Protokół Nr XX/20

25 czerwca 2020 roku

PROTOKÓŁ NR XX/20
z XX sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 25 czerwca 2020 roku
na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie
i trwała od godz. 9.30 do godz. 14.05
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Mariusz Błaszczak,
3. Bogusława Anna Grzelak,
4. Tomasz Kowalski,
5. Tomasz Marek Madej,
6. Dariusz Malik,
7. Grzegorz Matyjasik,
8. Marcin Mirosław,
9. Grzegorz Piróg,
10. Michał Sumioski,
11. Andrzej Twardowski,
12. Anna Zabiegła,
13. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Nieobecni:
1. Stanisław Kamela,
2. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz
Zielonka - Zastępca Wójta Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy Magdalena Matusiak –
prawnik UG Wojciechów, Marta Sagan, Agnieszka Gąska – Dyrektor GOK w Wojciechowie,
Wojciech Mirosław Kierownik OPS w Wojciechowie, Grzegorz Dobosz – kierownik ZDW Rejon
Dróg Wojewódzkich z/s w Bychawie, Anna Rynkowska – radna Powiatu Lubelskiego, Anna
Woźnicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów ZDP z/s w Bełżycach, Zbigniew Abramowicz –
Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego Nr I w Bełżycach.
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 12 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał. (Listy obecności stanową załącznik do protokołu)
Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był
on również udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl.
(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu)
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Wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał
pod głosowanie całośd porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XX sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII 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 na temat stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2020 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
8. Informacja na temat stanu dróg powiatowych na terenie gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2020 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
9. Omówienie spraw dotyczących organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz
Dożynek Gminnych.
10. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca oceny zasobów pomocy
społecznej na terenie Gminy Wojciechów za 2019 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2019 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wojciechów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wojciechów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Wojciechów”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Wojciechów.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Wojciechów.
20. Sprawy różne.
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21. Zakooczenie obrad XX sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z XIX 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: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Jarosław Paweł Zubrzycki.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XIX sesji Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami
Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy – Artur Markowski. Na wstępie poinformował
o zarządzeniach, które były wydane w okresie od 21 maja, to jest od ostatniej sesji do dnia 24
czerwca 2020 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.
Działalnośd Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów w okresie międzysesyjnym
przedstawiała się następująco:
25 maja, 4 i 15 czerwca – udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej;
16 czerwca – udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego;
24 czerwca – udział posiedzeniu Komisji Budżetowej;
14 czerwca – msza św. w intencji 65-lecia istnienia OSP w Ignacowie;
24 czerwca – przegląd stanu dróg w sołectwach Nowy Gaj i Wojciechów-Kolonia Piąta.
Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego
punktu w porządku obrad.
Ad. pkt 6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Od ostatniej sesji odbyło się osiem posiedzeo komisji stałych Rady Gminy Wojciechów:
25 maja, 4 i 15 czerwca - Komisji Rewizyjnej, 27 czerwca – Komisji Prawa, Porządku
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Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, 16 czerwca – posiedzenie Komisji Infrastruktury,
Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 18 czerwca – Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Społecznych, 24 czerwca - Komisji Budżetowej.
Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że działalnośd Komisji Rewizyjnej oraz
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych będzie przedstawiona w punkcie
dotyczącym spraw bieżących z uwagi na spóźnienie Przewodniczącego tych Komisji.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Tematy
posiedzenia to: projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, stan realizacji inwestycji
gminnych, sprawy bieżące oraz zapoznanie się z kandydatką na Skarbnika Gminy.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Andrzej Twardowski poinformował, że spotkanie poświęcone było organizacji tegorocznych
Dożynek Gminnych.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Miłosz Adamczyk poinformował, że w trakcie posiedzenia członkowie Komisji zajmowali się
zaopiniowaniem dróg do FDS oraz tematem budowy nowego ogrodzenia przy szkole
w Miłocinie oraz podjazdu do budynku OSP w Łubkach.
Po zakooczeniu wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt porządku
obrad, po czym przeszedł do kolejnego.
