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PROTOKÓŁ NR XXXVII/21 

z XXXVII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 30 września 2021 roku 

w budynku OSP w Wojciechowie i trwała od godz. 09.00 do godz. 12.32 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk,  

2. Mariusz Błaszczak, 

3. Bogusława Anna Grzelak, 

4. Stanisław Kamela, 

5. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, 

6. Tomasz Kowalski, 

7. Tomasz Marek Madej, 

8. Dariusz Malik, 

9. Grzegorz Matyjasik, 

10. Marcin Mirosław, 

11. Grzegorz Piróg, 

12. Michał Sumioski, 

13. Andrzej Twardowski, 

14. Anna Zabiegła. 

 

Radni nieobecni: 

1. Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

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

Zastępca Wójta, Agnieszka Piróg – insp. UG Wojciechów w zastępstwie Skarbnik Gminy, 

Aleksandra Kowalska – prawnik UG Wojciechów, Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Wojciechowie, Iwona Piech – dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkach, 

Tomasz Sieoko – koordynator Biura Porozumienia Bystrzyca Powiat Lubelski, sołtysi, 

mieszkaocy.  

 

Ad. pkt. 1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Grzegorz 

Piróg. 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, był 

on również udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl. 

(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu) 
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Wiceprzewodniczący Rady zgłosił dwa wnioski formalne, tj.: 1) o zdjęcie z porządku 

obrad pkt. 7 dotyczącego omówienia spraw z zakresu oświaty, w szczególności organizacji 

roku szkolnego 2021/2022 oraz możliwości pozyskania dodatkowych funduszy 

pozabudżetowych na cele oświatowo-edukacyjne oraz 2) zmiany kolejności punktów 

w porządku obrad, przesunięcie pkt. 16 do pkt. 7. 

  

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o zdjęcie z porządku 

obrad pkt. 7 dotyczącego omówienia spraw z zakresu oświaty, w szczególności organizacji 

roku szkolnego 2021/2022 oraz możliwości pozyskania dodatkowych funduszy 

pozabudżetowych na cele oświatowo-edukacyjne. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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

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

Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.  

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o zmianę kolejności 

punktów w porządku obrad, przesunięcie pkt. 16 do pkt. 7. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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

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

Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.  

 

Innych wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący 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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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

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

Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Wojciechów: 
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1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wojciechów do 

współpracy w ramach tworzonego Porozumienia Partnerskiego Jednostek Samorządu 

Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Wojciechów, Powiatem Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego 

z obszaru Powiatu Lubelskiego. 

8. Omówienie spraw z zakresu oświaty, w szczególności organizacji roku szkolnego 2021/2022 

oraz możliwości pozyskania dodatkowych funduszy pozabudżetowych na cele oświatowo-

edukacyjne. 

9. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji oraz 

kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 

Wojciechów.  

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

Powiatowi Lubelskiemu na wykonanie opaski bezpieczeostwa w m. Palikije.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Wojciechów na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2029 roku”. 

15. Podjęcie uchwały uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Wojciechów”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 

17. Sprawy różne. 

18. Zakooczenie obrad XXXVII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

 

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

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu 

z XXXVI 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: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 
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ZA (12) Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, 

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Miłosz Adamczyk, Grzegorz Matyjasik. 

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki. 

Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XXXVI 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 

30 września 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 Wiceprzewodniczący 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.  

– 29 sierpnia – udział w Dożynkach Powiatowych w Bełżycach; 

- udział w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Wojciechów; 

- udział w zebraniach sołeckich.  

 

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

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 Od ostatniej sesji odbyły się cztery posiedzenia komisji, tj. w dniu 14 i 24 września - 

Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, w dniu 27 września - Komisji 

Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz 28 września Komisji 

Budżetowej.  

