Protokół Nr VI/19

28 lutego 2019 roku

PROTOKÓŁ NR VI/19
z VI sesji Rady Gminy Wojciechów odbytej w dniu 28 lutego 2019 roku
od godz. 09.00 do godz. 11.02
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie.
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych.
1. Miłosz Adamczyk
2. Mariusz Błaszczak
3. Stanisław Kamela
4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk
5. Tomasz Kowalski
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.
Nieobecny:
1. Marcin Mirosław
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski - Wójt Gminy, Tomasz Zielonka
– Zastępca Wójta Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy, Agata Gliwka – Sekretarz Gminy,
Joanna Kaznowska – Radna Rady Powiatu w Lublinie, Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury, Beata Mirosław – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Magdalena
Matusiak – prawnik UG Wojciechów.
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
14 radnych obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję.
Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.
Wójt Gminy Artur Markowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu
o stanie gminy, jako pkt. 8.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów
raportu o stanie gminy.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał
Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Marcin Mirosław.
Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku.
Innych wniosków, co do zmian porządku nie wniesiono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
M. Sumiński odczytał i poddał pod głosowanie całość porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał
Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad VI sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018-2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie za 2018
rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie za
2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu
o stanie gminy.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad VI sesji w VIII kadencji 2018 – 2023.
Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z V sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią, ponadto
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protokół był udostępniony na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy
Wojciechów.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał
Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Marcin Mirosław.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z V sesji.
Ad. pkt 4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami
Rady Gminy.
Na wstępie Wójt przedstawił zarządzenia, które były wydane w okresie od 30 stycznia
2019 roku, to jest od ostatniej sesji do dnia 27 lutego 2019 roku.
Lista zarządzeń stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Wójt poinformował o spotkaniach, w których uczestniczył.
31 stycznia – spotkanie dotyczące realizacji budowy sieci światłowodowych w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Starostwo Powiatowe w Lublinie;
1 lutego – wspólnie z radnym Stanisławem Kamelą udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. Dotyczyło ono bieżącej
działalności i planów na 2019 rok;
2 lutego – spotkanie sprawozdawcze w OSP Czajki;
4 – 27 lutego - zebrania wiejskie w sołectwach, zorganizowanych celem wyboru Sołtysa i Rady
Sołeckiej;
10 lutego – uroczystość obchodów 70-lecia pożycia małżeńskiego Państwa G.;
12 lutego – udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem
Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Lubelskiego, dotyczącym aktualnej sytuacji w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF);
15 lutego – spotkanie sprawozdawcze OSP Wojciechów;
16 lutego – akcja przycinki gałęzi i drzew w miejscowościach Wojciechów-Kolonia Piąta i Nowy
Gaj;
19 lutego – spotkanie LGD „Zielony Pierścień”, Kośmin, poświęcone zagadnieniom dotyczącym
naboru wniosków na wsparcie infrastruktury na cele rekreacyjne;
21 lutego – udział w spotkaniu Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, która
zajmowała się opiniowaniem studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego;
23 lutego – akcja przycinki gałęzi i drzew w miejscowościach Stasin i Palikije Pierwsze;
25 lutego – Zgromadzenie Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Bełżycach. Tematy spotkania to: bieżąca działalność Zakładu oraz polityka cenowa
przyjmowanych odpadów.
Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakończył ten
punkt obrad.
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Ad. pkt 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
za 2018 rok.
Głos zabrała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie – Agnieszka Gąska,
która szczegółowo przedstawiła i omówiła w/w sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem
finansowym. Każdy z radnych otrzymał je razem z pozostałymi materiałami przygotowanymi
na sesję. Ponadto sprawozdanie było umieszczone na portalu esesja oraz przedstawione na
posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Wojciechów w dniach 21 i 26 lutego w związku,
z czym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych – Jarosław
Zubrzycki poinformował, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie za 2018 rok było szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji w dniu 21
lutego. Po analizie dokumentacji Komisja zaopiniowała działalność GOK za 2018 rok
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – Tomasz Kowalski poinformował, że
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie za 2018 rok było
omówione na posiedzeniu Komisji w dniu 26 lutego. Po analizie dokumentacji, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na kwestie finansowe, Komisja zaopiniowała działalność GOK za 2018 rok
pozytywnie.
