Protokół Nr XI/19

4 lipca 2019 roku

PROTOKÓŁ NR XI/19
z XI sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 4 lipca 2019 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie
i trwała od godz. 9.00 do godz. 13.41.
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Stanisław Kamela,
3. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
4. Tomasz Kowalski,
5. Tomasz Marek Madej,
6. Dariusz Malik,
7. Grzegorz Matyjasik,
8. Grzegorz Piróg,
9. Michał Sumiński,
10. Andrzej Twardowski,
11. Anna Zabiegła,
12. Jarosław Paweł Zubrzycki,
13. Kazimierz Żywicki.
Nieobecni:
1. Mariusz Błaszczak,
2. Marcin Mirosław.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski – Wójt Gminy, Agata Gliwka –
Sekretarz Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy, Magdalena Matusiak – prawnik UG
Wojciechów, Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie,
Wojciech Mirosław – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie, Joanna
Kaznowska – radna Powiatu Lubelskiego, Anna Rynkowska – radna Powiatu Lubelskiego,
Jarosław Jamrowski – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Bełżycach, Adam Pietrzak –
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bełżycach, Paweł Kowalski – Komendant
Gminny OSP, Zbigniew Pacholik – Prezes LGD „Zielony Pierścień”.
Ad. pkt 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumiński.
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 13 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
(Listy obecności stanową załącznik do protokołu)
Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
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Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był
on również udostępniony na Portalu Mieszkańca pod adresem wojciechow.esesja.pl.
(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu)
Radny Michał Sumiński zgłosił wniosek formalny o zmianę kolejności punktów
w porządku obrad. Przesunięcie pkt. 7 tj. omówienie spraw dotyczących organizacji Dożynek
Gminnych do pkt. 3.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny o zmianę kolejności punktów
w porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz
Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał
Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Marcin Mirosław.
Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku.
Innych wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
poddał pod głosowanie całość porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz
Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał
Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad XI sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Omówienie spraw dotyczących organizacji Dożynek Gminnych.
5. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
6. Zapoznanie z informacją o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy:
a) działalność Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bełżycach i Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Wojciechów;
b) działalność Komisariatu Policji w Bełżycach.
7. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” za 2018 rok oraz
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie gminy Wojciechów.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wojciechów oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Wojciechów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie informacji o kandydatach na ławników.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Wojciechów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad XI sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Ad. pkt 4. Omówienie spraw dotyczących organizacji Dożynek Gminnych.
Informację dotyczącą organizacji Dożynek Gminnych przedstawiła Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Agnieszka Gąska. Planowany termin to 25 sierpnia. Starostami tegorocznych
Dożynek będą Milena Skiba z m. Palikije Pierwsze i Krzysztof Walczak z m. Stasin. Dożynki
rozpocznie msza święta o godzinie 12.00 odprawiona pod Wieżą Ariańską. Po mszy nastąpi
prezentacja wieńców dożynkowych. Jeśli chodzi o część konkursową to tak jak w latach
poprzednich przeprowadzone będą trzy konkursy: na wieniec dożynkowy oraz kulinarne - na
dania mączne i na nalewki. Dyrektor poinformowała, że wszystkie regulaminy dotyczące
konkursów będą przekazane sołtysom celem rozpowszechnienia. W jury oceniającym wieńce
dożynkowe zasiadać będą osoby zewnętrzne, specjaliści. Natomiast w skład jury do
konkursów kulinarnych powołani zostaną radni. Pieniądze, które wpłyną od sponsorów będą
w całości przeznaczone na nagrody. Odnośnie samego programu imprezy nie jest on jeszcze
ustalony. Na pewno wystąpi zespół Miglanc oraz zespoły rodzime. Dyrektor poinformowała,
że za organizację imprezy odpowiada Gminny Ośrodek w Wojciechowie w związku, z czym
w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z GOK.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że temat dotyczący organizacji Dożynek
Gminnych był szeroko omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że temat był szeroko i szczegółowo
omawiany na posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniu 3 lipca 2019 roku.
Pytań nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego
punktu obrad.
Ad pkt 4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z X sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią, ponadto
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protokół był udostępniony na Portalu Mieszkańca pod adresem wojciechow.esesja.pl oraz na
stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wojciechów.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz
Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał
Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (2) Mariusz Błaszczak, Marcin Mirosław.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z X sesji.
Ad. pkt 5. 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 18 czerwca 2019 roku, to jest od ostatniej
sesji do dnia 3 lipca 2019 roku. (Lista zarządzeń stanowi załącznik do protokołu)
Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeń i spotkań, w których
uczestniczył.
25 czerwca – udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Prawa, Porządku Publicznego,
Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Społecznych Rady Gminy Wojciechów,
- spotkanie z Wojewodą, dotyczące pozyskania w przyszłym roku pojazdów
pożarniczych dla OSP,
– spotkanie ze Starostą Lubelskim, konsultacje w sprawie wniosku do Programu
Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przebudowy drogi nr 2235L (Wąwolnica-Stary Gaj);
26 czerwca – posiedzenie Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach, absolutorium;
27 czerwca – Urząd Marszałkowski, złożenie wniosku do PROW na przebudowę drogi 2235L
oraz uzupełnienie wniosków na place zabaw w miejscowościach Wojciechów i Maszki;
28 czerwca – podpisanie z Urzędem Miasta Lublin umowy o dotację dla poszkodowanych
przez trąbę powietrzną;
- manewry gminne jednostek OSP z terenu gminy Wojciechów, które były
przeprowadzone na budynku kościoła oraz na lokalu gastronomicznym. Korzystając z okazji
Wójt podziękował dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach za współpracę;
29 czerwca – udział w festynie z okazji pięciolecia istnienia fundacji „SADOWNIA” w Starym
Gaju;
- meeting z okazji 16 rocznicy powstania grupy AA „Kuźnia trzeźwości”;
1 lipca – spotkanie wojewodów z całej Polski, które odbyło się w Kuźni Romana Czernieca
gdzie główną atrakcją był pokaz tradycyjnego kucia żelaza;
2 lipca – posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów,
- otwarcie XXV Warsztatów Kowalskich w Wojciechowie;
3 lipca - udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa,
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Gminy Wojciechów.
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Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakończył ten
punkt obrad.
Ad. pkt 6. Zapoznanie z informacją o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy:
a) działalność Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bełżycach i Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Wojciechów;
Na wstępie tego podpunktu głos zabrał Komendant Związku OSP RP w Wojciechowie
Paweł Kowalski, który przedstawił sprawozdanie za rok 2018/2019.