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że Komisja 

zajmowała się przedłożonymi projektami uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zmian 

wieloletniej prognozy finansowej. 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Miłosz Adamczyk. W trakcie posiedzenia radni zapoznali się z informacja 

dotyczącą realizacji inwestycji, projektu OZE oraz Funduszu sołeckiego w 2020 roku. 

Poruszono także kwestie dotyczące zakupu pługa do odśnieżania oraz rozbudowy sieci 

wodociągowej w miejscowościach Maszki i Miłocin. 

 Następnie informację przedstawił Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku 

Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski. Tematami posiedzenia, 

które odbyło się 14 września było sprawozdanie z Dożynek Parafialno-Gminnych jak również 

przygotowanie do Dożynek Prezydenckich. Podczas kolejnego spotkania radni zajmowali się 
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projektami uchwał dotyczących gospodarki odpadami oraz uchwały w sprawie Programu 

Ochrony Środowiska. 

 

 

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Wojciechów do współpracy w ramach tworzonego Porozumienia Partnerskiego Jednostek 

Samorządu Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Wojciechów, Powiatem Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu 

terytorialnego z obszaru Powiatu Lubelskiego. 

 Głos w dyskusji, jako pierwszy zabrał Wójt Gminy Artur. Wprowadzając do tematu 

przedstawił krótkie uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały. 

 Następnie głos zabrał zaproszony na sesję Tomasz Sieoko – koordynator Biura 

Porozumienia. Przybliżył historię powstania Porozumienia Partnerskiego Jednostek 

Samorządu Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA oraz omówił jego główne cele 

i zasady funkcjonowania.  

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg 

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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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

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

Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXVII/210/21 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wojciechów do 

współpracy w ramach tworzonego Porozumienia Partnerskiego Jednostek Samorządu 

Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Wojciechów, Powiatem Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z 

obszaru Powiatu Lubelskiego. 

 

Ad. pkt. 8. Omówienie spraw z zakresu oświaty, w szczególności organizacji roku szkolnego 

2021/2022 oraz możliwości pozyskania dodatkowych funduszy pozabudżetowych na cele 

oświatowo-edukacyjne. 

 Punkt zdjęty z porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 9. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie  organizacji 

oraz kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych. 

 W tym punkcie porządku obrad głos zabrała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Wojciechowie – Agnieszka Gąska. Szczegółowo przedstawiła i omówiła Sprawozdanie 

z organizacji oraz kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych. 



Protokół Nr XXXVII/21                 30 września 2021 roku 

 

6 | S t r o n a  

 

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 

Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Wodnej poinformował, że na posiedzeniu w dniu 14 września członkowie Komisji 

zapoznali się z przedłożonym Sprawozdaniem i zaopiniowali go pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg w imieniu całej Rady podziękował Dyrektor 

GOK za przygotowanie i organizację tegorocznych Dożynek. 

 Wójt również złożył podziękowania. 

Wiceprzewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. 

 Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg przeszedł do 

kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały w zastępstwie Skarbnik Gminy przedstawiła 

Agnieszka Piróg inspektor UG. Poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

wynikają z Zarządzeo z Wójta oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Następnie 

je omówiła. 

 Nawiązując do zmian wprowadzanych zarówno w wpf jak i budżecie Wójt przedstawił 

informacje dotyczące uczestnictwa w partnerskim projekcie „Klub Seniora w Wojciechowie” 

realizowanym przez Fundację Rozwoju i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.  

 Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że radni zajmowali się 

przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 

ostatnim posiedzeniu Komisji w dniu 28 września. Zaopiniowali go pozytywnie. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg 

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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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

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

Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXVII/211/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021. 