Wójt podziękował Dyrektor GOK za dotychczasową działalność a szczególnie
współpracę międzynarodową, co widać poprzez organizowanie imprez o właśnie takim
charakterze. Zapewnił, że Gmina popiera i jest otwarta na tego typu współpracę. Przyłączył się
do opinii Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy również podziękował za działalność GOK i zapewnił, że
Rada Gminy nadal będzie ją wspierała.
Dyrektor Agnieszka Gąska złożyła podziękowania za przychylność i środki finansowe,
dzięki którym GOK może realizować swoje zadania i dzięki którym ta działalność jest w ogóle
możliwa.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten
punkt porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie za 2018 rok stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. pkt 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojciechowie za 2018 rok.
Głos zabrała Beata Mirosław – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która
szczegółowo przedstawiła i omówiła w/w sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem finansowym.
Każdy z radnych otrzymał je razem z pozostałymi materiałami przygotowanymi na sesję.
Ponadto sprawozdanie było umieszczone na portalu esesja oraz przedstawione na
posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Wojciechów w dniach 21 i 26 lutego w związku, z
czym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych – Jarosław
Zubrzycki poinformował, że sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
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w Wojciechowie za 2018 rok było szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji w dniu 21
lutego. Po analizie dokumentacji Komisja zaopiniowała działalność OPS za 2018 rok
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – Tomasz Kowalski poinformował, że
sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie za 2018 rok było
omówione na posiedzeniu Komisji w dniu 26 lutego. Po analizie dokumentacji, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na kwestie finansowe, Komisja zaopiniowała działalność OPS za 2018 rok
pozytywnie.
Wójt złożył podziękowania za dotychczasową działalność OPS. Podkreślił, że z uwagi na
charakter i specyfikę praca tej jednostki jest pracą bardzo trudną. Korzystając z okazji
podziękował sołtysom za współpracę z Ośrodkiem oraz Stanisławowi Kameli Prezesowi OSP
w Wojciechowie za użyczenie pomieszczeń budynku remizy w związku z realizacją Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Przewodniczący Rady Gminy również podziękował za działalność OPS.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten
punkt porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie za 2018 rok stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie i poprosił o wypowiedź
Skarbnik Gminy Zofię Pomorską.
Na wstępie Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w budżecie gminy wynikają
z uwag, jakie do treści uchwały wniosła Regionalna Izba Obrachunkowa pismem z dnia 20
lutego. Dotyczyły one:
- w § 2 pkt 3 uchwały podano nieprawidłową kwotę wydatków na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, powinno być
90.000 zł;
- w § 12 ust 2 nie sprecyzowano zakresu upoważnienia dla wójta do przekazywania uprawnień
do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- w zał. Nr 3 podano nieprawidłową kwotę przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE;
- w zał. Nr 2 i 4 zastosowano różną klasyfikację dla zadania realizowanego przez GOK;
- w zał. Nr 2 i 4 błędnie zaklasyfikowano dotacje dla OSP Wojciechów oraz dla Publicznej
Szkoły w Maszkach na wkład własny na budowę placów zabaw przy remizie i szkole;
- w zał. Nr 4 dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu, na finasowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego, wykazano w grupie dotacji podmiotowych, podczas gdy są to dotacje celowe.
Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 lutego 2019 roku stanowi załącznik
do protokołu.
Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła również uwagę na wysokość nadwyżki
operacyjnej, która wyniosła 44,49 zł oraz zmianę wysokości dochodów o kwotę 30.000 zł,
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która została wprowadzona Zarządzeniem Nr 9/19 Wójta Gminy Wojciechów. Zdaniem Izby
jedynie Rada może dokonać zmiany dochodów (zał. Nr 1 do uchwały, dz. 855 rozdz. 85502),
dlatego zostało ono uchylone Zarządzeniem Nr 13/19.
Ponadto zmiany dotyczą również zmniejszeń i zwiększeń po stronie wydatków, przy
czym kwoty dochodów i wydatków nie zmieniły się. Są to:
1. 40.000 zł na wypłatę inkaso dla sołtysów za pobór podatków, dz. 750 rozdz. 75095 –
przeniesienie z § 3030 do §4100;
2. 1.518,31 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Urzędu, dz. 750 rozdz.
