotliwości wywozu określonych odpadów.  

 Radny T. Kowalski zapytał, czy papier i szkło odbierane są przez specjalnie do tego 

wyznaczone pojazdy czy są to te same samochody, które odbierają pozostałe odpady? 

 M. Majcher wyjaśnił, że są one odbierane przez inne samochody, niż te, które 

przeznaczone są do odbioru pozostałych odpadów. W uzupełnieniu dodał, że ograniczenie 
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odbioru papieru i szkła wynika z małej ilości tego rodzaju odpadów, co nie spowoduje 

zbytniego ich nagromadzenia. Po wprowadzeniu zmian będą odbierane raz na dwa miesiące. 

 Zdaniem Przewodniczącego Rady taka zmiana wprowadzi jedynie chaos. 

 M. Majcher dodał, że zgodnie z informacjami od firm odbierających odpady spowoduje 

to oszczędności. 

 Radna A. Zabiegła zapytała o możliwośd zorganizowania dwa razy do roku odbioru 

wszystkich odpadów, tj. wielkogabarytowych, opon i elektroodpadów jednocześnie? 

 M. Majcher wyjaśnił, że takie rozwiązanie spowodowałoby wzrost kosztów z uwagi na 

koniecznośd zwiększenia liczby kursów pojazdów odbierających tego typu odpady.  Dodał, że 

każdy mieszkaniec ma możliwośd nieodpłatnego przekazania odpadów do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 Odnosząc się do pytania i wypowiedzi radnej A. Zabiegłej radny T. Kowalski stwierdził, 

że takie rozwiązanie jednak przyniosłoby oszczędności. 

 Zdaniem M. Majchera system, który funkcjonuje obecnie jest optymalny i przynosi 

oszczędności. Niemniej jednak, jeśli Rada będzie za wprowadzeniem propozycji radnej A. 

Zabiegłej to taka możliwośd jak najbardziej istnieje. 

 Radna A. Zabiegła dodała, że obecnie w porównaniu do lat poprzednich odpadów jest 

mniej, dlatego nie byłoby konieczności zorganizowania dodatkowych kursów a zatem 

ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 Zdaniem sołtysa wsi Wojciechów cz. II Andrzeja Moroza najlepszym wyjściem byłoby 

zorganizowanie odbioru wszystkich odpadów w jednym terminie raz w roku.  

M. Majcher odpowiedział, że jeśli jest taka wola to będzie to zamieszczone 

w przetargu na przyszły rok. Wszystkie odpady wystawiane na zasadzie wystawki będą 

odbierane w jednym dniu. 

 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i 

Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu, które 

odbyło się w dniu 27 września członkowie Komisji zajmowali się przedłożonym projektem 

uchwały i opiniują go pozytywnie. 

   

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

Piróg odczytał projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod 

głosowanie.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, 

Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (4) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Jarosław 

Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr L/272/22 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Wojciechów”. 



Protokół Nr L/22                 30 września 2022 roku 

 

8 | S t r o n a  

 

Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy – Mariusz 

Majcher. Omówił propozycje zmian. 

 Radny T. Kowalski zadał pytanie odnośnie sformułowania zapisu dotyczącego 

częstotliwości wywozu odpadów? 

 M. Majcher udzielił odpowiedzi, wyjaśniając, że pozostawia o pewną furtkę bez 

konieczności kolejnej zmiany uchwały. 

 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i 

Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu, które 

odbyło się w dniu 27 września członkowie Komisji zajmowali się przedłożonym projektem 

uchwały i opiniują go pozytywnie. 

 

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

Piróg odczytał projekt uchwały. 

Z powodów technicznych Przewodniczący Rady Gminy zarządził kilkuminutową przerwę w 

obradach. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony 

projekt uchwały.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, 

Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (4) Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Jarosław 

Paweł Zubrzycki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr L/273/22 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Ad. pkt. 12. Sprawy różne. 

 Głos w dyskusji zabrała radna Bogusława Grzelak. Poruszając kilka kwestii najpierw 

zwróciła się z prośbą o nieodpłatne podłączenie oświetlenia przy Kapliczce w Szczuczkach. 