Zmiany budżetowe przedstawiła i omówiła inspektor UG Agnieszka Piróg. Dotyczą one 

m.in.: 

Dochody: 

1) Zwiększenie o kwotę 749.489,31 zł, w tym: 

- 3.608,11 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 0950,wpływy z tytułu odszkodowao dla OSP Góra,  

- 20.000 zł dz. 756 rozdz. 75616 § 0500, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, 
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- 29.400 zł dz. 758 rozdz. 75801 § 2920, subwencja ogólna z budżetu paostwa na finansowanie 

zajęd wspomagających dla uczniów, 

- 66.400 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 0830,zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci 

z innych gmin (40.000 zł) oraz wkład własny przeniesiony z rozdz. 80104 § 0830 (26.400), 

oddział przedszkolny w Miłocinie w związku ze zmianą klasyfikacji, 

- 182.717,60 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 2057, dotacja celowa edukacja przedszkola w Gminie – 

oddział przedszkolny w Miłocinie, przeniesienie z rozdz. 80104 § 2057 w związku ze zmianą 

klasyfikacji,, 

- 220.988,60 zł dz. 801 rozdz. 80103 § 6257, dotacja celowa edukacja przedszkolna w Gminie – 

oddział przedszkolny w Miłocinie, przeniesienie z rozdz. 80104 § 6257w związku ze zmianą 

klasyfikacji, 

- 36.000 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 0830, wkład własny niefinansowy na realizację projektu 

„Klub Seniora w Wojciechowie”, 

-186.375 zł dz. 852 rozdz. 85295 § 2057, dotacja celowa na realizację projektu „Klub Seniora 

w Wojciechowie”, 

- 4.000 zł dz. 900 rozdz. 90026 § 2460, środki na realizację programu „Czyste Powietrze”- 

przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90005 § 2460 w związku ze zmianą klasyfikacji.  

2) Zmniejszenie o kwotę 434.106 zł, na która składają się: 

- 26.400 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 0830, 

- 182.717,60 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 2057, 

- 4.000 zł dz. 900 rozdz. 90005 § 2460, 

- 220.988,60 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 6257. 

Wydatki 

1) Zwiększenie o 924.380,62 zł, na którą składają się: 

- 1.958,02 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 zmiana 

klasyfikacji, fundusz sołecki Palikije Pierwsze, 

- 12.777,56 zł 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększenie kwoty na realizację budowy drogi na 

Plizinie po rozstrzygnięciu przetargu; 

- 15.000 zł dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 zakup pługa do odśnieżania; 

- 7.608,11 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Góra na 

usunięcie skutków zalania; 

- 41.638,38 zł dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 zwiększenie rezerwy; 

- 25.100 zł dz. 801 rozdz. 80101 szkoły podstawowe, środki ze zwiększonej rezerwy subwencji 

oświatowej na finansowanie zajęd wspomagających w szkołach; 

- 570.917,60 zł dz. 801 rozdz. 80103, w tym 50.000 zł dotacja dla SP w Maszkach, 455.917,60 

zł na oddział przedszkolny w Miłocinie oraz 65.000 zł wydatki inwestycyjne na oddział 

przedszkolny w Miłocinie; 

- 5.000 zł dz. 801 rozdz. 80195 § 4300, zakup usług pozostałych, usługa ułożenia kostki 

sołectwo Szczuczki VI Kolonia; 

- 20.000 zł dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 świadczenia społeczne; 

- 222.375 zł dz. 852 rozdz. 85295 realizacja projektu „Klub Seniora”; 

- 2.000 zł dz. 900 rozdz. 90026 § 6050 wydatki inwestycyjne, budowa oświetlenia w m. Palikije 

Drugie; 



Protokół Nr XXXVII/21                 30 września 2021 roku 

 

8 | S t r o n a  

 

- 5,95 zł dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 zakup usług pozostałych, utylizacja azbestu (jest to kwota 

brakująca). 

2) Zmniejszenie o kwotę 608.997,51 zł, na którą składają się: 

- 4.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 wydatki inwestycyjne OSP Ignaców; 

- 45.700 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 szkoły podstawowe, wynagrodzenia;  

- 552.339,49 zł dz. 801 rozdz. 80104 zmiana klasyfikacji, przeniesienie do rozdz. 80103; 

- 2.500 zł dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 przeniesienie do § 4300; 

- 2.500 zł dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 przeniesienie do § 4300; 

- 1.958,02 dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 przeniesienie do 600 rozdz. 60016 § 4300. 