Ad. pkt 7. Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2020 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał zaproszony na sesję Grzegorz DoboszKierownik ZDW w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich z/s w Bychawie. Na wstępie
podziękował za zaproszenie, po czym przeszedł do przedstawienia informacji. Rejon Dróg
Wojewódzkich z/s w Bychawie na terenie gminy Wojciechów administruje drogę wojewódzka
nr 827, na odcinku o długości o 7 kilometrów. W 2019 r. na utrzymanie drogi poniesiono
wydatki w kwocie 545.581,15 zł. W ramach tych środków wykonano takie roboty jak:
wymiana oznakowania pionowego, oznakowanie poziome, koszenie poboczy, utwardzenie
poboczy, wykonanie nakładki, zimowe utrzymanie dróg oraz remonty cząstkowe. Na 2020 r
planowane jest wykonanie następujących robót: koszenie poboczy, pielęgnacja zadrzewienia,
wymiana oznakowania pionowego, oznakowanie poziome, zimowe utrzymanie dróg, remont
cząstkowy oraz nakładka o łącznej długości 1,369 km i wartości 595.700 zł
Po otwarciu dyskusji radny Tomasz Kowalski zapytał czy planowany jest również
remont pozostałego odcinka drogi w kierunku Sadurek, leżącego już na terenie gminy
Nałęczów?
Kierownik odpowiedział, że jest to planowane, ale w dalszej kolejności.
Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji podjęta była uchwała
dotycząca pomocy finansowej na budowę dwóch odcinków chodnika wzdłuż drogi
wojewódzkiej. Informując, że Wójt wystąpił do ZDW o warunki zwrócił się do Kierownika
o możliwie szybkie załatwienie sprawy.
W odpowiedzi Grzegorz Dobosz poinformował, że warunki zostaną niebawem wydane.
Wójt podziękował Kierownikowi ZDW za wszelkie działania oraz współpracę.
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Ad. Pkt. 8. Informacja na temat stanu dróg powiatowych na terenie gminy Wojciechów oraz
planowanych na 2020 rok pracach remontowych i modernizacyjnych.
Informację przedstawiła Anna Woźnicka - Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów ZDP z/s
w Bełżycach. Na terenie powiatu Lubelskiego Zarząd Dróg Powiatowych administruje siecią
dróg o łącznej długości około 772 km. Za Gminę Wojciechów odpowiada Obwód DrogowoMostowy Nr I w Bełżycach. Przez jej teren przebiega około 34 kilometrów dróg powiatowych.
Na 2020 rok przewidziane są remonty cząstkowe oraz koszenie poboczy. W trakcie realizacji
jest inwestycja polegająca na przebudowie i modernizacji drogi powiatowej nr 2236L
(Niezabitów-Łubki-Wojciechów) i 2238L (Halinówka –Góra-Bełżyce). Całkowity koszt to
5.581.000 zł, z czego 4.465.000 zł pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
1.116.240 zł stanowi wkład własny pochodzący zarówno z budżetu Powiatu jak i gmin
Wojciechów (349.102 zł) i Bełżyce (238.414 zł). koszt nadzoru inwestorskiego, który również
pokrywany jest z własnych środków to 58.794 zł.
Głos w dyskusji zabrała radna Bogusława Grzelak. Zwróciła uwagę na problem wody
opadowej spływającej od strony nowo wyremontowanego odcinka drogi powiatowej, która
zalewa chodnik oraz przyległe posesje w m. Szczuczki.
Wójt również odniósł się do tego tematu.
Anna Woźnicka wyjaśniła, że konieczna będzie kontrola w terenie i jeśli się okaże, że
jest to w gestii ZDP to podjęte zostaną odpowiednie kroki.
Radny Tomasz Madej podziękował przedstawicielom ZDP za przybycie oraz
dotychczasowe zaangażowanie w związku z zalewaniem drogi 2229L w miejscowości
Sporniak.
Przewodniczący Rady również podziękował za przybycie na sesję i jednocześnie
wystąpił z prośbą o zwrócenie uwagi na problemy związane z zalewaniem dróg przez wody
opadowe w miejscowościach zarówno Szczuczki jak i Sporniak.
Głos zabrał Wójt, który złożył podziękowania ZDP za wszelkie działania oraz władzom
rządowym i samorządowym za dofinansowanie budowy drogi 2236L w postaci środków z FDS.