(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)
Następnie głos zabrał Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach Adam
Pietrzak. Przekazał informacje na temat stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie
Wojciechów według stanu na dzień 25 maja 2019.
(Informacja stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w/w temat był przedstawiony i szeroko
omówiony w trakcie posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Wojciechów.
Zabierając głos Wójt podziękował Dowódcy J R-G w Bełżycach za dotychczasową
współpracę i pomoc przy usuwaniu skutków trąby. Podkreślił również dobre przygotowanie
druhów z jednostek OSP z terenu gminy Wojciechów a następnie pogratulował im sukcesów
podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz w biegu po schodach „Bieg na
szczyt”.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że na posiedzeniu, które odbyło się
w dniu 25 czerwca członkowie komisji zapoznali się z przedstawionymi informacjami na temat
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Wojciechów i opiniują je pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Jarosław
Zubrzycki poinformował, że na posiedzeniu, które odbyło się 25 czerwca członkowie Komisji
zapoznali się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie
gminy Wojciechów jak również z informacją na temat stanu bezpieczeństwa w rejonie
działania Komisariatu Policji w Bełżycach. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione
Informacje.
b) działalność Komisariatu Policji w Bełżycach;
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania
Komisariatu Policji w Bełżycach w 2018 roku przedstawił obecny na sesji Zastępca
Komendanta Jarosław Jamrowski.
(Informacja stanowi załącznik do protokołu)
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do dyskusji w tym punkcie obrad.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że na posiedzeniu, które odbyło się
w dniu 25 czerwca członkowie komisji zapoznali się z Informacją na temat bezpieczeństwa na
terenie gminy Wojciechów i opiniują ją pozytywnie.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Społecznych Jarosław Zubrzycki zabrał głos w tej sprawie przy poprzednim
podpunkcie a Komisja przestawioną Informację zaopiniowała pozytywnie.
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Zwracając się do Zastępcy Komendanta Komisariatu radny Jarosław Zubrzycki
zasugerował wzmocnienie współpracy z gminami. Bardzo pożądane byłoby przekazywanie
gminom informacji o aktualnych zagrożeniach, które następnie umieszczane by były na ich
stronach internetowych. Zdaniem radnego wpłynęłoby to na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców.
Zastępca Komendanta podał dane kontaktowe do dzielnicowego. Odnosząc się do
sugestii radnego J. Zubrzyckiego zapewnił, że jeśli będzie taka wola i możliwości to będą
poczynione ku temu odpowiednie kroki.
Radny Tomasz Kowalski zadał J. Jamrowskiemu pytanie, czy w szkołach na terenie
gminy Wojciechów organizowane są spotkania informacyjne i edukacyjne na temat
istniejących zagrożeń? Odnosząc się do statystyk według radnego są one ogólne i wynika
z nich jasno, że w porównaniu do roku poprzedniego ich liczba wzrosła, co oznacza, że stan
bezpieczeństwa nie uległ poprawie.
W odpowiedzi na pytanie radnego Zastępca Komendanta poinformował, że osobą
współpracującą ze szkołami jest dzielnicowy, który w ramach codziennej służby prowadzi
w szkołach pogadanki z uczniami i nauczycielami.
Radna Powiatu Joanna Kaznowska potwierdziła fakt, że takie spotkania się odbywają,
między innymi w szkole w Miłocinie.
Uzupełniając swoją wypowiedź J. Jamrowski wyjaśnił, że do podstawowych zadań
dzielnicowego należy między innymi organizowanie różnych spotkań nie tylko z uczniami
i nauczycielami w szkołach, ale przede wszystkim z mieszkańcami i różnymi instytucjami,
z czego jest później rozliczany. Odnośnie danych to pierwsze dane i wykrywalność dotyczą
całości działalności Komisariatu.
Przewodniczący Rady zapewnił, że dyrektorzy szkół będą rozpytani, czy takie
pogadanki są faktycznie prowadzone.
Radny Jarosław Zubrzycki podziękował Zastępcy Komendanta za czynny udział
w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły w Łubkach. Dodał, ze bardzo dużą
popularnością cieszą się egzaminy na kartę rowerową, gdzie jednym z egzaminatorów jest
funkcjonariusz policji.
Odnosząc się do przedstawionych statystyk radny T. Kowalski zwrócił uwagę, że wynika
z nich jasno, iż w 2018 roku zanotowano wzrost przestępstw w stosunku do roku
poprzedniego. Wystąpił do Wójta z prośbą, aby na stronie Urzędu Gminy umieścić link do
aplikacji „Moja Komenda”.
Jarosław Jamrowski wyjaśnił, że zwiększona liczba wynika z faktu, iż zalicza się do nich
również postępowania alimentacyjne, które nie są przestępstwami pospolitymi.
Radny Tomasz Madej zapytał Zastępcę Komendanta o to jak ocenia system „Krajowa
Mapa Zagrożeń”? Zwrócił uwagę na fakt, iż spośród wszystkich zgłoszeń niespełna 1/3 jest
potwierdzona.
Zastępca Komendanta wyjaśnił, że wynika to przede wszystkim z dużej liczby
fałszywych zgłoszeń, które miały na celu jedynie absorbowanie czasu pracy funkcjonariuszy.
Są to tak zwane zdarzenia niepotwierdzone. Natomiast, co do funkcjonowania systemu to
jego zdaniem jest on skuteczny. Daje każdemu możliwość zgłoszenia działania niepożądanego
bez konieczności wychodzenia z domu.
6|S t r o n a

Protokół Nr XI/19

4 lipca 2019 roku

Przewodniczący Rady dopytał, czy policja reaguje na każde zgłoszenie?
J. Jamrowski wyjaśnił, że każde zgłoszenie musi zostać zweryfikowane w ciągu 12
godzin a następnie rozliczone.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy w przypadku fałszywych zgłoszeń
podejmowane są kroki mające na celu ustalenie zgłaszającego i ukaranie go?
W odpowiedzi na pytanie Zastępca Komendanta poinformował, że takie postepowanie
nosi, co najwyżej znamiona wykroczenia. Głównym celem tej aplikacji było przede wszystkim
stworzenie możliwości anonimowego reagowania na zdarzenia. Natomiast, co do tego czy
zdarzenia mają potwierdzenie czy też nie ma to znaczenie drugorzędne.