Celem uzupełnienia informacji głos zabrał Wójt. Odniósł się do tematu dotyczącego 

realizacji dwóch inwestycji: budowy drogi na Plizinie oraz przedszkola w Miłocinie. Przedstawił 

także zasadnośd zakupu pługa. 

 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.  

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał 

przedstawiony projekt uchwały następnie Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg poddał 

go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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

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

Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXVII/212/21 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021. 

 

Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

gminy Wojciechów.  

 Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały przedstawiła Agnieszka Piróg – inspektor 

UG.  

 Głos zabrał Wójt, który również odniósł się do treści przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na ostatnim 

posiedzeniu Komisja zajmowała w/w uchwałą. Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag 

do projektu. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg 

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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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

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

Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXVII/213/21 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 

Wojciechów. 

 

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

finansowej Powiatowi Lubelskiemu na wykonanie opaski bezpieczeostwa w m. Palikije.  

 Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy Artur Markowski. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał 

przedstawiony projekt uchwały następnie Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg poddał 

go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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

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

Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXVII/214/21 w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej 

Powiatowi Lubelskiemu na wykonanie opaski bezpieczeostwa w m. Palikije. 

 

Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Wojciechów na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2029 roku”. 

 Na wstępie tego punktu głos zabrał Wójt Gminy Artur Markowski, który dokonał 

wprowadzenia w temat a następnie poprosił inspektora UG Mariusza Majchera o szczegółowe 

przedstawienie uzasadnienia podjęcia powyższej uchwały. 

 Mariusz Majcher inspektor UG omówił treśd w/w uchwały oraz uzasadnienie jej 

podjęcia. 

 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 

Andrzej Twardowski poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji 

w dniu 24 września. Radni zaopiniowali go pozytywnie. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg 

odczytał i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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

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

Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXVII/215/21 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Wojciechów na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2029 roku”. 

 

Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Wojciechów”. 

 Po otwarciu dyskusji, jako pierwszy, głos zabrał Wójt Gminy Artur Markowski. Omówił 

główne zmiany, jakie będą wprowadzone nowym Regulaminem oraz przedstawił uzasadnienie 

podjęcia uchwały. 

 Następnie głos zabrał Mariusz Majcher, który przedstawił zasadnośd podjęcia w/w 

uchwały a także szczegółowo omówił treśd „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Wojciechów” i wprowadzane zmiany. 

 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 

Andrzej Twardowski poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji 

w dniu 24 września. Radni zaopiniowali go pozytywnie. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał 

przedstawiony projekt uchwały następnie Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg poddał 

go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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

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

Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXVII/216/21 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Wojciechów”. 

 

Ad. pkt 16. 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 przedstawił Mariusz Majcher inspektor UG. 

Szczegółowo omówił treśd uchwały oraz wprowadzane zmiany. 
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Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 

Andrzej Twardowski poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji 

w dniu 24 września. Radni zaopiniowali go pozytywnie. 

Celem uzupełnienia informacji głos zabrał Wójt. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg 

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, Mariusz Błaszczak, Bogusława Anna Grzelak, Stanisław Kamela, 

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

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

Anna Zabiegła.  

NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XXXVII/217/21 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i  zagospodarowania tych odpadów. 

 

Ad. pkt 17. Sprawy różne.  

 W tej części obrad głos zabrał zaproszony na sesję Karol Jakóbczyk – przedstawiciel 

firmy FlexiPower Group, która wygrała przetarg na realizację OZE w gminie Wojciechów. 

