Protokół Nr I/18

22 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ Nr I/18
z sesji Rady Gminy Wojciechów odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku
od godz. 11.00 do godz. 15.10
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie
W sesji udział wzięło 15 radnych.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
1. sołtysi,
2. Artur Markowski - Wójt Gminy,
3. Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy,
4. Agata Gliwka – Sekretarz Gminy,
5. Anna Śmigielska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej,
6. Adw. Piotr Janczarek – prawnik UG Wojciechów,
7. przedstawiciele KWW Wspólnie Zmienimy Gminę.
Ad. pkt 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia I sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał najstarszy wiekiem
radny obecny na sali – Andrzej Twardowski słowami „Otwieram I sesję Rady Gminy
Wojciechów”. Przywitał przybyłych na obrady radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.
Następnie na podstawie listy obecności radny senior stwierdził, że z ustawowego składu
15 radnych obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
(Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.)
Ad. pkt 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
Prowadzący obrady radny senior A. Twardowski zwrócił się do Przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowie - Anny Śmigielskiej o wręczenie zaświadczeń
o wyborze na radnych Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji.
Ad. pkt 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze wszystkim radnym, prowadzący obrady radny
senior A. Twardowski odczytał rotę ślubowania. Następnie radni, wyczytywani kolejno przez
najmłodszego wiekiem radnego – Michała Sumińskiego, powstając złożyli ślubowanie słowami
„Ślubuję” lub „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. pkt 4. Złożenie ślubowania przez wójta.
Radny senior poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowie
Annę Śmigielską o wręczenie Arturowi Markowskiemu zaświadczenia o wyborze na Wójta
Gminy Wojciechów.
Po otrzymaniu zaświadczenia Artur Markowski złożył ślubowanie, odczytując rotę
i dodając słowa „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy
Święci”.
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Ad. pkt. 4. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniami na sesję.
(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.)
Wójt Gminy A. Markowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowych punktów, dotyczących powołania komisji stałych. Poinformował, że w związku
z tym, że zmieniony Statut nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego to na dzień dzisiejszy obowiązuje ten poprzedni. Nazwy komisji
będą zgodne z obowiązującym statutem. Zgłoszone wnioski:
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (po zmianie Statutu nazwa
pozostanie taka sama),
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Wojciechów,
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów (po zmianie Statutu – Komisja Budżetowa),
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady
Gminy Wojciechów (po zmianie Statutu - Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego),
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojciechów
(po zmianie Statutu - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych),
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Porządku
Publicznego Rady Gminy Wojciechów (po zmianie Statutu - Komisja Prawa, Porządku
Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Na wniosek pełnomocnika KWW Wspólnie Zmienimy Gminę prowadzący obrady radny
senior udzielił głosu obecnemu na sesji przedstawicielowi Komitetu. W imieniu całego
Komitetu odczytał list gratulacyjny i złożył podziękowania dla nowo zaprzysiężonego Wójta
Gminy Wojciechów – Artura Markowskiego.
Wójt A. Markowski podziękował za gratulacje i życzenia, oraz za dotychczasową
współpracę. Podkreślił, że jego głównym celem na przyszłość jest budowanie wspólnoty
i jedności. Korzystając z okazji pogratulował nowo wybranej Radzie wyrażając nadzieję na
owocną współpracę.
Radny senior poddał pod głosowanie wnioski o rozszerzenie porządku zgłoszone przez
Wójta.
1. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wojciechów.
Wyniki głosowania: „za” – 15 radnych, „przeciw” – nie było, „wstrzymujących się” – nie było.
Radni jednogłośnie przyjęli do porządku obrad wniosek zgłoszony przez Wójta.
2. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Wojciechów
Wyniki głosowania: „za” – 15 radnych, „przeciw” – nie było, „wstrzymujących się” – nie było.
Radni jednogłośnie przyjęli do porządku obrad wniosek zgłoszony przez Wójta.
3. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju SpołecznoGospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów.
Wyniki głosowania: „za” – 15 radnych, „przeciw” – nie było, „wstrzymujących się” – nie było.