Przewodniczący Rady poinformował, że temat bezpieczeństwa był omawiany na
posiedzeniach Komisji, gdzie uwagę zwrócono na zapewnienie bezpieczeństwa w sezonie
wakacyjnym. Poprosił o zwiększenie liczby patroli szczególnie w weekendy.
Zastępca Komendanta zapewnił, że ma to na uwadze. Policjanci są odpowiednio
zadaniowani. Oprócz dzielnicowego dysponowany jest również patrol policji prewencji lub
ruchu drogowego.
Wójt podziękował za wszelkie działania służące poprawie bezpieczeństwa.
Podziękował za pracę dzielnicowemu Cezaremu Jurakowi. Poprosił o podjęcie wspólnych
działań w trakcie organizacji Europejskiego Dnia Zrównoważonego Transportu, w dniach 1622 września takich jak pogadanki z uczniami w szkołach czy też zabezpieczenie rajdu
rowerowego. Odnośnie prośby radnego T. Kowalskiego o umieszczenie linków na stronie
Urzędu Gminy Wojciechów Wójt zapewnił, że będzie to zrealizowane.
Głos zabrał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie Wojciech
Mirosław. Na wstępie złożył podziękowania dla dzielnicowego Cezarego Juraka za
dotychczasowa współpracę. W dalszej kolejności potwierdził fakt, że w ramach wypełniania
swoich obowiązków w szkołach i nie tylko prowadzone są prelekcje i pogadanki. Kierownik
zasugerował czy w związku z bardzo dużym zakresem zadań i obłożenia pracą nie byłoby
możliwości ich rozłożenia lub zwiększenia liczby dzielnicowych?
J. Jamrowski wyjaśnił, że liczba dzielnicowych wynika ze struktury organizacyjnej
jednostki. Następnie wymienił zadania, jakie są w ich zakresie czynności.
Zdaniem Kierownika OPS łączenie funkcji dzielnicowego i policjanta w komisariacie ma
wpływ na poziom bezpieczeństwa w Gminie.
Zastępca Komendanta zaznaczył, że podstawowym zadaniem jest przede wszystkim
wypełnianie obowiązków dzielnicowego poprzez bycie bliżej obywatela. Wszelkie wnioski
dotyczące zwiększenia liczbowego dzielnicowych należy kierować do Komendanta
Wojewódzkiego Policji za pośrednictwem Komendanta Miejskiego policji, który tworzy
strukturę danej jednostki.
Przewodniczący Rady zadał pytanie czy w związku z powyższym nie warto byłoby
reaktywować posterunków policji?
Komendant odpowiedział, że jest jak najbardziej za tym pomysłem.
Innych pytań nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
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Ad. pkt 7. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” za 2018
rok oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” przedstawił
prezes organizacji Zbigniew Pacholik. Na wstępie podziękował za zaproszenie a następnie
przeszedł do omawiania tematu.
Lokalna Grupa Działania jest stowarzyszeniem, którego członkami są nie tylko osoby
fizyczne, ale również inne podmioty mające osobowość prawną. Główną misją organizacji jest
wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze społeczno-gospodarczym na obszarze swojego
działania, finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. LGD „Zielony
Pierścień” działa w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju, wypracowaną wspólnie z lokalnymi
partnerami ze wszystkich gmin, będących członkami organizacji i jest finansowana z PROW na
lata 2014-2016. Członkami LGD „Zielony Pierścień” jest 11 gmin, z czego 10 z powiatu
puławskiego i jedna z lubelskiego, skupiających ponad 72 tysiące mieszkańców. Budżet na
okres programowania wynosi 9 milionów złotych na 11 gmin. Jest on uwarunkowany zapisami
w rozporządzeniu dotyczącym działania lokalnych grup jak i od wdrażania LSR, zależy również
od wielkości organizacji i liczby mieszkańców z obszaru działania LGD. Generalnie
w porównaniu do poprzednich lat programowania tj. 2017-2013 środków jest mniej.
LGD „Zielony Pierścień” w okresie od 24 września 2016r. do 10 maja 2019 r.
zorganizowała i zakończyła 25 naborów wniosków w ramach, których do biura LGD
wnioskodawcy złożyli do oceny 255 wniosków. W 24 konkursach, w których Rada zakończyła
ocenę wniosków zostały wybrane 154 projekty. Ocena przebiega dwuetapowo. Najpierw na
poziomie LGD dokonuje jej Rada, w której skład wchodzi 15 osób i przebiega według
przyjętych kryteriów. Na tej podstawie tworzona jest lista rankingowa. Kolejny etap, to
bardziej szczegółowa weryfikacja pod kątem wymogów formalnych prowadzona przez Urząd
Marszałkowski. Według danych dotyczących wdrażani9a LSR za okres od 2016 r. do maja 2019
liczba projektów, które są planowane do 2022 roku wynosi 157, podpisano 89 umów,
z których 47 zostało rozliczonych. Limit wsparcia to 9mln zł. Wsparcie udzielone na podstawie
umów 5.334.119,01 zł w tym rozliczone 2.648.730,29 zł. Liczba projektów realizowanych lub
zrealizowanych w ramach inicjatywy LEADER przez podmioty z obszaru gminy Wojciechów
w latach 2017-2019 wyniosła 25, a kwota dofinansowania 972.948 zł (Tabelka w załączeniu do
protokołu). Dzięki wsparciu LGD możliwa jest realizacja projektów ukierunkowanych
aktywizację i integrację społeczną mieszkańców, które być może nigdy nie miałyby szansy na
dofinansowanie z innych programów.
Rok 2018 był dla LGD „Zielony Pierścień” rokiem szczególnym w uwagi na konieczność
rozliczenia zaplanowanych w LSR wskaźników. Dzięki osiągnięciu wysokich wskaźników
organizacja otrzymała od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowe środki
w wysokości 11% budżetu, tj. 990 tys. zł. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa będą mogły być
przeznaczone wyłącznie na projekty dotyczące rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
LGD „Zielony Pierścień” nie posiada budżetu, jako takiego. Z uwagi na to, iż projekty
finansowane są ze środków PROW i odbywa się to na zasadzie refundacji to pieniądze trafiają
bezpośrednio z Urzędu Marszałkowskiego do beneficjenta. Do budżetu stowarzyszenia trafiają
jedynie te środki, które są przeznaczone na jego bieżące funkcjonowanie. Pochodzą one
między innymi ze składek członkowskich w wysokości 1zł od jednego mieszkańca.
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W 2020 roku LGD „Zielony Pierścień” przystąpi do opracowania kolejnej Lokalnej
strategii Rozwoju na następny okres programowania.