Pomimo, że termin realizacji był wyznaczony na 15 października to inwestycja nie została 

rozpoczęta. Głównym powodem, na jaki wskazał, są trudności ze sprowadzeniem modułu 

w związku z globalnymi problemami z transportem z Chin. Będących następstwem pandemii. 

Zapewnił, że wszystkie 131 instalacji fotowoltaicznych będzie zamontowanych do kooca 

listopada bieżącego roku a realizacja rozpocznie się, jeśli nawet moduły nie dotrą. Jego 

zdaniem firma powinna swobodnie wywiązad się z tego zadania. Dzięki temu terminami 

Gmina zdąży podpisad także umowy z PGE na dotychczasowych warunkach, które 

z początkiem roku mają zmienid się na mniej korzystne. Jego zdaniem bardzo 

prawdopodobnym jest to, że wejdą jakieś przepisy przejściowe, które na jakiś czas odwleką 

w czasie wprowadzenie zapowiadanych zmian. 

 Zdaniem radnego M. Sumioskiego ta wypowiedź i zapewnienie wcale nie uspokoiły 

radnych. Zwrócił się z pytaniem dotyczącym terminu podpisania umowy pomiędzy Gminą 

a FlexiPower Group? 

 Wójt odpowiedział, że umowa na instalacje solarne była podpisana w lutym, kolejna 

natomiast w czerwcu bieżącego roku. 

 Zdaniem Przewodniczącego Rady zła sytuacja nie powstała z dnia na dzieo a firma 

wiedziała o niej już na etapie przetargu. 

 Karol Jakóbczyk wyjaśnił, że FlexiPower Group zamówiła towar już po podpisaniu 

umowy, ale obecna sytuacja szczególnie brak transportu i duży wzrost jego kosztów wpływają 

na opóźnienia.  
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 Radny M. Sumioski oznajmił, że mieszkaoców nie interesują problemy dostaw a to czy 

faktycznie te instalacje będą zamontowane. Jego zdaniem błędem było podpisanie umowy 

wydłużającej termin realizacji, gdyż i tak ze strony firmy nie ma żadnych gwarancji ani na 

realizację w terminie ani na to, że te niekorzystne przepisy nie wejdą a mieszkaocy zdążą.  

 Przedstawiciel firmy wyjaśnił, że projekt będzie zrealizowany w terminie, jeśli tylko 

materiały dotrą, ale jest natomiast w stanie zagwarantowad, że jeśli wszystkie instalacje będą 

zamontowane do 30 listopada to mieszkaocy będą mieli umowy z PGE na dotychczasowych 

warunkach. 

 Przewodniczący dodał, że cała ta dyskusja jest wywołana tylko i wyłącznie przez 

szykowane zmiany ustawowe dotyczące zasad odbioru energii, które wejśd mają w życie od 1 

stycznia i które są mniej korzystne od dotychczasowych. 

 Karol Jakóbczyk odpowiedział, że zdaje sobie z tego sprawę. Również i dla niego nie 

jest to komfortowa sytuacja. Firma będzie robiła wszystko, aby projekt został zrealizowany.  

 Radny zapytał o dalsze formalności po złożeniu wniosku do PGE. 

 K. Jakóbczyk odpowiedział, że jeśli wnioski nie wymagają uzupełnienia wówczas w 

ciągu 30 dni dana osoba staje się konsumentem nawet, jeśli w tym czasie licznik nie został 

założony.  

 Głos zabrał radny Miłosz Adamczyk. Zapytał, czy przy realizacji zostały uwzględnione 

warunki atmosferyczne? Nie kryjąc zdziwienia przewlekłością wskazał, że są firmy, które 

dysponują materiałami i zakładają instalacje w bardzo krótkim czasie. Zdaniem radnego jest 

bardzo mało prawdopodobne, że uda się zrealizowad projekt do kooca roku. 

 K. Jakóbczyk odpowiedział, że wszystkie warunki są brane pod uwagę. Dodał, że 

w przypadku złego zamontowania instalacji na dachu to firma bierze za to odpowiedzialnośd. 