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Radni jednogłośnie przyjęli do porządku obrad wniosek zgłoszony przez Wójta.
4. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów.
Wyniki głosowania: „za” – 15 radnych, „przeciw” – nie było, „wstrzymujących się” – nie było.
Radni jednogłośnie przyjęli do porządku obrad wniosek zgłoszony przez Wójta.
5. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy
Wojciechów.
Wyniki głosowania: „za” – 15 radnych, „przeciw” – nie było, „wstrzymujących się” – nie było.
Radni jednogłośnie przyjęli do porządku obrad wniosek zgłoszony przez Wójta.
6. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojciechów.
Wyniki głosowania: „za” – 15 radnych, „przeciw” – nie było, „wstrzymujących się” – nie było.
Radni jednogłośnie przyjęli do porządku obrad wniosek zgłoszony przez Wójta.
Radny Tomasz Kowalski zwrócił się z pytaniem, czy w porządku obrad nie powinien
znaleźć się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania składu komisji
skrutacyjnej?
Sekretarz Agata Gliwka wyjaśniła, że skład komisji skrutacyjnej nie jest powoływany
uchwałą. Jej powołanie jest w jednym z podpunktów do punktu 6 i 8, tj. wyboru
przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.
Innych wniosków, co do zmian porządku obrad nie wniesiono, zatem radny senior
A. Twardowski odczytał i poddał pod głosowanie całość porządku obrad.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad I sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Złożenie ślubowania przez wójta.
5. Uchwalenie dalszego porządku obrad.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
a) zgłaszanie kandydatów,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Wojciechów.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
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zgłaszanie kandydatów,
powołanie Komisji Skrutacyjnej,
prezentacja kandydatów,
przeprowadzenie głosowania,
odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Wojciechów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady
Gminy Wojciechów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojciechów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku
Publicznego Rady Gminy Wojciechów.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie sesji.
Ad pkt 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
Na wstępie tego punktu radny senior poinformował o podstawach
prawnych, zasadach głosowania i wyboru przewodniczącego. Następnie przeszedł do
realizacji podpunktów.
a) zgłaszanie kandydatów,
- radny Mariusz Błaszczak zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Piroga, który nie wyraził
zgody na kandydowanie,
- radny Grzegorz Piróg zgłosił kandydaturę radnego Michała Sumińskiego, który wyraził zgodę
na kandydowanie,
- radny Stanisław Kamela zgłosił kandydaturę Marcina Mirosława, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Radny senior zamknął listę kandydatów.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- radny Tomasz Kowalski zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Zubrzyckiego,
- radny Grzegorz Piróg zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Kołodziejczyka,
- radny Marcin Mirosław zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Zielonki.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radny senior zamknął listę kandydatów.
Wobec braku uwag co do zgłoszonego składu Komisji Skrutacyjnej, radni jednogłośnie, tj. 15
głosami „za”, powołali Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
Po ukonstytuowaniu się, skład Komisji Skrutacyjnej przedstawiał się następująco: Jarosław
Zubrzycki – Przewodniczący, Dariusz Kołodziejczyk – członek, Tomasz Zielonka – członek.
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c) prezentacja kandydatów,
Każdy ze zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego Rady krótko zaprezentował swoją
osobę.
Prowadzący posiedzenie radny senior ogłosił przerwę.
d) przeprowadzenie głosowania,
Po przerwie radny senior Andrzej Twardowski poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart
do głosowania. Następnie przedstawił zasady głosowania.
Po zakończonym głosowaniu radny senior ogłosił przerwę.
Po zakończonej przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Jarosław Zubrzycki odczytał
protokół z głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy. Oddano 15 głosów ważnych,
kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1) Marcin Mirosław – 7 głosów,
2) Michał Sumiński – 8 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Wojciechów
został wybrany radny Michał Sumiński.
Radny Marcin Mirosław pogratulował radnemu Michałowi Sumińskiemu wyboru na
Przewodniczącego, następnie podziękował za oddane głosy.