Po zakończonej części informacyjnej Przewodniczący Rady przeszedł do dyskusji. Zadał
pytanie o termin podpisania umów o dofinansowanie na budowę placów zabaw i siłowni?
Prezes Zbigniew Pacholik poinformował, że realnym terminem jest koniec lipca.
Radny Tomasz Kowalski na wstępie podziękował prezesowi za działalność LGD.
Następnie zapytał, czy dodatkowe środki w wysokości 990 tys., które stowarzyszenie uzyskało,
jako bonus będą wykorzystane na aktywizację działalności gospodarczej mieszkańców?
Prezes LGD wyjaśnił, że te środki będą przeznaczone na dotacje dla osób fizycznych,
które będą chciały podjąć działalność gospodarczą.
Radny T. Kowalski wystąpił do Wójta z wnioskiem o umieszczenie tej informacji na
stronie Urzędu Gminy.
Radny Stanisław Kamela zwrócił uwagę na nieścisłość w opisie projektu w tabelce,
którą otrzymali wszyscy radni.
Prezes sprostował, że wystąpił błąd pisarski.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o termin podpisania umów na małe granty,
konkretnie na projekt OSP w Łubkach „Wyposażenie i wykorzystanie świetlicy wiejskiej…”?
Prezes Z. Pacholik poinformował, że być może nastąpi to pod koniec lipca.
Radny D. Kołodziejczyk zwrócił uwagę na bardzo rozbudowana biurokrację przy
składaniu wniosków na małe granty. Zapytał, czy nie dałoby się w przyszłości tego
wyeliminować?
Prezes potwierdził, ze faktycznie pomimo tego, iż kwoty dofinansowania nie są
wysokie to biurokracja jest bardzo duża, co jego zdaniem jest nieporozumieniem. Dodał, że
przed rozpoczęciem tego okresu programowania Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło
z inicjatywą, aby projekty grantowe były bardziej uproszczone niemniej jednak nie zostało to
zmienione. Prezes poinformował, że podczas przygotowań do kolejnego okresu
programowania będzie zgłaszał konieczność zredukowania biurokracji.
Na zakończenie tego punktu głos zabrał Wójt. Podziękował Prezesowi Z. Pacholikowi
za jego udział w sesji oraz za dotychczasową działalność LGD. Wypowiadając się, jako członek
Rady LGD Wójt podkreślił bardzo profesjonalne przygotowanie posiedzeń, dziękując przy tym
pracownikom stowarzyszenia. Odnosząc się do LSR zwrócił uwagę na konieczność udziału
lokalnej społeczności w jej opracowaniu i podkreślił, że ważne jest to, aby była ona zbieżna ze
Strategią Rozwoju Gminy oraz Strategią Rozwoju Województwa po to by móc realizować
zawarte w niej cele.
Innych pytań nie zgłoszono w związku, z czym Przewodniczący Rady zamknął ten punkt
obrad.
Przewodniczący Rady Michał Sumiński zarządził przerwę w obradach.
W trakcie przerwy sesję puścił radny Dariusz Kołodziejczyk.
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wojciechów.
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Treść w/w uchwały oraz uzasadnienie jej podjęcia omówił Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wojciechowie Wojciech Mirosław.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg
odczytał przedstawiony projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady Michał Sumiński
poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz
Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna
Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XI/56/19 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Wojciechów.
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojciechów oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Wojciechów.
Treść w/w uchwały oraz uzasadnienie jej podjęcia omówiła Sekretarz Agata Gliwka.
Wyjaśniła, że jest to konieczne z uwagi na reformę oświaty, która zlikwidowała gimnazja,
pozostawiając szkoły podstawowe i z uwagi na kończący się z dniem 31 sierpnia b.r. okres
przejściowy. Co do planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wojciechów oraz określenia granic obwodów pozostały bez zmian.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Jarosław
Zubrzycki poinformował, że podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 3 lipca członkowie
Komisji zapoznali się z planami sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Wojciechów. Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Kamela
odczytał przedstawiony projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady Michał Sumiński
poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz
Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna
Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XI/57/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
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przez Gminę Wojciechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
mających siedzibę na obszarze gminy Wojciechów.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów.
Treść w/w uchwały oraz uzasadnienie jej podjęcia omówiła Sekretarz Agata Gliwka.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Jarosław
Zubrzycki poinformował, że podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 3 lipca członkowie
Komisji zapoznali się z przedstawionym projektem uchwały i opiniuje go pozytywnie. Dodał, że
wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom
rodziców. Zdaniem radnego zaproponowane stawki odpłatności w wysokości 1 zł za każda
ponadnormatywną godzinę są jak najbardziej do przyjęcia a ponadto wpłyną na poprawę
funkcjonowania szkół. Pilotażowo będzie to wprowadzone w Szkole Podstawowej
w Wojciechowie, pod warunkiem, że szkoła spełni odpowiednie warunki. Być może zostanie
to w przyszłości rozszerzone na pozostałe placówki.
Przewodniczący Rady poinformował, że obowiązkiem samorządu jest zapewnienie
bezpłatnej opieki dla małych dzieci w wymiarze 5 godzin dziennie. Wprowadzenie
dodatkowych, odpłatnych godzin wynika z potrzeb zgłaszanych przez rodziców, wśród których
przeprowadzono w szkołach ankiety i konsultacje. Wynika, z nich jasno, że zapotrzebowanie
jest bardzo duże. Otwarcie takiego oddziału przedszkolnego wiąże się z koniecznością
dostosowania pomieszczeń do określonych wymogów.
Radna Powiatu Joanna Kaznowska stwierdziła, że brak wydłużonych godzin oddziałów
przedszkolnych jest problemem wszystkich szkół. Dodała, że ankiety przeprowadzone były
w każdej placówce, również w Miłocinie. Rodzice prosili o dodatkowe godziny.
Przewodniczący Rady dopytał, czy ankiety były przeprowadzone w tym roku, gdyż
problem braku wydłużonych godzin pracy oddziału przedszkolnego zgłosiła tylko szkoła
w Wojciechowie.
J. Kaznowska odpowiedziała, że ankiety były przeprowadzone w roku bieżącym we
wszystkich szkołach. Problem był przedstawiany władzom Gminy. Niestety z uwagi na
konieczność spełnienia określonych wymogów nie wszystkie szkoły mogą mieć takie oddziały.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pilotażowo zostanie to wprowadzone na razie
w szkole w Wojciechowie.