W dalszej części swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na fakt, że na żadnej stronie, czy też 

portalu społecznościowym Urzędu Gminy nie ma wzmianki o remoncie miejsca pamięci 

i Kapliczki. Ponadto wniosek dotyczący remontu Kapliczki jeszcze w dniu 23 września nie był 

do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego złożony. Jej zdaniem są pracownicy w Urzędzie, którzy 

powinni tego pilnowad i za to odpowiadad a tak naprawdę została z tym wszystkim sama. 

Kolejną rzeczą, którą poruszyła radna to temat zaproszeo na obchody 83 rocznicy masowego 
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mordu w Szczuczkach, gdzie pominięty został Dyrektor IPN. Dodała, że radni też powinni ją 

wspierad w działaniach, ponieważ to, co robi, robi nie dla siebie, ale dla mieszkaoców. 

 Odnosząc się do tej wypowiedzi Wójt wyjaśnił, że wszystkie wnioski były złożone 

w terminie. Pozostając przy głosie podziękował radnej B. Grzelak za bardzo duże 

zaangażowanie. W kwestii zaproszeo przyznał, że faktycznie Dyrektor został pominięty, ale 

szybko zaproszenia zostały wysłane i są już odebrane. Dodał, że IPN na rewitalizację 

przeznaczył bardzo duże środki, dzięki którym to miejsce zyskało inny wygląd. Wspomniał 

również, że w najbliższym czasie rozpocznie się wymiana ogrodzenia. Wójt zaprosił wszystkich 

radnych, sołtysów oraz mieszkaoców do udziału w uroczystościach, które odbędą się 2 

października. 

 Radny T. Kowalski zwrócił się do Wójta z prośbą o wyznaczenie pracownika, który 

przejąłby na siebie koordynację działao związanych z kapliczka by odciążyd od tych zadao 

radną B. Grzelak. 

 Zdaniem Przewodniczącego Rady tu nie trzeba pracownika, ale gospodarza. Podkreślił, 

że ogromny wkład i determinacja radnej doprowadziły do tego, że IPN zainteresował się tym 

miejscem. Dzięki czemu obecnie wygląda ono imponująco. Dodał, że trzeba docenid starania 

radnej i mieszkaoców. Wyraził szacunek. 

 Wójt odpowiedział, że bezsprzecznie radna i mieszkaocy wykazują zaangażowanie, ale 

nie można mówid, że nie ma gospodarza gdyż wielokrotnie był na miejscu a wykonawca 

remontu wie, co ma robid. 

 Przewodniczący Rady dodał, że chodzi o to by mied pewną wizję, by Wójt, jako 

gospodarz był inicjatorem przedsięwzięd wpływających na poprawę zarówno wizerunku jak 

i bezpieczeostwa na terenie gminy. 

 Wójt wyjaśnił, że zakres wykonywanych prac był z wykonawcami ustalony, dlatego nie 

rozumie zarzutów pod swoim adresem. Ustalenia były również telefoniczne w trakcie trwania 

prac.  

 Odnosząc się do wypowiedzi przedmówców radny T. Madej stwierdził, że faktycznie 

powinien się tym zajmowad pracownik Urzędu. Zapytał radną A. Grzelak czy zgłaszała 

pracownikowi w urzędzie problemy wynikłe przy realizacji remontu? 

 Radna odpowiedziała, że o wszystkim informowała Wójta i Zastępcę, którzy udzielali 

jej wsparcia, ale chodzi o to, że musiała byd do dyspozycji wykonawcy, przy wyborze chodby 

koloru farby. Jej zdaniem wykonawca, który przystępuje do robót powinien mied wszystko 

ustalone. 

 Wójt poinformował, ż wszystko było ustalone. 

 Głos zabrała radna A. Zabiegła. Na wstępie wyraziła słowa uznania dla radnej 

B. Grzelak za zaangażowanie. Następnie zwróciła się do Wójta z pytaniem, kiedy będzie 

dokooczony chodnik w Palikijach oraz kiedy rozpocznie się budowa drogi w Palikijach Drugich? 

 Wójt odpowiedział, że kontynuacja prac związanych budową chodnika, gdzie 

zleceniodawcą jest Zarząd Dróg Powiatowych nastąpi w momencie, kiedy wykonawca będzie 

miał materiał, którego w tej chwili brakuje. Odnośnie drogi poinformował, że we wtorek będą 

podpisywane umowy i w najbliższym możliwym terminie wykonawcy będą wchodzid na place 

budowy. 