Zabierając głos nowo wybrany Przewodniczący Rady – Michał Sumiński również
podziękował za udzielone poparcie.
e) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór,
Radny senior pogratulował radnemu Michałowi Sumińskiemu wyboru na Przewodniczącego
Rady Gminy Wojciechów. Następnie odczytał treść uchwały Nr I/1/18 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji.
Dalsze prowadzenie obrad przejął nowo wybrany Przewodniczący.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Wojciechów.
Radny Marcin Mirosław zgłosił wniosek , aby tak jak w poprzedniej kadencji wybrać
dwóch wiceprzewodniczących.
Innych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy – Michał Sumiński
odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały ustalający dwóch jako liczbę
Wiceprzewodniczących w kadencji 2018-2023.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr I/2/18 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
a) zgłaszanie kandydatów,
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- Przewodniczący Rady zgłosił kandydatury radnych: Stanisława Kameli oraz Grzegorza Piroga.
Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący zamknął listę kandydatów.
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek, aby głosowanie tajne w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie, który został powołany
do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Innych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
przedstawioną propozycję.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie zdecydowała, że
głosowanie tajne w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady przeprowadzi Komisja
Skrutacyjna w składzie: Jarosław Zubrzycki – Przewodniczący, Dariusz Kołodziejczyk – członek,
Tomasz Zielonka – członek.
c) prezentacja kandydatów,
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
d) przeprowadzenie głosowania,
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do
głosowania. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji objaśnił zasady
głosowania na wiceprzewodniczących.
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po zakończonej przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Jarosław Zubrzycki odczytał
protokół z głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Oddano 28 głosów ważnych,
kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
1) Stanisław Kamela– 15 głosów,
2) Grzegorz Piróg – 9 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy
Wojciechów, zostali wybrani: radny Stanisław Kamela i radny Grzegorz Piróg.
e) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.
Przewodniczący Rady Gminy – Michał Sumiński pogratulował radnym S. Kameli i G. Pirogowi
wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Następnie odczytał treść uchwały Nr I/3/18
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów.
Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady Gminy zaproponował ustalenie
pięcioosobowych składów komisji.
Innych wniosków nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie przedstawioną propozycję.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
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„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się przedstawioną
propozycją.
Przed rozpoczęciem zgłaszania kandydatów, Przewodniczący Rady poinformował, że
zarówno w skład Komisji Rewizyjnej jak i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji mogą wchodzić
radni, za wyjątkiem tych, którzy pełnią funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady.
Radni przeszli do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej:
- radny Mariusz Błaszczak zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Malika,
- radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Zubrzyckiego,
- radny Andrzej Twardowski zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Matyjasika,
- radny Grzegorz Piróg zgłosił kandydaturę radnej Anny Zabiegłej,
- radny Miłosz Adamczyk zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Żywickiego.
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na powołanie w skład Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący zamknął listę kandydatów.
Przewodniczący Rady – M. Sumiński poprosił mecenasa Piotra Janczarka, świadczącego
obsługę prawną Gminy Wojciechów o objaśnienie kwestii dotyczącej głosowania.
Mecenas Piotr Janczarek wyjaśnił, że głosowanie nad składem poszczególnych komisji
jest głosowaniem jawnym. Jeśli skład odpowiada liczbie, która została ustalona, wówczas
może być przeprowadzone tylko jedno głosowanie nad całością uchwały.
Innych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy – Michał Sumiński
odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr I/4/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Wojciechów.
Radni przeszli do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Wojciechów:
- radny Tomasz Zielonka zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Żywickiego, który wyraził
zgodę na powołanie w skład Komisji.
Wobec braku innych zgłoszeń kandydatur radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wniosek
o przejście do kolejnego punktu obrad.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po zakończonej przerwie Przewodniczący Rady - Michał Sumiński poinformował, że
w związku z brakiem zgłoszeń kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Wojciechów proponuje przesunięcie tego punktu na koniec sesji, a co za tym idzie
konieczność poddania pod głosowanie zmiany porządku obrad.