Radna Powiatu J. Kaznowska wyraziła swoje zadowolenie z tego faktu z nadzieją, że
w przyszłości takie oddziały uda się otworzyć również i w innych szkołach.
Wójt zapewnił, że przeprowadzi rozmowy z dyrektorami szkół na temat wyników
ankiet. Nie mniej jednak jak na razie wydłużone godziny pracy przedszkola pilotażowo będą
wprowadzone w szkole w Wojciechowie. Według danych wynikających z arkuszy
organizacyjnych liczba dzieci w wieku 3-6 lat w poszczególnych placówkach przedstawia się
następująco: SP Wojciechów - 69 dzieci, SP Palikije - 27 dzieci, SP Miłocin - 28 dzieci, SP Łubki 25 dzieci. Wójt dodał, że bardzo istotne będzie spełnienie kryteriów, przede wszystkim
dostosowanie pomieszczeń. W obecnej chwili w szkole w Wojciechowie czynione są prace
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przygotowawcze. Jest to przede wszystkim wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom
rodziców.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław
Kamela odczytał przedstawiony projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady Michał
Sumiński poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz
Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna
Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XI/58/19 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wojciechów.
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników.
Treść w/w uchwały oraz uzasadnienie jej podjęcia omówiła Sekretarz Agata Gliwka.
Zaproponowała, aby do składu zespołu, wzorem lat poprzednich powołać Prezydium Rady
i jedną osobę z Urzędu Gminy.
Przewodniczący zasugerował, aby w skład zespołu weszli: Grzegorz Piróg i Stanisław
Kamela – Wiceprzewodniczący Rady oraz Agata Gliwka – Sekretarz. Zwracając się do mecenas
zapytał o kwestię formalną. Czy głosowanie musi być przeprowadzone oddzielnie nad każdą
kandydaturą?
Mecenas Magdalena Matusiak poinformowała, że każda kandydatura musi być
poddana pod głosowanie w oddzielnym głosowaniu.
Przewodniczący Rady Michał Sumiński zgłosił wniosek o powołanie do składu zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, radnych Grzegorza Piroga i Stanisława Kamelę
oraz Sekretarz Agatę Gliwkę.
Każda ze zgłoszonych osób wyraziła zgodę na udział w pracach zespołu.
Innych zgłoszeń kandydatur nie było w związku, z czym Przewodniczący Rady zamknął
listę a następnie przeszedł do głosowania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o powołanie do składu zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników radnego Grzegorza Piroga.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
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ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz
Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna
Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Marcin Mirosław.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o powołanie do składu zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników radnego Stanisława Kamelę.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz
Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna
Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Marcin Mirosław.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o powołanie do składu zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników Sekretarz Agatę Gliwkę.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (10) Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik,
Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł
Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Miłosz Adamczyk, Dariusz Malik.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Marcin Mirosław.
Przewodniczący Rady zaproponował, Stanisława Kamelę na Przewodniczącego
zespołu, natomiast Grzegorza Piroga i Agatę Gliwkę na członków, którzy wyrazili zgodę na
pełnienie tych funkcji.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Kamela
odczytał przedstawiony projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady Michał Sumiński
poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz
Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna
Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XI/59/19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
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Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie informacji o kandydatach na ławników.
Głos zabrała Sekretarz Agata Gliwka. Wyjaśniła, że podjęcie w/w uchwały jest
konieczne do uzyskania od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników. Informacja zawiera szczegółowe dane i jest jednym z dokumentów na podstawie,
którego powołany do tego celu zespół sporządza opinię o kandydatach. Na ławnika zgłoszona
została jedna osoba tj, Grażyna Janina Wieczerzak i wniosek będzie dotyczył tylko jej.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg
odczytał przedstawiony projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady Michał Sumiński
poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz
Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna
Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XI/60/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
informacji o kandydatach na ławników.
Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Wojciechów.
Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Sekretarz Agata Gliwka.
Poinformowała, że została ona przygotowana w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy
o samorządzie gminnym. Konsultacje mogą być przeprowadzone w sprawach istotnych dla
mieszkańców Gminy. Projekt uchwały ma na celu uporządkowanie procesu konsultacji.
Sekretarz przypomniała, że od 2010 roku na terenie gminy obowiązuje uchwała w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i innymi organizacjami, której zakres jest dużo szerszy. Następnie przeszła do
omawiania treści przedstawionego projektu uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Piróg
odczytał przedstawiony projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady Michał Sumiński
poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz
Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna
Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Marcin Mirosław.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XI/61/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Wojciechów.
Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Zmiany w budżecie gminy omówiła Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Na wstępie
poinformowała, że były one przedstawione na posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz, że
wszyscy radni otrzymali projekt w/w uchwały w związku, z czym mieli możliwość zapoznania
się z nimi. Zmiany dotyczą zwiększenia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę
40.000 zł. Środki te mają być przeznaczone na budowę wjazdu do OSP w Palikijach Drugich.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że podczas
posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 2 lipca członkowie Komisji uzyskali od skarbnik
Informacje i wyjaśnienia dotyczące zmian budżetowych. Komisja pozytywnie opiniuje projekt
uchwały.
Radny Miłosz Adamczyk zwrócił uwagę na nieścisłość w treści uchwały polegającą na
błędnej numeracji załączników.
Skarbnik wyjaśniła, że jest to błąd pisarski, który zostanie skorygowany.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz
Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna
Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (3) Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XI/62/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Ad. pkt 15. Sprawy różne.
Po otworzeniu dyskusji, jako pierwsza głos zabrała Radna Powiatu Anna Rynkowska.
Na wstępie podziękowała za zaproszenie na sesję. Następnie zapytała czy coś wiadomo
o dalszych losach wniosku o dofinansowanie na przebudowę drogi nr 2235L Wąwolnica –Stary
Gaj?
Wójt przypomniał, że nabór wniosków został uchwałą Sejmiku województwa
Lubelskiego unieważniony. Ogłoszono nowy nabór, gdzie termin składania wniosków był od
31 maja do 27 czerwca. Wójt poinformował, że po konsultacjach ze Starostą Grzegorzem
Koziołem Gmina Wojciechów złożyła ponowny wniosek i z tego, co wiadomo ma być oceniony
w ciągu miesiąca.
Radna podziękowała za odpowiedź. Dodała, że zależy jej na pozytywnej ocenie
wniosku wyrażając nadzieję, że się to uda.
Wójt podziękował radnej z wspieranie inicjatywy.