Nadmienił także o realizowanej właśnie inwestycji polegającej na modernizacji drogi 2235L
(Wąwolnica-Stary Gaj), na którą środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W uzupełnieniu wypowiedzi Anna Woźnicka poinformowała, że zakooczenie prac przy
modernizacji drogi 2236L planowane jest na 20 sierpnia br. Pozostała jedynie kwestia
oznakowania.
W trakcie dyskusji w tym punkcie obrad, na sesję przybył radny Jarosław Zubrzycki.
Ad. Pkt. 9 Omówienie spraw dotyczących organizacji Ogólnopolskich Warsztatów
Kowalskich oraz Dożynek Gminnych.
Temat Warsztatów oraz Dożynek Gminnych omówiła Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Wojciechowie Agnieszka Gąska. W związku z panująca sytuacją epidemiczną GOK
wznowił swoją działalnośd, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Otwarte zostało Muzeum
Kowalstwa natomiast zajęcia dla dzieci są prowadzone zdalnie. Co do tegorocznych
Warsztatów to planowane są one w dniach 7-18 lipca i będą się odbywały na placu przy Wieży
Ariaoskiej, bez udziału publiczności i imprez towarzyszących z zachowaniem wszystkich
wytycznych ministerstwa Zdrowia i Zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Na chwilę obecną swój
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udział zgłosiło 16 warsztatowiczów. Zajęcia prowadzid będą trzej mistrzowie kowalstwa. Będą
miały one formę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Spotkania kowali oraz towarzyszący im
konkurs odbędą się online. Po zakooczeniu imprezy zostanie opracowany i wydany album.
Środki na organizację zarówno Warsztatów jak i Spotkao Kowali, jak co roku pochodzą z wpłat
warsztatowiczów oraz od sponsorów, w tym min. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego. Odnośnie Dożynek to
również odbędą się one w bardzo ograniczonej formie. Będzie to jedynie przemarsz korowodu
wieoców spod kuźni i msza święta w kościele parafialnym, bez imprez towarzyszących.
Wójt podziękował Dyrektor GOK za przedstawione informacje oraz zaangażowanie
przy organizacji imprez oraz Komisjom Rady Gminy, które zajmowały się tym tematem.
Pogratulował uzyskania wyróżnienia w konkursie „Zabytek Zadbany”. Odnosząc się do kwestii
związanej z obecnym stanem epidemicznym Wójt poinformował o braku potwierdzonych
przypadków zakażenia koronawirusem na terenie gminy i zwrócił się do mieszkaoców
z apelem o używanie maseczek i przestrzeganie wszystkich zaleceo Ministerstwa Zdrowia.
W uzupełnieniu swojej wypowiedzi Dyrektor Agnieszka Gąska poinformowała, że w
warsztatach wezmą udział osoby z różnych regionów. Co do konkursu, o którym wspomniał
Wójt zgłoszone zostały prace z dwóch poprzednich lat. Oprócz tego GOK uzyskał
dofinasowanie na działanie „Kultura w sieci” w ramach, którego powstanie mobilna aplikacja.
Korzystając z okazji Dyrektor zachęciła również do skorzystania z warsztatów edukacyjnych dla
dorosłych.
Zakaoczając ten punkt Przewodniczący Rady także podziękował Dyrektor GOK za
przedstawione informacje i za dotychczasową działalnośd.
Ad. pkt 10. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca oceny zasobów
pomocy społecznej na terenie Gminy Wojciechów za 2019 rok.
Informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Gminy
Wojciechów za 2019 rok przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie
– Wojciech Mirosław. Ocena zasobów pomocy społecznej jest obowiązkiem wynikającym
z ustawy o pomocy społecznej. Swoim zakresem obejmuje m.in: analizę sytuacji społecznodemograficznej gminy, dostępną infrastrukturę, zasoby instytucjonalne oraz wydatki
ponoszone w sferze społecznej. Podsumowując, Kierownik wskazał, że na przyszłośd
szczególną uwagę należy zwrócid na rozwój infrastruktury stanowiącej wsparcie dla osób
starszych, infrastruktury dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wsparcie organizacji
pozarządowych. Temat był również omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
(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 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych za 2019 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2019 rok przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojciechowie – Wojciech Mirosław. Program obejmuje zadania z zakresu profilaktyki
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i rozwiązywania problemów alkoholowych i jest on realizowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2019 roku w ramach programu zaplanowano
około 30 różnych zadao, na które wydatkowano kwotę 79.945,06 zł z zaplanowanych 90.000
zł. Odnośnie rynku napojów alkoholowych w 2019 wydano 86 zezwoleo na sprzedaż. Na
terenie gminy Wojciechów funkcjonowało 17 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 16 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do
spożycia w miejscu sprzedaży. Wartośd sprzedanego alkoholu w 2019 roku wyniosła w sumie
3.818.977 zł, z czego 1.921.133 zł za alkohole do 4,5 % w tym piwo, 273.884 zł alkohole od
4,5% do 18% oraz 1.623.960 zł powyżej 18%.
(Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2018 rok stanowi załącznik do protokołu)
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
2019 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Narkomanii za 2018 rok przedstawił
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie – Wojciech Mirosław.
Działania 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 edukacyjnoinformacyjnym 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 2018 rok stanowi załącznik do
protokołu)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Zubrzycki poinformował, że na
posiedzeniu, które odbyło się w dniu 4 czerwca członkowie zapoznali się z przedstawionymi
Sprawozdaniami za 2019 rok i opiniują je pozytywnie.
Wójt podziękował za przedłożone sprawozdania, informacje i wszelkie podejmowane
działania. Przypomniał o trwającym programie „Pomoc żywnościowa”.
Odnośnie wydawania żywności Kierownik OPS objaśnił zasady ich odbioru.
Zabierając głos Wójt poinformował o planach utworzenia projektu Klubu Seniora oraz
w związku z upływem terminu o konieczności opracowania na kolejne lata nowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Zwracając się do wójta Przewodniczący Rady poprosił o sprostowanie informacji
dotyczącej Klubu Seniora, gdyż na terenie gminy taki klub już istnieje i działa od 2003 roku.
Wójt wyjaśnił, że jest to projekt stworzony pod ta działalnośd. Korzystając z okazji
poinformował o naborze zgłoszeo do Gminnej Rady Seniorów, który zostanie jeszcze
wydłużony. Zachęcił do zgłaszania kandydatur.
Po zakooczeniu dyskusji Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.
Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
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Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Dotyczą
one m.in.:
Dochody:
1) Zwiększenie o kwotę 160.753,74 zł, na którą składają się;
- 134.175,20 zł dotacja celowa na zakup komputerów dla szkół na realizację projektu „zdalna
szkoła”,
- 6.537,00 zł dotacja celowa na oddziały przedszkolne na realizację własnych zadao bieżących,
- 4.041,00 zł opieka społeczna, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i z różnych dochodów,
- 16.000 zł dotacja celowa na oprawę ksiąg USC;
2) Zmniejszenie o kwotę 41,54 zł.
Wydatki:
1) Zwiększenie o kwotę 259.463,74 zł, na którą składają się:
- 8.000 zł - dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 remont nawierzchni w miejscowości Łubki-Kolonia,
- 10.000 zł, dz. 754 rozdz. 75411 § 6050 wykonanie podjazdu do strażnicy OSP w Łubkach,
- 43.000 zł dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 rezerwy,
- 17.000 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w
Miłocinie,
- 5.026,51 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dotacja dla szkoły w Maszkach na prowadzenie
oddziału „O”,
- 1.510,49 zł dz. 801 rozdz. 80149 § 2590 dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych
przy szkołach podstawowych,
- 600 zł pomoc społeczna, przeniesienie między rozdziałami na wniosek OPS,
- 200 zł edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie między rozdziałami na wniosek SP w
Łubkach,
- 4.041,54 zł dz. 855 zwrot dotacji,
- 14.500 zł dz.900 rozdz. 90015 § 6050 wydatki inwestycyjne na oświetlenie w Palikijach przy
SHR,
- 134.175,20 dz. 801 rozdz. 80101 § 4217 zakup komputerów dla szkół,
- 5.410 zł dz. 855 rodzina, przeniesienie między paragrafami.
2) zmniejszenie o kwotę 98.751,54 zł.
W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się trakcie omawiania pozycji dotyczącej
zmniejszeo wydatków na wniosek Skarbnik Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową
przerwę.
Po wznowieniu obrad Skarbnik kontynuowała omawianie zmian budżetowych.