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Mecenas Piotr Janczarek wyjaśnił, że w związku z brakiem kandydatów do Komisji nie
ma możliwości podjęcia tego punktu. Zasadna jest zmiana porządku, która musi zostać
poddana pod głosowanie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o przeniesienie punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Wojciechów na koniec sesji, tj. po punkcie 14.
Wynik głosowania:
„za” – 13 radnych,
„przeciw” – 1 radny,
„wstrzymujących się”- 1 radny.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów przyjęła zgłoszoną
propozycję.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu)
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju SpołecznoGospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów.
Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że po zmianie Statutu
w/w Komisja będzie nosiła nazwę: Komisja Budżetowa.
Radni przeszli do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rozwoju SpołecznoGospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów:
- radny Tomasz Zielonka zgłosił kandydaturę radnego Marcina Mirosława,
- radny Marcin Mirosław zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Zielonki,
- radny Jarosław Zubrzycki zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Kowalskiego,
- radny Grzegorz Piróg zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Kołodziejczyka,
- radny Dariusz Malik zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Błaszczaka,
- radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił kandydaturę Grzegorza Piroga.
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na powołanie w skład Komisji Rozwoju SpołecznoGospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący zamknął listę kandydatów.
Mecenas Piotr Janczarek poinformował, że w tym przypadku należy przeprowadzić
głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie, gdyż zgłoszonych kandydatów jest więcej niż
ustalona wcześniej liczba.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
- kandydatura Marcina Mirosława: „za” – 10 radnych, „przeciw” – 4 radnych, „wstrzymujących
się”- 1 radny,
(W trakcie trwania sesji nastąpiło błędne zliczenie głosów nad w/w kandydaturą. W związku
z uwagami dotyczącymi wyników głosowania, przebieg głosowania został odtworzony
i przeanalizowany. Faktyczne wyniki przedstawiały się następująco: za” – 7 radnych, „przeciw”
– 7 radnych, „wstrzymujących się”- 1 radny.)
- kandydatura Tomasza Zielonki: „za” – 14 radnych, „przeciw” – nie było, „wstrzymujących
się”- 1 radny,
- kandydatura radnego Tomasza Kowalskiego: „za” – 14 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 1 radny,
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- kandydatura radnego Dariusza Kołodziejczyka: „za” – 9 radnych, „przeciw” – 2 radnych,
„wstrzymujących się”- 4 radnych,
- kandydatura Mariusza Błaszczaka: „za” – 8 radnych, „przeciw” – 2 radnych, „wstrzymujących
się”- 5 radnych,
- kandydatura Grzegorza Piroga: „za” – 8 radnych, „przeciw” – 4 radnych, „wstrzymujących
się”- 3 radnych.
(Wykazy imienne głosowań stanowią załączniki do protokołu.)
6 kandydatów uzyskało wymaganą liczbę głosów „za”, z czego 2 otrzymało taką samą
liczbę głosów tj. po 8 głosów „za”.
Mecenas Piotr Janczarek wyjaśnił, że w związku z tym, że ustalona liczba członków
komisji to pięć, to w tej sytuacji należy przeprowadzić głosowanie nad kandydaturami, które
uzyskały najmniejszą jednakową liczbę głosów „za”, czyli nad kandydaturą Mariusza
Błaszczaka i kandydaturą Grzegorza Piroga.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania nad 2 kandydaturami, które
uzyskały tą samą liczbę głosów, zadając pytanie „Kto jest za?”
- kandydaturą radnego M. Błaszczaka – 7 głosów
- kandydaturą radnego G. Piroga – 8 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, większością głosów „za” w skład Komisji Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów został powołany
radny Grzegorz Piróg.
Przewodniczący Rady Gminy – Michał Sumiński odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki
Finansowej Rady Gminy Wojciechów.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr I/5/18 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki
Finansowej Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów.
Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że po zmianie Statutu
w/w Komisja będzie nosiła nazwę: Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju SpołecznoGospodarczego.
Radni przeszli do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów:
- radny Grzegorz Piróg zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Matyjasika,
- radny Stanisław Kamela zgłosił kandydatury radnych: Grzegorza Piroga-nie wyraził zgody,
Miłosza Adamczyka, Kazimierza Żywickiego, oraz swoją kandydaturę,
- radny Tomasz Kowalski zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Kołodziejczyka,
- radny Jarosław Zubrzycki zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Twardowskiego,
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- radny Grzegorz Matyjasik zgłosił również kandydaturę Andrzeja Twardowskiego,
- radny Tomasz Zielonka zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Błaszczaka.
Wszyscy pozostali zgłoszeni wyrazili zgodę na powołanie w skład Komisji Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący zamknął listę kandydatów. Następnie przeszedł do głosowania nad każdą
z kandydatur:
- kandydatura radnego Grzegorza Matyjasika: „za” – 8 radnych, „przeciw” – 2 radnych,
„wstrzymujących się”- 5 radnych,
- kandydatura radnego Miłosza Adamczyka: „za” – 8 radnych, „przeciw” – 1 radny,
„wstrzymujących się”- 6 radnych,
- kandydatura radnego Kazimierza Żywickiego: „za” – 7 radnych, „przeciw” – 4 radnych,
„wstrzymujących się”- 4 radnych,
- kandydatura radnego Stanisława Kameli: „za” – 15 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było,
- kandydatura radnego Dariusza Kołodziejczyka: „za” – 8 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 7 radnych,
- kandydatura radnego Andrzeja Twardowskiego: „za” – 8 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 7 radnych,
- kandydatura radnego Mariusza Błaszczaka: „za” – 11 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 4 radnych.
(Imienne wykazy głosowań stanowią załączniki do protokołu.)
Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 1
radny, który uzyskał najmniejsza liczbę głosów „za” nie wszedł do składu Komisji, zaś 4
radnych uzyskało jednakową liczbę głosów „za”, tj. po 8 głosów..
Mecenas wyjaśnił, że w tej sytuacji podobnie jak to miało miejsce przy ustalaniu składu
poprzedniej Komisji należy przeprowadzić dodatkowe głosowanie nad tymi 4 kandydaturami.
Przewodniczący zarządził przeprowadzenie ponownego głosowania:
- za kandydaturą radnego Grzegorza Matyjasika było: „za” – 8 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 7 radnych,
- za kandydaturą radnego Miłosza Adamczyka było: „za” – 8 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 7 radnych,
- za kandydaturą radnego Dariusza Kołodziejczyka: „za” – 8 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 7 radnych,
- za kandydaturą radnego Andrzeja Twardowskiego: „za” – 8 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 7 radnych.
(Imienne wykazy głosowań stanowią załączniki do protokołu.)
Z uwagi na brak rozstrzygnięcia Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem
o zwiększenie składu liczbowego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy
Wojciechów do 7 radnych. Poprosił o opinię mecenasa P. Janczarka.
Mecenas P. Janczarek wyjaśnił, że nie widzi przeszkód zmiany liczby składów. Ustalona
wcześniej liczba członków komisji nie jest zobowiązująca, gdyż nie była podjęta uchwałą i jest
jedynie sugestią. Po drugie, dwa przeprowadzone głosowania nie dały oczekiwanego
rozstrzygnięcia. Jego zdaniem optymalnym rozwiązaniem jest zwiększenie składu.
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Radny Jarosław Zubrzycki zwrócił uwagę, że zgłoszonych było 7 kandydatów.
Mecenas wyjaśnił, że owszem zgłoszonych było 7 kandydatów, ale jeden z radnych nie
uzyskał wymaganej większości.
Przewodniczący poinformował, że jeden z radnych, który uzyskał najmniej głosów
został wyeliminowany. Pozostało sześciu kandydatów, z czego 4 uzyskało po 8 głosów „za”.
Mecenas P. Janczarek zwrócił uwagę na to, że skład Komisji nie powinien być liczbą
parzystą.
Zdaniem radnego Marcina Mirosława w sytuacji, gdy pozostanie 6 kandydatów
problem nadal będzie istniał. Poza tym, biorąc pod uwagę fakt, że obowiązuje stary Statut,
który dopuszcza udział radnego w pracach, tylko w 2 komisjach a składy Komisji będą
powiększone to może się okazać, że zabraknie radnych, którzy mogliby kandydować do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Mecenas nie wykluczył zaistnienia takiej sytuacji, o której mówi radny M. Mirosław.