Do tej pory nie było żadnych zgłoszeo dotyczących niewłaściwego montażu. Przede wszystkim 

nie jest brane pod uwagę to, że projekt nie zostanie zrealizowany. Odnośnie wypowiedzi na 

temat innych firm wyjaśnił, że realizacja w tak krótkim czasie wynika z tego, iż dotyczy to 

montażu pojedynczych instalacji, gdzie wykonawca ma możliwośd wyboru odpowiednich 

elementów spośród tych, które są dostępne na rynku. Inaczej jest w przypadku dużych 

projektów, gdzie są duże obwarowania i konkretne wymogi.  

 Następnie głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Kowalski. Zadał, pytania dotyczące 

solarów. Czy FlexiPower również realizuje ten projekt, czy wystąpiły podobne problemy 

techniczne i czy już rozpoczął się montaż? 

 K. Jakóbczyk odpowiedział, że zajmuje się jedynie instalacjami fotowoltaicznymi. 

 Wójt poinformował, że projekt zakładał 80 instalacji. Niemniej jednak w związku z 

wysokimi cenami poprzetargowymi i rezygnacjami pozostało 22. Firma została 

poinformowana o zmianach, na które wyraziła zgodę, jednakże od początku sierpnia nic się w 

tym temacie nie zadziało. 

 Zdaniem K. Jakóbczyka instalacje na pewno będą zamontowane. Z racji niewielkiej 

ilości na realizację potrzeba niewielkiej ilości czasu. 

 Radny T. Kowalski zapytał, czy nie można było rozpocząd montażu bez modułów, które 

byłyby dołączone w późniejszym czasie? Jego zdaniem zdecydowanie uspokoiłoby to 

mieszkaoców. 
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 K. Jakóbczyk odpowiedział, że akie rozwiązanie niewiele by przyspieszyło, dlatego, że 

tak naprawdę byłaby to podwójna robota, która całkowicie rozbijałaby organizację pracy ekip 

montażowych. 

 Radny dopytał o termin rozpoczęcia prac. Czy już od 15 października będą podjęte 

jakiekolwiek działania, np. przygotowanie stelaży? 

 K. Jakóbczyk wyjaśnił, że firma będzie montowała instalacje za jednorazowym 

podejściem. Podkreślił, że elementem, który zadecyduje o terminie rozpoczęcia prac jest 

dostarczenie modułów, które były zamówione jeszcze w czerwcu. 

 Przewodniczący Rady M. Sumioski zadał pytanie o różnice pomiędzy panelami, które 

będą montowane w gminie Wojciechów a tymi w innych gminach oraz dlaczego nie dokonano 

zamiany modułów na inne mające podobne parametry? 

 W odpowiedzi K. Jakóbczyk wyjaśnił, że koniecznośd zastosowania tych konkretnych 

modułów wynika przede wszystkim z zaprojektowanych parametrów. W innych gminach 

stosowane są panele mniejszej mocy i wyprodukowane są w innej technologii a co za tym 

idzie mają również i krótsza gwarancję fabryczną. 

 Wójt uzupełnił, ze projektowy trwał kilka miesięcy. Na 9 firm, które przystąpiły do 

przetargu warunki w specyfikacji spełniła jedynie FlexiPower Group. 

 Radny M. Sumioski zwrócił się do Wójta z prośbą, aby może projektant wziął udział 

w posiedzeniach komisji Budżetowej i Infrastruktury. Jego zdaniem na pewno są elementy 

zamienne, które można by zastosowad. Wyraził podobną opinię, co radny M. Adamczyk, że nie 

uda się zrealizowad projektu przed koocem roku, co postawi Gminę w bardzo złej sytuacji 

a 131 gospodarstw pozostanie bez instalacji. Dodał, że gdyby było wiadomo, że sytuacja 

potoczy się w ten sposób to z pewnością niejedna osoba skorzystałaby z usług innej firmy. 