 Radna dopytała, jaki jest termin wykonania od momentu podpisania umowy? 
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 Wójt poinformował, że jest to 3 miesiące. 

 Radny Grzegorz Matyjasik zwrócił uwagę na problem związany z budowa sieci 

światłowodów. Linie napowietrzne światłowodów są zawieszone zbyt nisko i może byd 

problem z przejazdem kombajnów rolniczych. 

 Radny Mariusz Błaszczak potwierdził, że taki problem jest również w innych częściach 

Gminy. 

 Wójt poinformował, że dysponuje kontaktem, który może udostępnid. Osobiście 

rozmawiał na ten temat z przedstawicielem wykonawcy. Dodał, że wysokośd umieszczenia 

linii światłowodowej na słupach zależy od umiejscowienia linii energetycznej i są pewne 

wymogi zachowania odległości pomiędzy nimi. Wykonawca zdecydował się na takie 

rozwiązanie, ponieważ jest ono taosze w porównaniu do przekopu. 

 Radny M. Błaszczak zwrócił uwagę na problem ze skontaktowaniem się 

z przedstawicielem wykonawcy. 

 Do tematu odniósł się także radny Stanisław Kamela. 

 Radna B. Grzelak zwróciła uwagę, do chwili obecnej nic się nie dzieje w kwestii 

remontu dachu na budynku byłej szkoły w Szczuczkach. 

 Wójt wyjaśnił, że umowa została podpisana i w przyszłym tygodniu wykonawca 

przystąpi do prac. Dodał, że przeciągnęło się to w czasie, ponieważ był kłopot ze znalezieniem 

firmy. 

 Radny T. Kowalski poinformował o piśmie mieszkaoców wsi Maszki oraz Wojciechów-

Kolonia Piąta dotyczącym uciążliwości spowodowanej jeżdżeniem quadami po lesie. 

Mieszkaocy mają dośd hałasu i niszczenia zieleni w związku, z czym proponują ustawienie 

zakazu wjazdu do lasu quadem, ewentualnie ustawienie fotopułapek i przekazanie informacji 

do policji. 

 Wójt zapewnił, że skieruje pismo do policji. 

 Przewodniczący wspomniał, że bardzo pomocna jest krajowa mapa zagrożeo, przez 

którą można zgłaszad incydenty. 

 Radny M. Błaszczak przypomniał o zgłaszanej na poprzedniej sesji prośbie 

o uzupełnienie ubytku w nawierzchni drogi w m. Palikije na odcinku pomiędzy szkoła a lasem. 

 Radny T. Madej zwrócił się z prośbą o uzupełnienie ubytków na drodze, na odcinku 

Sporniak-Saganów. W kwestii Quadów podzielił zdanie Przewodniczącego Rady, że jakimś 

rozwiązaniem może byd Mapa Zagrożeo. 

 Głos w dyskusji zabrała sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta – Ewa Masiak-

Sokołowska. Poruszyła trzy kwestie. Zapytał o chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej, na jakim 

etapie jest jego realizacja? Przypomniała, że w tej sprawie podjęta była uchwała. Następnie 

zgłosiła problem występujący na nowo wybudowanej drodze, związany z nanoszenie namułu 

podczas opadów. Kolejną rzecz, o którą zapytała sołtys to o możliwośd przywrócenia kursów 

busa na trasie Wojciechów-Nałęczów w godzinach porannych i popołudniowych. 

 Odnosząc się do pytao sołtys Wójt wyjaśnił, że jest pomysł, aby w ramach Lubelskiego 

Obszaru Metropolitalnego, którego gmina jest członkiem, zbudowad wspólnie z gminą Bełżyce 

i gminą Nałęczów trakt pieszo-rowerowy. Przebiegałby on wzdłuż drogi wojewódzkiej na 

odcinku od Bełżyc do Sadurek, ale termin realizacji nie jest na razie znany. Zdaniem Wójta 

chodnik z pewnością zdecydowanie poprawiłby bezpieczeostwo, ale szutrowe, utwardzone 
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pobocza również spełniają swoją funkcję. Odnośnie namuleo, Wójt stwierdził, że powstają 

w wyniku napływu wody z przepustu pod drogą powiatową. Sprawę rozwiązałoby 

odpowiednie skierowanie wody do przepustu pod drogą gminną. W sprawie busów Wójt 

poinformował, że wnioskował do Urzędu Marszałkowskiego o uruchomienie takiej linii, 

jednakże wniosek nie uzyskał akceptacji z powodu braku zasadności. Dodał, że korespondował 

również z prywatnymi przewoźnikami, ale odzewu nie było. 