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Radna Powiatu zaznaczyła, że z uwagi na bardzo zły stan tej drogi popiera wszelkie
poczynania zmierzające do jej przebudowy jak również przebudowy drogi odcinka powiatowej
2236L od miejscowości Halinówka w kierunku Niezabitowa.
Wójt wyjaśnił, że informacje dotyczące inwestycji związanej z modernizacją drogi
powiatowej 2236L mają pojawić się w połowie lipca. Dodał, że Gmina będzie partycypować
w kosztach tj. około 1,5 mln zł.
Radny Stanisław Kamela poinformował, że otrzymał od Marszałka Województwa
odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkałych
przy drodze wojewódzkiej 827. Marszałek przychylił się do wniosku o zmianę obszaru
zabudowanego oraz o wprowadzenie poprawnego oznakowania nazwy miejscowości. Radny
podziękował Marszałkowi, Wójtowi i Przewodniczącemu Rady za poparcie inicjatywy.
Radna Anna Zabiegła zwróciła się do Wójta z prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg
Powiatowych z wnioskiem o ustawienie znaku obszar zabudowany lub ograniczenie prędkości
w miejscowości Palikije Drugie w kierunku m. Miłocin.
Wójt zapewnił, ze zwróci się do ZDP z wnioskiem.
Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich
z wnioskiem o przesunięcie znaku ograniczającego prędkość, który jest usytuowany przy
drodze wojewódzkiej 827 przy cmentarzu. Następnie zapytał, które drogi są wytypowane do
usypania destruktem pozyskanym od ZDW?
Wójt odpowiedział, że wytypowane są trzy drogi: od m. Wojciechów-Kolonia Pierwsza
w kierunku m. Wojciechów-Kolonia Piąta, w m. Palikije Drugie oraz w m. Maszki.
Poinformował, że czynione są starania w kierunku pozyskania bezpłatnie kolejnej partii
destruktu oraz materiału kamiennego typu krawężniki płyty chodnikowe. Jedyne koszty, jakie
musi ponieść Gmina to transport i rozkładarka do destruktu. Wójt zaznaczył, że koszt
wybudowania drogi z tego materiału to 1/3 kosztów tradycyjnej budowy drogi asfaltowej.
Przewodniczący dopytał o kryterium wyboru dróg do wysypania destruktem, czy było
to kryterium ilości mieszkańców przy niej zamieszkałych?
Wójt wyjaśnił, że odnośnie pierwszej drogi było to kryterium strategiczne, mające na
celu zapewnienie połączenia ze Starym Gajem w przypadku remontu drogi Wąwolnica-Stary
Gaj. Natomiast, co do pozostałych dwóch dróg jak najbardziej decydowała liczba
mieszkańców.
Przewodniczący przypomniał, że o ile dobrze pamięta droga pomiędzy
miejscowościami Wojciechów-Kolonia Pierwsza i Wojciechów-Kolonia Piąta była wysypana
destruktem zakupionym ze środków funduszu soleckiego i czy jest zasadne usypywanie tej
drogi destruktem w sytuacji, kiedy rozpoczęte są inne inwestycje między innymi
w miejscowości Góra?
Radny Kazimierz Żywicki dodał, że droga w m. Góra jest wytyczona i rozkopana.
Zwracając się do Wójta zapytał, jakie są dalsze plany?
Wójt poinformował, że będzie to uzupełnione materiałem kamiennym i zasadne
będzie usypanie drogi tłuczniem.
Sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta Ewa Masiak-Sokołowska zwróciła się z prośbą
o wysypanie destruktu na drodze biegnącej wzdłuż rzeki, usytuowanej pomiędzy drogą
wojewódzką a powiatową.
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Przewodniczący Rady przypomniał, że według przyjętych wcześniej założeń mają być
realizowane te drogi, przy których ktoś mieszka. Nie twierdzi, że droga wskazana przez Wójta
niepotrzebna niemniej jednak należałoby się jednak zastanowić czy destruktu nie przeznaczyć
na inne rozpoczęte drogi np. w m. Góra.
Wójt poinformował, że jest kwestia otwarta i do dyskusji. Przypomniał, że zgodnie
z ustaleniami podjętymi podczas jednych z posiedzeń Komisji Budżetowej destrukt wyklucza
możliwość asfaltowania drogi w najbliższej przyszłości.
Sołtys wsi Sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta Ewa Masiak-Sokołowska wyraźnie
zadeklarowała, że chce, aby wspomniana przez nią droga była wyasfaltowana.
Odnośnie drogi pomiędzy miejscowościami Wojciechów-Kolonia Pierwsza
i Wojciechów-Kolonia Piąta to zdaniem radnego Stanisława Kameli należy wykorzystać pracę,
która do tej pory była zrobiona i jak najbardziej jest zasadnym rozłożenie na niej destruktu.
Radny Dariusz Malik zapytał Wójta czy jest już pełna informacja o wysokości
zgromadzonych środków przeznaczonych na usuwanie skutków trąby i czy są już wytypowane
jakieś inwestycje mające na celu poprawę jakości nawierzchni dróg zniszczonych przez
pojazdy biorące udział w akcji?
Odnośnie środków Wójt poinformował, że tworzona jest lista samorządów, które albo
już przekazały środki albo planują je przekazać. Na chwilę obecną na konto Gminy wpłynęła
kwota 463.330 zł z 728.330 zł zadeklarowanych. W tym uwzględnione są zasiłki celowe
z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 192.000 zł, które zostały rozdysponowane na doraźną
pomoc w pierwszych dniach po przejściu trąby. Dwa samorządy: Gmina Niedrzwica Duża oraz
Starostwo Powiatowe w Lublinie zadeklarowały chęć przeznaczenia środków w wysokości
20.000 zł i 40.000 zł stricte na remont drogi w m. Stasin bądź na infrastrukturę gminną.
Ponadto Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatruje wniosek o przekazanie dotacji
w wysokości 100.000 zł na infrastrukturę, która została zniszczona. Co do planowanych
inwestycji Wójt poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Budżetowej do remontu
wskazano: nawierzchnię drogi w Palikijach Pierwszych (przedłużenie drogi od cmentarza do
asfaltowej drogi w Palikijach tzw. Ukraina), wykonanie nakładki na nawierzchni drogi w m.
Stasin na odcinku od mleczarni do budynku OSP. Wójt zaznaczył, że na pierwszym miejscu
pomoc mieszkańcom. Wójt wspomniał również o spotkaniu mieszkańców poszkodowanych
miejscowości z firmą świadczącą pomoc prawną w zakresie możliwości odzyskiwania środków
z ubezpieczeń.