Poinformowała o zmianach w załącznikach Nr 3,4, 5 i 6 do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady dodał, że zmiany były szeroko omawiane w trakcie posiedzeo
Komisji Rady Gminy Wojciechów.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Poinformował, że na
posiedzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca członkowie Komisji zajmowali się analizą
zmian budżetowych i pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały.
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Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały następnie po sprawdzeniu quorum poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XX/131/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wojciechów.
Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski.
Odwołanie następuję na wniosek dotychczasowej Skarbnik Gminy w związku z nabyciem
prawa do emerytury. W skrócie przybliżył sylwetkę Zofii Pomorskiej następnie złożył
podziękowania za dotychczasową pracę.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Zofia Pomorska, która podziękowała wszystkim za
dotychczasową współpracę.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał następnie
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XX/132/20 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wojciechów.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy w imieniu swoim oraz
wszystkich radnych podziękował Zofii Pomorskiej za dotychczasową działalnośd i współpracę,
za wieloletnią pracę na rzecz Gminy oraz złożył życzenia.
W imieniu wszystkich sołtysów głos zabrała sołtys wsi Nowy Gaj. Podziękowała za
wiele lat współpracy, złożyła życzenia i wręczyła Zofii Pomorskiej kwiaty.
Podziękowania i życzenia dla Zofii Pomorskiej złożył Przewodniczący Komisji
Budżetowej Tomasz Kowalski.
Przewodniczący Rady w imieniu Rady Gminy Wojciechów złożył na ręce Zofii
Pomorskiej kwiaty.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
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Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wojciechów.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
Głos zabrał Wójt. Przedstawił uzasadnienie podjęcia w/w uchwały. Zaproponował
powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Martę Sagan, po czym zaprezentował sylwetkę
kandydatki.
Kandydatka na stanowisko skarbnika Gminy – Marta sagan dokonał autoprezentacji.
W uzupełnieniu Wójt zabrał kilka słów na temat kandydatki i uzasadnił swój wybór.
Zwracając się do kandydatki Marty Sagan Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz
Kowalski zaznaczył, że bycie skarbnikiem jest to bardzo trudna funkcja, która wymaga
pogodzenia interesów obu stron zarówno Wójta jak i Rady Gminy. Zakaoczając wypowiedź
radny oznajmił, że liczy na owocną współpracę.
Radny Jarosław Zubrzycki zapytał kandydatkę o tytuł pracy magisterskiej?
W odpowiedzi poinformowała, że był to temat związany z ciągami liczbowymi, ale
dokładnego tytułu nie pamięta. Dodała, że po ukooczeniu studiów od razu podjęła pracę w
księgowości.
Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał
następnie poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XX/133/20 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wojciechów.
Wójt podziękował za poparcie jego wniosku.
Przewodniczy Rady Gminy pogratulował nowo powołanej Skarbnik, po czym wręczył
jej kwiaty.
Ad. pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Wojciechów”.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy
Wojciechów Mariusz Majcher. Odczytał opinię Paostwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego z dnia 22 czerwca 2020 r. następnie przeszedł do omówienia treści projektu
uchwały.
Głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Kowalski, którego zdaniem podjęcie
przedstawionej uchwały jest konieczne, gdyż jest ona bardzo ważna. Przypomniał, że obecnie
obowiązująca umowa na wywóz odpadów jest ważna tylko do kooca tego roku. W związku,
z tym trzeba będzie wyłonid nowego odbiorcę odpadów. To oraz to wraz z koniecznością
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dostosowania się do nowych przepisów może przynieśd skutki finansowe w postaci
podniesienia stawek.
Odnosząc się do tej wypowiedzi Mariusz Majcher stwierdził, że to czy stawki za wywóz
odpadów komunalnych będą podniesione czy też nie w pewnej mierze zależy od ceny, jaką
zaproponuje firma, która wygra przetarg. Jego zdaniem taki scenariusz jest mało
prawdopodobny, gdyż wpływ na cenę ma przede wszystkim ilośd strumienia odpadów oraz
segregacja, która w Gminie Wojciechów jest na bardzo wysokim poziomie.
Radny Jarosław Zubrzycki zapytał, zdeklarowanie posiadania worka BIO wpłynie na
zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów?