Pozostając w temacie chodnika głos zabrał radny S. Kamela. Wskazał, że mieszkaocy są 

sfrustrowani tym, że mimo podjętej uchwały i wydzielenia na ten cel środków nic się w tym 

temacie nie dzieje, podczas, gdy w Palikijach chodnik już jest budowany. Odnośnie busów, 

radny zwrócił uwagę, że pomimo tego, iż nie ma żadnych kursów został postawiony nowy 

przystanek. Dlatego jego zdaniem tym bardziej, aby można było z niego skorzystad to byłoby 

dobrze te busy uruchomid.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że wspomniana uchwała dotyczyła także budowy 

drugiego odcinka chodnika w m. Wojciechów i faktycznie nic w tej kwestii się nie dzieje. W tej 

części miejscowości jest także bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. Radny wskazał, że na 

przyszły rok złożono wiele wniosków na różne inwestycje złożono wiele wniosków na drogi, 

których nikt z radnymi nie konsultował. Na przyszły rok zaplanowanych jest bardzo dużo 

inwestycji, na które jego zdaniem gminy nie stad. Może się okazad, że jeśli nie zwiększymy 

dochodów będzie problem z ich realizacją a co za tym idzie byd może koniecznośd zaciągnięcia 

kolejnych kredytów. Zdaniem Przewodniczącego w przyszłorocznym budżecie nie musi znaleźd 

się każdy złożony wniosek, bo jeśli projekt będzie zawierał wszystko to on będzie przeciwny. 

Przede wszystkim chodzi o racjonalnośd. Powracając do tematu chodnika podkreślił, że jest 

ona dla bezpieczeostwa mieszkaoców, tak samo jak oświetlenie od cmentarza w kierunku 

Olszynek, o które wnioskował na 2022 rok i obecnie wykonany jest już projekt. Radny wyraził 

nadzieję, że lada moment będzie rozstrzygnięty przetarg i ruszy realizacja. Jego zdaniem same 

znaki ograniczenia prędkości nic nie dają, bo kierowcy i tak jeżdżą szybko. Według niego 

realizacja chodnika w ramach LOM jedynie odciąga to w czasie. 

Wójt wyjaśnił, że LOM działa aktywnie i będzie składał wnioski. Inwestycja, o której 

mowa obejmie cały odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej od Bełżyc przez Wojciechów aż do 

Sadurek. Dodał, że jako Wójt pozyskuje i stara się o różne środki. Zwrócił się do radnych, aby 

wskazali finansowanie inwestycji i pokazali skąd biorą na to pieniądze. 

Zdaniem Przewodniczącego Rady ciąg pieszo-rowerowy wraz ze skrzyżowaniem można 

było złożyd w ramach Polskiego Ładu. Dodał, że radni o to prosili, ale wniosek nie został 

złożony. 

Wójt potwierdził, że faktycznie takiego wniosku nie było. Jeśli chodzi o przyszłoroczne 

inwestycje to gmina uzyskała dofinansowanie na 10 dróg przy wkładzie własnym 245.000 zł, 

na które wykonywana jest dokumentacja. Decydujące będą przetargi, bo to od nich zależy 

ostateczny koszt inwestycji. Obecnie koszt 1,5 km chodnika to około 1.700.000 zł. 

Poinformował, że warunki techniczne na budowę chodnika są, ale niestety są dwa 

problematyczne miejsca, tj. przepust koło cmentarza i na wysokości przystanku w m. 

Wojciechów-Kolonia Piąta. 

Przewodniczący uzupełnił, że to czy w przyszłym roku inwestycje będą realizowane 

zależy od przetargów, bo w tej chwili ceny się tak pozmieniały, że są różnice pomiędzy tym, co 
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zostało zaplanowane w budżecie a cenami poprzetargowymi. Chodzi o to by wybrad te 

inwestycje, które są priorytetowe. 

Zdaniem radnego T. Madeja sala w szkole w Palikijach jest potrzebna i nie jest złą 

inwestycją. Mieszkaocy czekali na to od lat. Pojawiła się szansa, z której trzeba skorzystad. 