Natomiast, co do składu sześcioosobowego Komisji mecenas nie widzi przeszkód, ponieważ
w poprzedniej kadencji takie składy były powoływane.
Radny Jarosław Zubrzycki zasugerował trzecie rozwiązanie obsadzenie brakujących
wakatów plus jeden.
Mecenas P. Janczarek zasugerował podjęcie przez radnych jakiejś konkretnej decyzji,
aby jakoś z tego impasu wybrnąć.
Skarbnik Gminy Zofia Pomorska poinformowała, że w poprzedniej kadencji były 2
komisje z sześcioosobowym składem.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po zakończonej przerwie Przewodniczący Rady zaproponował ustalenie
sześcioosobowego składu Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy
Wojciechów.
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony przez
siebie wniosek .
Wynik głosowania:
„za” – 9 radnych,
„przeciw” – 4 radnych,
„wstrzymujących się”- 2 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów przyjęła wniosek,
zwiększając liczbę członków Komisji do 6.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.)
Przewodniczący Rady Gminy – Michał Sumiński odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy
Wojciechów.
Wynik głosowania:
„za” – 13 radnych,
„przeciw” – 1 radny,
„wstrzymujących się”- 1 radny.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę
Nr I/6/18 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy
Wojciechów.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.)
Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy
Wojciechów.
Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że po zmianie Statutu
w/w Komisja będzie nosiła nazwę: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Radni przeszli do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Oświaty i Kultury Rady
Gminy Wojciechów:
- radny Tomasz Kowalski zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Zubrzyckiego,
- radny Kazimierz Żywicki zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Kameli,
- radny Jarosław Zubrzycki zgłosił kandydaturę radnej Anny Zabiegłej,
- radny Grzegorz Piróg zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Twardowskiego,
- radny Miłosz Adamczyk zgłosił kandydatury radnych: Grzegorza Piroga – nie wyraził zgody,
Dariusza Kołodziejczyka – nie mógł kandydować z uwagi na to, że jest członkiem 2 komisji.
- radny Stanisław Kamela zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Zielonki, który nie wyraził
zgody,
- radny Dariusz Malik zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Kowlaskiego, który nie wyraził
zgody,
- radny Grzegorz Matyjasik zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Żywickiego, który nie
wyraził zgody.
Wszyscy pozostali zgłoszeni wyrazili zgodę na powołanie w skład Komisji Oświaty i Kultury
Rady Gminy Wojciechów.
Mecenas wyjaśnił, że zaistniała podobna sytuacja jak poprzednio. Liczba zgłoszonych
kandydatur nie jest adekwatna do ustalonej. Zasugerował podjęcie decyzji o zmianie składu
liczbowego Komisji. Najpierw głosowanie nad propozycją zmniejszenia liczby członków,
następnie głosowanie nad uchwałą.
Innych wniosków nie zgłoszono zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
propozycję powołania 4 osobowego składu Komisji.
Wynik głosowania:
„za” – 9 radnych,
„przeciw” – 4 radnych,
„wstrzymujących się”- 2 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów przyjęła wniosek,
ustalając liczbę członków Komisji na 4.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.)
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Michał Sumiński odczytał i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojciechów.
Wynik głosowania:
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„za” – 11 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 4 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę
Nr I/7/18 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojciechów.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.)
Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojciechów.
Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że po zmianie Statutu
w/w Komisja będzie nosiła nazwę: Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa,
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radni przeszli do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Zdrowia Pomocy
Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojciechów:
- radny Kazimierz Żywicki zgłosił kandydaturę radnego Miłosza Adamczyka,
- radny Jarosław Zubrzycki zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Kowalskiego,
- radny Tomasz Zielonka zgłosił kandydaturę radnego Marcina Mirosława,
- radny Mariusz Błaszczak zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Zielonki,
- radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Piroga.
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na powołanie w skład Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący zamknął listę kandydatów.