Radny D. Malik zapytał czy znane są przybliżone terminy wypłat wsparcia dla
mieszkańców?
Wójt poinformował, że tworzona jest komisja, która na podstawie szczegółowych
informacji oraz oględzin w terenie procentowo oszacuje straty oraz otrzymane wsparcie.
Następnie na podstawie wydanych decyzji rozdzieli środki. Być może nastąpi to w drugiej
połowie lipca. Wójt wyjaśnił, że z uwagi na to, iż środki ciągle spływają i są jeszcze deklaracje
chęci pomocy konieczne będzie zorganizowanie na przełomie lipca/sierpnia dodatkowej sesji,
celem wprowadzenia zmian w budżecie gminy. Jeśli chodzi o pomoc również Caritas
rozdysponowywał zgromadzone na ten cel środki.
Radny D. Malik zadał pytanie o możliwość wystąpienia do Ministerstwa z wnioskiem
o środki na poprawę infrastruktury?
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Wójt wyjaśnił, że ten przypadek gdzie infrastruktura została zniszczona przez pojazdy
biorące udział w akcji usuwania skutków trąby nie kwalifikuje Gminy do otrzymania środków
z Ministerstwa.
Radny Andrzej Twardowski wręczył radnej Powiatu Annie Rynkowskiej podziękowania
od poszkodowanych mieszkańców Gminy oraz złożył podziękowania innym osobom.
Następnie poinformował, że Dożynki Gminne odbędą się 25 sierpnia i odczytał regulaminy
konkursu wieńców dożynkowych i konkursu kulinarnego. Odnosząc się do kwestii
infrastruktury drogowej radny zwrócił uwagę na zły stan drogi prowadzącej od miejscowości
Stasin do m. Palikije Pierwsze. Zaznaczył, że przed wysypaniem kruszywa zakupionego ze
środków funduszu sołeckiego należałoby zarównać powstałe na tej drodze doły.
Wójt potwierdził, że faktycznie w pierwszej kolejności musi ona zostać wyrównana.
Jeśli uda się pozyskać bezpłatnie materiał kamienny, o czym wcześniej wspominał to będzie
on przeznaczony do tego celu, gdyż zminimalizuje to koszty.
Głos zabrał radny Tomasz Kowalski. Na wstępie wypowiedzi wyjaśnił, że z informacji,
jakie uzyskał od Zastępcy Wójta wynika, iż planowane jest utwardzanie poboczy wzdłuż drogi
wojewódzkiej 827. W związku z powyższym zwrócił się do Wójta w prośbą o wystąpienie
wspólnie z Burmistrzem Nałęczowa do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ujęcie
w przyszłorocznym budżecie zadnia polegającego na wykonaniu remontu drogi wojewódzkiej
w kierunku m. Sadurki. Zdaniem radnego remonty cząstkowe i wykonywane nakładki nie
poprawiają jakości nawierzchni tej drogi.
Wójt potwierdził, że faktycznie konieczny jest remont całego odcinka w kierunku
m. Sadurki i zapewnił, że taki wniosek będzie złożony.
Radny Andrzej Twardowski wystąpił do Wójta z prośbą o przygotowanie podziękowań
dla wszystkich przedstawicieli władz samorządowych, rządowych oraz jednostek i firm, które
w jakikolwiek sposób udzieliły pomocy poszkodowanym przez trąbę.
Wójt potwierdził, że takie podziękowania zostaną przygotowane a dodatkowo, jeśli się
uda dołączona będzie mała podkówka wykuta przez kowala Romana Czernieca.
Sołtys wsi Szczuczki Bogusława Grzelak zwróciła się z prośbą o informacje dotyczące
fundacji Lux Poloniae i jej planów pozyskania budynku po byłej szkole w Szczuczkach i terenu
wokół. Wyjaśniła, że zaplanowane jest w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami i chciałaby
mieć jakąkolwiek wiedzę na ten temat.
Przewodniczący Rady Przypomniał, ten temat był dosyć szczegółowo omówiony przez
przedstawicieli fundacji Lux Poloniae podczas sesji, która odbyła się w maju. Dodał, że
jakiekolwiek decyzje dotyczące budynku byłej szkoły oraz form jego przekazania będą
poprzedzone szerokimi konsultacjami.
Według sołtys w trakcie sesji majowej nie było szerokich konsultacji a jedynie krótka
informacja.
Przewodniczący Rady sprostował, że nie chodzi tu o konsultacje z Radą Gminy, ale
z mieszkańcami, którzy powinni wyrazić swoja opinię na ten temat.
Zdaniem sołtys byłoby dobrze gdyby mieszkańcy byli poinformowani na forum, na
jakiej zasadzie ma się odbyć przekazanie tego budynku.
Wójt przypomniał sołtys B. Grzelak, że oprócz informacji, którą przedstawiciele
fundacji zaprezentowali na majowej sesji to również sam osobiście przekazał jej list
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wyjaśniając, że jakiekolwiek decyzje będą poprzedzone spotkaniami z mieszkańcami. Dodał, że
nic w tym temacie się nie zadzieje bez wiedzy mieszkańców. Dlatego też na dzień dzisiejszy
jest zaplanowane takie spotkanie. Wyjaśnił, że to, co fundacja przedstawiła jest jedynie formą
propozycji zagospodarowania budynku po byłej szkole i podkreślił, że może to być
zrealizowane jedynie za zgodą i wiedzą mieszkańców po szerokich konsultacjach.
Zdaniem Przewodniczącego M. Sumińskiego bardzo dobrze, że jest zainteresowanie
tym budynkiem i być może będzie szansa na jego zagospodarowanie. Dodał, ze osobiście
prowadzi konsultacje z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej, również na temat
ewentualnego przejęcia tej nieruchomości. Przewodniczący jeszcze raz zaznaczył, że wszelkie
decyzje muszą być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami.
Sołtys wsi Wojciechów-Kolonia Piąta zgłosiła problem braku połączeń
komunikacyjnych pomiędzy Wojciechowem a Lublinem w weekendy. Ponadto zadała pytanie
czy będą zarównane doły w nawierzchni drogi w m. Wojciechów-Kolonia Piąta?