Mariusz Majcher wyjaśnił, że będzie to miało wpływ na częstotliwośd odbioru
odpadów, która będzie zwiększona zarówno przy odpadach zmieszanych jak i odpadach BIO.
Natomiast odbiór odpadów segregowanych, będzie prowadzony tak jak do tej pory raz
w miesiącu.
Zabierając głos radny Tomasz Kowalski na wstępie wyjaśnił, że jego przewidywania
dotyczące podwyższenia stawek za wywóz odpadów są dmuchaniem na zimno i jest to
podyktowane tendencją wzrostową cen. Zadał pytanie czy firma, która obecnie posiada
umowę na odbiór odpadów przedkłada do Urzędu zmiany cenników w trakcie ich trwania?
W odpowiedzi na pytanie Mariusz Majcher poinformował, że takie zmiany wpływają.
Następnie poprosił Wójta o odniesienie się do tematu.
Wójt wyjaśnił, że zmiany cenników są związane z zagospodarowaniem odpadów oraz
ich strukturą, czyli segregacją, w której Gmina Wojciechów jest liderem. Głównym czynnikiem,
który podraża gospodarkę odpadami jest zła segregacja, duża ilośd odpadów zmieszanych i ich
waga. Wójt dodał, że Gmina będzie robid wszystko, aby uniknąd podniesienia stawek za
odbiór odpadów. Za sprzyjające warunki można uznad bliskośd Zakładu oraz bardzo dobry
poziom segregacji odpadów przez mieszkaoców. Wójt zwrócił uwagę na fakt, że generalnie
występuje problem z odpadami gdyż brakuje spalarni. Jest pomysł pozyskania niecki dla ZZOK
w Bełżycach, co w pewnym stopniu rozwiązałoby problem. Dodał, że obecnie celem członków
CZG PROEKOB jest utrzymanie funkcjonowania Zakładu.
Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Tomasza Kowalskiego Przewodniczący Rady
wyjaśnił, że chodziło o zasygnalizowanie, że możliwy jest scenariusz, w którym konieczne
będzie podwyższenie stawek.
Zabierając głos Mariusz Majcher poinformował, że jeśli dojdzie do sytuacji, że
konieczne będzie podwyższenie stawek wówczas nastąp*i nowa klasyfikacja odbioru
i wysokości opłat. Więcej będą płaciły osoby, które nie posiadają kompostowników.
Radny Jarosław Zubrzycki zapytał, czy jest prowadzona faktyczna weryfikacja
posiadania kompostowników przez osoby, które je zadeklarowały?
Mariusz Majcher odpowiedział, że jest to weryfikowane. Przypomniał o możliwości
bezpłatnego dostarczenia odpadów do PSZOK, we własnym zakresie.
Zabierając głos Wójt wyjaśnił, że z powodu pandemii został ograniczony odbiór
gabarytów i elektrośmieci, ale stopniowo sytuacja będzie przywracana do normy. Korzystając
z okazji podziękował pracownikom Urzędu za realizacje programów związanych z odbiorem
azbestu i odpadów rolniczych. Wójt poprosił Mariusza Majchra o przedstawienie informacji
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dotyczącej akcji związanej z odbiorem odpadów rolniczych, która odbyła się w ubiegłym
tygodniu.
Mariusz Majcher przedstawił krótką informację na temat programu. Akcja zbiórki
odpadów odbyła się w dniu 17 czerwca i była zorganizowana przy Urzędzie Gminy
w godzinach 8.00-14.00. W sumie odpady o łącznym tonażu 7,2 t dostarczyło 61 rolników.
Gmina Wojciechów uczestniczyła w Programie, jako jedyna w Powiecie Lubelskim. Kolejny
odbiór odpadów ma nastąpid do 15 października.
Głos zabrał radny Mariusz Błaszczak. Zapytał gdzie i w jaki sposób mogą byd oddane
duże opony pojazdów rolniczych?
Mariusz Majcher wyjaśnił, ze jest to bardzo duży problem z uwagi na to, iż w chwili
obecne na terenie województwa nie ma żadnej firmy, która by takie odpady odebrała
z PSZOK.
Radny Dariusz Malik zadał pytanie o wysokośd zaległości w opłatach za wywóz
odpadów komunalnych według stanu na dzieo 25 czerwca oraz czy działa system smsowy,
który wysyła ponaglenia do osób, które zalegają z opłatami?