Według Przewodniczącego przed przystąpieniem do realizacji trzeba rozważyd 

wszystko, nie tylko koszty samej budowy, ale również późniejsze koszty utrzymania sali. 

Radny T. Madej stwierdził, że koszty utrzymania nie będą znacznie wyższe niż obecnie 

a dzieci naprawdę nie mają warunków do grania, bo sufit jest zbyt niski. 

Radny M. Sumioski dodał, że jest jak najbardziej za tą inwestycją, pod warunkiem, że 

Gminę będzie na nią stad, bo koszty mogą się zmienid. 

Głos zabrał radny S. Kamela. Zapytał o realizację projektu „Pod biało-czerwoną” oraz 

poinformował o piśmie Stowarzyszenia Sporniaczanki, które wpłynęło na skrzynki mailowe 

radnych.  

Wójt odpowiedział, że projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Odnosząc się do tematu sali wyjaśnił, że Gmina otrzymała 5.400.000 zł przy wkładzie własnym 

600.000 zł. Inne gminy budują po kilka sal z mniejszym dofinansowaniem.  

Przewodniczący wtrącił, że te gminy na budowę tych kilku sal biorą teraz ogromne 

kredyty, co też trzeba wziąd pod uwagę. 

Głos zabrała sołtys wsi Stasin – Krystyna Suchecka, która w imieniu swoim oraz 

mieszkaoców podziękowała Wójtowi za stawiennictwo w Zarządzie Dróg Powiatowych, dzięki 

czemu możliwe było przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na projekt oświetlenia. 

Następnie złożyła życzenia z okazji Dnia Chłopaka. 

W dalszej części punktu głos zabrała sołtys wsi Sporniak – Małgorzata Żuchnik. 

Wszystkim zebranym pokazała obraz przedstawiający budynek, który miał byd wybudowany 

w Szczuczkach, który został namalowany na podstawie dostępnych dokumentów 

zgromadzonych w Archiwum Paostwowym. Wyraziła swój szacunek dla radnej B. Grzelak za 

podejmowane działania i konsekwencję w działaniu.  

W tym momencie sołtys przekazała obraz radnej oraz wizualizacje budynku w 3D zebranym na 

sesji radnym. 

 Przewodniczący Rady odczytał pismo Stowarzyszenia Sporniaczanki, które wpłynęło do 

Urzędu Gminy w dniu 29 września, dotyczące konfliktu w sprawie lokalu w budynku OSP 

Sporniak. Poinformował, że strażnica nie jest budynkiem gminnym w związku z czy Rada w tą 

sprawę nie może ingerowad. Ewentualnie mediacje. 

 Wójt wyjaśnił, że było zorganizowane spotkanie, gdzie obie strony poczyniły ustalenia 

dotyczące najmu, ale nie było to zrealizowane. Na ostatnim zebraniu sołeckim strażacy 

zapewniali, że lokal jest ogólnodostępny i wystarczy zgłosid się tylko po klucz. Wójt wyraził 

swoje niezrozumienie dla postawy skłóconych ze sobą stron. 

 Radny T. Madej stwierdził, że po spotkaniu, które zostało zorganizowano wydawało 

się, że spór został rozwiązany, ale niestety problem nadal jest i nic z tego dobrego nie wynika. 

 Zdaniem Przewodniczącego byd może jakieś spotkanie i wspólne spotkanie i mediacje 

byd może przyniosłyby jakieś rozwiązanie. 

 Radny T. Madej potwierdził, że jak najbardziej jest taka potrzeba, ale musi byd wola 

z obydwu stron. 
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 Według Wójta cała ta sytuacja jest nie do pojęcia, tym bardziej, że w budynku jest 

dopiero, co wyremontowana sala, z której można było by korzystad tak jak w innych 

sołectwach. 

 Odnosząc się do tematu radny S. Kamela stwierdził, że jedyne, co Rada w tej sytuacji 

może zrobid to tylko prosid o wspólne porozumienie. 

 Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poinformował o terminie 

kolejnej sesji. 

Innych pytao nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do ostatniego 

punktu porządku obrad. 

 

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

Zakooczenia obrad L sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

 

Protokołowała:       

Anna Śmigielska       