Odnośnie pytania o drogę Wójt poinformował, że ubytki będą zarównane materiałem
kamiennym zakupionym ze środków z budżetu gminy. Co do połączeń komunikacyjnych
wyjaśnił, że problem jest znany i było szeroko dyskutowane podczas posiedzeń komisji Rady
Gminy. Niemniej jednak funkcjonowanie busa, czyli ustalanie rozkładu nie leży w kompetencji
Gminy.
Sołtys zgłosiła zażalenie na jednego z przewoźników, który oprócz tego, że nie trzyma
się rozkładu jazdy to jest bardzo niekulturalny w stosunku do pasażerów.
Odnośnie połączeń Wójt poinformował, że jeden z przewoźników wstępnie wyraził
zgodę na przejazdy pod warunkiem dopłat do każdego kilometra w wysokości 1,7 zł. Zdaniem
Wójta być może była by to szansa na wprowadzenie dodatkowych kursów busa w sobotę
i niedzielę. Niemniej jednak należałoby się nad tym zastanowić, gdyż po pierwsze brak jest
wystarczającej liczby pasażerów a po drugie z uwagi na konkurencję, która również mogłaby
się domagać od Gminy dopłat do przewozów. Natomiast, co do kultury kierowcy nie ma na to
żadnego wpływu.
Sołtys zwróciła się do Przewodniczącego z prośbą o złożenie skargi do Urzędu
Marszałkowskiego.
Przewodniczący Rady zapewnił sołtys, że Rada zajmie się brakiem połączeń w soboty
i niedzielę, gdyż ten sam problem zgłaszany był również przez osoby mieszkające w m. Palikije.
Niestety wpływ na to ma bardzo mała liczba pasażerów. Natomiast na kulturę kierowców nie
ma wpływu.
Sołtys wyjaśniła, że o ile w weekendy z busa korzysta mało osób to na tygodniu
pasażerów jest bardzo dużo, co jej zdaniem generuje duże zyski i dlatego też mógłby te kursy
weekendowe wykonywać.
Przewodniczący poinformował, że z uwagi na to, iż jest to przewoźnik prywatny jest to
poza kompetencjami Gminy i Rady. Dodał, że umowy podpisuje Urząd Marszałkowski.
Radna Powiatu Anna Rynkowska poinformowała, że koncesje wydaje Urząd
Marszałkowski w związku, z czym jej zdaniem najbardziej skuteczną, w razie jakichkolwiek
uchybień w realizacji kursów czy też zachowania kierowców, byłaby skarga z podpisami osób
korzystających z przewozów.
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Sołtys E. Masiak-Sokołowska poinformowała, ze takie pismo wpłynęło do Urzędu
Gminy.
Przewodniczący sprostował, że pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy nie było
skargą a było to pismo ogólnie od mieszkańców Gminy o kursy dodatkowe.
Wójt potwierdził, że było to pismo o utworzenie dodatkowych kursów.
Zabierając głos w sprawie radny Stanisław Kamela poinformował, ze podstawa
działalności przewoźnika jest rozkład jazdy zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odstępstw od rozkładu przewoźnik ma obowiązek
zgłoszenia tego faktu i jeśli nie dopełnił tego obowiązku wówczas mieszkańcy mają prawo
wnieść skargę do Urzędu Marszałkowskiego.
Pozostając w temacie połączeń komunikacyjnych Wójt poinformował o piśmie
Dyrektora Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 lipca
dotyczącym wejścia w życie z dniem 18 lipca ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłatom będą podlegały linie
autobusowe funkcjonujące, co najmniej 3 miesiące w kwocie 1 zł do każdego 1
wozokilometra. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych
organizatora części kwoty deficytu pojedynczej linii autobusowej w wysokości nie mniejszej
niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.
W związku z powyższym LUW zwraca się z prośbą o informację czy taki transport będzie
organizowany i czy Gmina będzie ubiegać się o środki. Wójt poprosił o zwołanie w tym celu
posiedzenia Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Ponadto
Wójt poinformował o propozycji PKS Ryki, która była omawiana na posiedzeniu Komisji
Budżetowej. Gminy, zainteresowane zorganizowaniem transportu weszłyby do Spółki
z udziałem 200 tys. zł, za które sfinansowany byłby zakup taboru. Wójt sceptycznie podchodzi
do tego pomysłu.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski potwierdził, że faktycznie temat
był omawiany na Komisji, jednakże z uwagi na dosyć wysokie koszty wdrożenia propozycji PKS
Ryki pismo zostało rozpatrzone negatywnie. Zdaniem radnego temat połączeń jest bardzo
ważny jednakże ta propozycja jest nie do przyjęcia, gdyż Gminy na to nie stać. Odnosząc się do
ustawy, o której mówił Wójt radny zwrócił uwagę, że mówi ona jedynie o dopłatach a nie ma
nic o taborze. Utworzenie taboru będzie kosztem gminy, dlatego może warto byłoby wziąć
pod uwagę możliwość podpisania umowy z firmą zewnętrzną, która świadczyłaby usługi
transportowe.
Wójt poinformował, że jakiś czas temu Starosta Grzegorz Kozioł wystąpił do gmin
z prośbą o informacje dotyczące utworzenia ewentualnych połączeń komunikacyjnych.
W związku z tym zwróci się do Starostwa z pytaniem czy zostały w tej kwestii podjęte jakieś
działania.
Przewodniczący Rady Poinformował, że kolejna sesja zgodnie z harmonogramem
odbędzie się 29 sierpnia, ale jeśli wystąpi taka konieczność pod koniec lipca lub na początku
sierpnia będzie zwołana sesja ponadplanowa. Następnie pogratulował radnemu Andrzejowi
Twardowskiemu zdobycia Złotego Laura oraz Dyplomu Uznania w konkursach AGRO LIGI.
Radny A. Twardowski podziękował za złożone gratulacje.
Na zakończenie Wójt przekazał kilka informacji:
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1) Od 1 lipca uruchomiona została kolejna edycja Programu Pomoc Żywnościowa.
2) Na stronie RPO ukazała się lista projektów spełniających wymagania formalne w ramach
działania 5.2. Wśród nich znalazł się projekt termomodernizacji budynku OSP w Łubkach.
3) W ramach prowadzonych prac porządkowych odmalowana została wiata rowerowa
w Wojciechowie oraz czyszczenie elewacji budynku, w którym mieści się poczta. W planach
jest również malowanie tego budynku i w przyszłości odnowienie elewacji budynku Urzędu
Gminy.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył
dyskusję w tym punkcie obrad.
Ad. pkt 16. Zakończenie obrad XI sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakończenia obrad XI sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumiński słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Michał Sumiński
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