W odpowiedzi na pytania radnego Mariusz Majcher poinformował, że stan zaległości
to kwota 60.098,30 zł natomiast, co do systemu powiadamiania smsowego to jeszcze on nie
działa.
Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz
Piróg odczytał projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady po sprawdzeniu quorum
poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Anna Zabiegła.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XX/134/20 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wojciechów”.
W trakcie dyskusji w tym punkcie obrad sesję opuściła radna Anna Zabiegła.
Ad. pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały jak również jej treśd omówił i przedstawił
pracownik Urzędu Gminy Mariusz Majcher.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg
odczytał projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
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Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Anna Zabiegła.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XX/135/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
Ad. pkt 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Wojciechów.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła mecenas Magdalena Matusiak.
Zmiana wynika z rezygnacji radnego, który był członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg
Wniosków i Petycji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący poinformował, że to samo uzasadnienie będzie miało zastosowanie do
uchwały przedstawionej w kolejnym punkcie porządku obrad.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg
odczytał projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Anna Zabiegła.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XX/136/20 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wojciechów.
Ad. pkt 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Wojciechów.
Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg
odczytał projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (12) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Tomasz Kowalski,
Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg,
Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Jarosław Paweł Zubrzycki.
NIEOBECNI (3) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Anna Zabiegła.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XX/137/20 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Wojciechów
Ad. pkt 20. Sprawy różne.
Na wstępie tego punktu wójt Gminy odczytał, listę uczniów ze szkół z terenu gminy
Wojciechów, którzy otrzymali dyplomy za zdobyte osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych
oraz listy gratulacyjne dla rodziców i podziękowania dla nauczycieli prowadzących a także
dyrektorów szkół.
Następnie głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki. Przedstawił informacje dotyczące
działalności międzysesyjnej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Społecznych. Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia, z czego dwa z nich (25 maja i 4
czerwca) poświęcone były rozpoznaniu potencjalnych nieprawidłowości dotyczących
finansowania remontu strażnicy OSP w Sporniaku. Radny odczytał sporządzony protokół.
Ponadto członkowie Komisji zajmowali się kontrolą Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojciechowie. Tematem posiedzenia w dniu 15 czerwca był raport o stanie gminy oraz
absolutorium i wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o jego udzielenie. W dniu 18
czerwca odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
dotyczące organizacji tegorocznych warsztatów kowalskich.
Skarbnik Zofia Pomorska odniosła się do treści protokołu odczytanego przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w kwestii dotyczącej zawartej umowy, kwot robót
remontowych, kwot przelewów bankowych.
Pozostając w temacie radny Tomasz Madej również odniósł się do protokołu
z posiedzeo Komisji Rewizyjnej wytykając kilka braków w jego treści. Zdaniem radnego
wszystkie zarzuty, które padły ze strony T. Zająca były bezpodstawne i bardzo krzywdzące.
Wykonawcy należałyby się przeprosiny.
Odpowiadając radny Jarosław Zubrzycki stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie posiada
żadnych instrumentów, aby na kimś przeprosiny wymusid.
Odnosząc się do wypowiedzi T. Zająca z poprzedniej sesji Skarbnik sprostowała, że OSP
nie otrzymała żadnej dotacji z funduszu sołeckiego, gdyż środki te mogą byd przeznaczone na
wydatki rzeczowe. Natomiast firma, która nie wykonywała prac a pieniądze otrzymała,
dokonała ich zwrotu.
Przewodniczący Rady oznajmił, że bardzo dziwnym jest fakt, że wykonawca, który nie
otrzymał środków za wykonanie robót w ramach pierwszej umowy rozpoczyna kolejne prace.
Inna kwestia, na którą zwrócił uwagę to zbieżnośd niektórych zapisów w umowach zawartych
pomiędzy wykonawcą a OSP Sporniak oraz Gminą Wojciechów.
Radny J. Zubrzycki zwrócił uwagę na fakturę, która opiewała na 30.000 zł, na termin jej
płatności i przelew od przedsiębiorcy uiszczonej kwoty.
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Pozostając w temacie radny Dariusz Malik podziękował Skarbnik za wyjaśnienia
i rzetelne przedstawienie informacji.