75023 – przeniesienie z § 4010 do § 4040
3. 6.000 zł na zakup samochodu dla OSP, dz. 754 rozdz. 75412 - przeniesienie z § 4210 do
§ 2620
4. 30.000 zł opieka społeczna, dz. 855 – zmniejszenie w rozdz. 85502 § 4580, zwiększenie
w rozdz. 85501 § 2910 (15.000zł) i w rozdz. 85502 § 2910 (15.000zł);
5. 202,09 zł na wynagrodzenie dla konserwatora, dz. 900 rozdz. 90002 – przeniesienie
z § 4210 do § 4170;
6. 318 zł OPS na dodatkowe wynagrodzenie roczne, dz. 852 rozdz. 85219 – przeniesienie
z § 4010 do § 4040;
7. 12 zł wspieranie rodziny (OPS) na dodatkowe wynagrodzenie roczne, dz. 855 rozdz. 85504 –
przeniesienie z § 4410 do § 4040;
8. 1.132.085 zł i 767.915 zł na budowę wodociągów, dz. 010 – przeniesienie z rozdz. 01095 do
01010 § 6057 i § 6059;
9. 98.825 zł dotacja dla GOK, dz. 921 rozdz. 92109 – przeniesienie z § 6059 do § 6229;
10. 84 zł dla OPS na zadania zlecone, dz. 855 rozdz. 85501 – przeniesienie z § 4300 do § 4040.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – Tomasz Kowalski poinformował, że podczas
posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 26 lutego Skarbnik Gminy Zofia Pomorska
przedstawiła i szczegółowo omówiła zmiany w uchwale budżetowej. Członkowie Komisji nie
wnieśli uwag do zaproponowanych zmian. Projekt uchwały Komisja opiniuje pozytywnie.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12) Miłosz Adamczyk, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz
Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej
Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Mariusz Błaszczak
NIEOBECNI (1) Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę
Nr VI/35/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie
gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Artura
Markowskiego, który na wstępie wyjaśnił, że opracowanie raportu o stanie gminy wynika ze
znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Celem podjęcia w/w uchwały
jest określenie wymogów, jakie powinien on spełniać. Raport o stanie gminy ma stanowić
podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii realizowanych przez gminę, uchwał rady gminy. Zawiera analizę
działalności wójta w różnych obszarach, jak również może uwzględnić inne informacje
niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji gminy.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Grzegorz Piróg, Michał
Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Marcin Mirosław.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr VI/36/19 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
Ad. pkt 9. Sprawy różne.
Głos zabrał Wójt. Przekazał informację, że został złożony wniosek na
termomodernizację budynku OSP w Łubkach. Ponadto w dniu 1 marca planowany jest
konwent wojewodów, po którym Wojewoda Lubelski być może ogłosi termin naboru
wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina przygotowuje dokumentację na
dwie drogi, które zostały ujęte w budżecie, tj. na drogę w miejscowości Góra i Maszki
k. Wojciechowa. Co do przebudowy drogi 2235L Wąwolnica - Stary Gaj to wniosek
o dofinansowanie z PROW został złożony i niebawem będzie ocena.
Radny Stanisław Kamela poinformował o sukcesie strażaków ochotników z gminy
Wojciechów – Pawła Kowalskiego i Pawła Jośko, którzy osiągnęli bardzo dobry wynik w Biegu
Na Szczyt RONDO 1, zajmując II miejsce.
Radny Jarosław Zubrzycki poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Społecznych, w związku z pismem Dyrektorów szkół z terenu gminy
Wojciechów, członkowie Komisji dyskutowali na temat zmiany regulaminu wynagradzania
dyrektorów i nauczycieli. Zgodnie z sugestią Zastępcy Wójta Tomasza Zielonki temat ten został
odłożony do czasu wydania właściwego rozporządzenia przez Minister Edukacji Narodowej.
Odnosząc się do informacji radnego S. Kameli Wójt złożył gratulacje dla druhów Pawła
Kowalskiego i Pawła Jośko za osiągnięcie tak bardzo dobrego wyniku w biegu, życząc im
jednocześnie dalszych sukcesów.
Następnie głos zabrała radna Rady Powiatu w Lublinie – Joanna Kaznowska.