 K. Jakóbczyk po raz kolejny zapewnił, że FlexiPower wywiąże się ze swojego 

zobowiązania. Odnosząc się do ofert innych firm zwrócił uwagę, że są one znacznie mniej 

korzystne finansowo, przez co nie ma gwarancji opłacalności nawet, jeśli beneficjent zawrze 

umowę z PGE na obecnych warunkach. Dla porównania koszt instalacji o mocy 4 kw dla 

mieszkaoca uczestniczącego w projekcie to niecałe 8.000 zł i minimum 18.000 zł gdyby chciał 

zakładad na własną rękę i są one z gorszymi podzespołami. Ponadto drugą rzeczą jest brak 

zapewnienia, że przez 15 lat trwania umowy z PGE te warunki będą niezmienne. 

 Zdaniem Przewodniczącego to przy inwestycjach przetargowych wykorzystywane są 

taosze produkty. Zakaoczając dyskusję w tym temacie podziękował przedstawicielowi firmy 

FlexiPower za przybycie na sesję i informacje. 

 Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg również podziękował za przedstawienie 

informacji. 

  W dalszej części tego punktu Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumioski 

poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy. Następnie odczytał treśd pisma 

Zastępcy Wójta z dnia 28 czerwca skierowanego do radnego Jarosława Zubrzyckiego oraz 

odpowiedź radnego. 

 Odnosząc się do treści pisma radnego J. Zubrzyckiego Zastępca zwrócił uwagę, iż żaden 

z nauczycieli do przeprowadzonego konkursu nie wniósł uwag, co odzwierciedla protokół z 

postępowania konkursowego. 



Protokół Nr XXXVII/21                 30 września 2021 roku 

 

14 | S t r o n a  

 

 W imieniu Dyrektor GOK Wójt zaprosił do uczestnictwa w uroczystościach 82 rocznicy 

Masowego Mordu w Szczuczkach. 

 Przewodniczący Rady odniósł się do tematu z ostatniej sesji dotyczącego obraźliwych 

słów skierowanych wobec radnej Bogusławy Grzelak. Zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy 

wobec urzędniczek zostały wyciągnięte konsekwencje?  

 Wójt odpowiedział, że żaden z pracowników nie potwierdza tego faktu, wobec czego 

nikt nie został do konsekwencji pociągnięty. Dodał, że radna może wystąpid na drogę prawną. 

 Pozostając w temacie Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w Urzędzie oczerniane 

są inne osoby w związku, z czym Wójt powinien odpowiednio zareagowad. 

 Wójt odpowiedział, że nie może odpowiadad za to, co jest gdzieś pokątnie mówione. 

Stara się szanowad wszystkich a takie zachowania są niedopuszczalne.  

 Radny Tomasz Madej zapytał Przewodniczącego Rady czy będzie można zapoznad się 

z treścią odpowiedzi radnego J. Zubrzyckiego? Wyraził swoje wątpliwości, co do intencji 

radnego, gdyż jego zdaniem jest to dalsze brnięcie z zarzuty. 

 Przewodniczący M. Sumioski poinformował, że treśd odpowiedzi radnego będzie 

udostępniona, jeśli swoje pismo udostępni również Zastępca Wójta. 

 Na zakooczenie sesji głos zabrał Wójt. Podziękował sołtysowi Halinówki Tadeuszowi 

Mirosławowi za obywatelską postawę, za opiekę nad zwierzętami sąsiada. 

 Innych pytao nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg zamknął 

ten punkt porządku obrad. 

 

Ad. pkt 18. Zakooczenie obrad XXXVII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

Zakooczenia obrad XXXVII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

Wiceprzewodniczący Rady – Grzegorz Piróg słowami: „Zamykam obrady”. 

 

Protokołowała:       

Anna Śmigielska       