Zwracając się do Wójta radny Tomasz Kowalski zasugerował prowadzenie rejestru
umów. Jego zdaniem pozwoliłoby to na uniknięcie problemów i rozwiałoby szereg
wątpliwości.
Głos w dyskusji zabrała sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta Ewa Masiak-Sokołowska.
Podziękowała za porozumienie w sprawie budowy chodnika oraz za koszenie poboczy.
Zwróciła uwagę na bardzo zły stan drogi gminnej i wystąpiła do Rady z prośba o ujęcie jej
w przyszłorocznym budżecie. Poprosiła Przewodniczącego Rady o wypowiedź w kwestii
dotyczącej oceny jej stanu.
Przewodniczący potwierdził, że stan drogi jest faktycznie zły i oznajmił, że po wspólnej
rozmowie Wójt obiecał, że ubytki zostaną uzupełnione kruszywem zakupionym ze środków
z budżetu gminy. Odnosząc się do tematu budowy chodnika poinformował, że do Rady
wpłynął protest mieszkaoców kwestionujący zgłoszone na poprzedniej sesji wnioski formalne
oraz podjętą uchwałę. W odpowiedzi, która otrzymała sołtys jest wyjaśnienie. Zarówno
wnioski jak i uchwała były zgodne z literą prawa. Urząd Wojewódzki nie wniósł uwag i nie
zakwestionował podjętej uchwały. Przewodniczący podziękował Wójtowi za złożenie
wniosków o wydanie warunków na budowę chodników, dzięki którym możliwe będzie
podjęcie dalszych kroków w kierunku ich budowy.
W imieniu Koła Gospodyo Jedyneczki radny Grzegorz Piróg zapytał Wójta, dlaczego nie
otrzymali żadnej informacji dotyczącej spotkania z Prezydentem Andrzejem Dudą?
Wójt wyjaśnił, że wynikło to z bardzo krótkiego czasu, jaki był na zgłoszenie i zapewnił,
że jeśli w przyszłości takie spotkanie będzie organizowane wówczas poinformuje.
Następnie głos w dyskusji zabrała sołtys wsi Nowy Gaj Anna Czerniec. Na wstępie
podziękowała Wójtowi za rozrównanie kruszywa zakupionego z funduszu sołeckiego oraz
Przewodniczącemu za przegląd terenu sołectwa. Następnie zwróciła się z prośbą
o przekazywanie informacji o planowanym koszeniu poboczy. W imieniu mieszkaoców
sołectwa zadała Wójtowi pytanie dotyczące kruszywa z torów kolejowych. Kiedy i czy w ogóle
będzie on wożony?
Wójt wyjaśnił, że opóźnienie wynika ze zmian. Materiał miał byd dostarczany
z Miłocina, ale okazało się, że w porównaniu do tego, co miało byd jest jakościowo gorsze.
Niemniej jednak przetarg jest przygotowany i na pewno zostanie to zrealizowane. Odnośnie
koszenia poboczy, które jest zlecane firmie zewnętrznej to brak jest informacji wskazującej
miejsca i terminy wykonania. Wójt poinformował o planach zakupu używanego ciągnika
z osprzętem, który byłby wykorzystywany właśnie do koszenia. Środki pochodziłyby
z funduszu sołeckiego wszystkich sołectw w Gminie.
Sołtys Anna Czerniec w imieniu mieszkaoców zwróciła się do Wójta z prośba
o poprawienie zjazdu w kierunku miejscowości Wojciechów-Kolonia Piąta.
Wójt poinformował, że będzie to zrealizowane, jeśli tylko będzie taka możliwośd.
Przewodniczący Rady poinformował o terminie kolejnej sesji, która planowana jest na
30 lipca. Dodał, że najprawdopodobniej będzie to sesja absolutoryjna.
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Wójt się do treści przygotowanego Raportu o stanie gminy. Zachęcił do przeczytania
tekstu oraz do wnoszenia ewentualnych uwag i zgłaszania sugestii. Podziękował
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
Po wyczerpaniu tematów dyskusji Przewodniczący Rady zakooczył ten punkt obrad.
Ad. pkt 20. Zakooczenie obrad XIX sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakooczenia obrad XIX sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska
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