Poinformowała, że Powiat będzie tworzył plan inwestycyjny oparty na zapotrzebowaniu
zgłoszonym przez wójtów i burmistrzów. Zdając sobie sprawę z konieczności przebudowy
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drogi powiatowej nr 2236L na odcinku od Halinówki do Kocianowa wyjaśniła, że z informacji
które posiada wynika, że inwestycja została zaplanowana do realizacji w tej kadencji.
Zwiększeniem szansy na budowę chodników, szczególnie tych przy szkołach, czy też dróg są
wnioski do Starosty, Rady Powiatu poparte podpisami dużej liczby mieszkańców. Poza
tematami związanymi z inwestycjami drogowymi radna poinformowała o szerokiej i ciekawej
ofercie Powiatowego Urzędu Pracy, która jest skierowana nie tylko dla bezrobotnych, ale
również i innych grup, między innymi pracodawców, czy też osób rozpoczynających pierwszą
działalność. Zaproponowała zaproszenie na najbliższą sesję Kierownika PUP. Odnosząc się do
tematu związanego z oświatą zachęciła uczniów do skorzystania z oferty ponadpodstawowej
szkoły w Bełżycach, która posiada bardzo dobrą bazę szkoleniową oraz zapewnia dojazdy
swoim uczniom. Przy okazji nadmieniła, że pojawiły się informacje rządowe dotyczące
pomysłu przywrócenia przewozów państwowych, na które najprawdopodobniej będą dotacje.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Radna Joanna Kaznowska podziękowała Dyrektor GOK
Agnieszce Gąsce i Kierownikowi OPS Wojciechowi Mirosławowi za dotychczasową działalność
jednostek oraz jednostkom OSP z terenu gminy za akcję przycinki drzew a także
pogratulowała strażakom Pawłowi Kowalskiemu i Pawłowi Jośko osiągniętego sukcesu.
Przewodniczący Rady poinformował, że na najbliższą kwietniową sesję będzie
zaproszony Kierownik PUP, w celu przedstawienia oferty.
Wójt podziękował Radnej J. Kaznowskiej za przedstawione informacje. Wyjaśnił, że
dzięki współpracy Urzędu Gminy z PUP i ofercie programowej młode osoby mogły znaleźć
zatrudnienie w Gminie. Odnośnie przewozów Wójt dostrzega palącą potrzebę poprawy
sytuacji komunikacyjnej, poprzez utworzenie połączeń z Bełżycami. Na ten temat były
prowadzone rozmowy z Wicestarostą Lubelskim, który również widzi ten problem.
Na zakończenie tego punktu Przewodniczący Rady Michał Sumiński przekazał kilka
informacji dotyczących pracy Rady:
- Rada będzie pracowała według utworzonego harmonogramu sesji, który zostanie
umieszczony na stronie internetowej,
- dyżury Przewodniczącego Rady odbywają się w każdą środę w godzinach 11.00-12.00,
- w dniu 27 lutego zakończył się trwający od 4 lutego cykl zebrań wiejskich, mających na celu
wybór sołtysa i rady sołeckiej,
- 11 lutego uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem Poniatowej Pawłem Karczmarczykiem.
Rozmowy dotyczyły realizacji inwestycji - przebudowa drogi powiatowej 2236L (odcinek od
Halinówki w kierunku Niezabitowa). Burmistrz również widzi potrzebę remontu tej drogi.
- w dniu 28 lutego Gmina złoży wniosek na termomodernizację strażnicy OSP w Łubkach.
Przewidywany koszt inwestycji to ponad 400.000zł, z czego 85% będzie pochodziło
z dofinansowania.
Ponadto Przewodniczący Rady Gminy poinformował o pismach, które w okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Gminy.
1) Informacja o szkoleniach dla radnych.
2) Oferta szkoleniowa RIO.
3) Pismo mieszkańców miejscowości Wojciechów ws. możliwości odsprzedania przez Gminę
części działki gminnej.
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4) Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 lutego z uwagami dotyczącymi uchwały
budżetowej.
5) Informacja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca oświadczeń majątkowych
składanych przez radnych w trakcie trwania kadencji.
6) Pismo mieszkańców miejscowości Palikije Pierwsze dotyczące remontu drogi.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył
dyskusję w tym punkcie obrad.
Ad. pkt 10. Zakończenie obrad VI sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakończenia obrad VI sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumiński słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
Anna Śmigielska
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