Radny Marcin Mirosław zgłosił wniosek o przejście do głosowania nad
sześcioosobowym składem Komisji, bez przeprowadzania głosowań nad poszczególnymi
kandydaturami.
Zdaniem mecenasa nie ma takiej możliwości, gdyż nie można z góry zakładać braku
rozstrzygnięcia. Głosowanie nad zmianą składu należy przeprowadzić tylko wówczas, gdy
zaistnieje niemożność wyłonienia odpowiedniej liczby członków.
Innych wniosków nie zgłoszono zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
zgłoszony przez radnego M. Mirosława.
Wynik głosowania:
„za” – 7 radnych,
„przeciw” – 8 radnych,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów odrzuciła wniosek
zgłoszony przez radnego M. Mirosława.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.)
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania nad każdą z kandydatur:
- kandydatura radnego Miłosza Adamczyka: „za” – 11 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 4 radnych,
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- kandydatura radnego Tomasza Kowalskiego: „za” – 8 radnych, „przeciw” – 1 radnych,
„wstrzymujących się”- 6 radnych,
- kandydatura radnego Marcina Mirosława: „za” – 10 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 5 radnych,
- kandydatura radnego Dariusza Malika: „za” – 2 radnych, „przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 13 radnych,
- kandydatura radnego Tomasza Zielonki: „za” – 9 radnych, „przeciw” – 2 radnych,
„wstrzymujących się”- 4 radnych,
- kandydatura radnego Grzegorza Piroga: „za” 7 radnych, „przeciw” – 1 radny,
„wstrzymujących się”- 7 radnych,
(Imienne wykazy głosowań stanowią załączniki do protokołu.)
Przewodniczący Rady Gminy – Michał Sumiński odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego
Rady Gminy Wojciechów.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr I/8/18 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego
Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady – M. Sumiński zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów,
następnie odczytał nazwiska radnych którzy mogą kandydować.
- radny Mariusz Błaszczak – nie wyraził zgody,
- radny Dariusz Malik – nie wyraził zgody,
- radny Kazimierz Żywicki – wyraził zgodę,
Radny Marcin Mirosław zgłosił wniosek o przeniesienie tego punktu na kolejną sesję.
Mecenas P. Janczarek wyjaśnił, że z uwagi na zaistniałą sytuację trzeba będzie podjąć
decyzję o zmianie porządku obrad.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po zakończonej przerwie Przewodniczący Rady ponownie wyczytał nazwiska trzech
radnych i zapytał o zgodę na powołanie w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Tylko jeden z kandydatów wyraził zgodę.
Mecenas Piotr Janczarek wyjaśnił, że komisja jest organem kolegialnym i nie może być
jednoosobowa. Brak zgody dwóch spośród trzech zgłoszonych kandydatów eliminuje
możliwość podjęcia uchwały. Zasugerował podjęcie decyzji, czy ten punkt kontynuować, czy
też przenieść go na następną sesję.
Radny Jarosław Zubrzycki zapytał, czy nie było błędem rozszerzanie składów komisji?
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Mecenas P. Janczarek odpowiedział, że nie było błędem. Rozszerzanie składów komisji
było podyktowane wynikami głosowań. Co do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji mecenas
wyjaśnił, że nie ma tu żadnych błędów proceduralnych, ponieważ możliwość jej powołania
jest ale dwóch spośród trzech zgłoszonych radnych nie wyraziło woli uczestnictwa w pracach.
Radny Jarosław Zubrzycki zapytał, czy nowy Statut również przewiduje ograniczenie
udziału radnego w pracach komisji do dwóch?
Mecenas P. Janczarek odpowiedział, że nowy zmieniony Statut nie ma takiego
ograniczenia. Dla jasności powtórzył, że jego zdaniem przy ustalaniu składów liczbowych
komisji nie było błędów proceduralnych, a co do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jedyne co
pozostaje to wzięcie pod rozwagę zmianę porządku.
Radny Jarosław Zubrzycki dopytał, czyli jak dobrze rozumie to poprzednie komisje,
gdzie uchwały zostały podjęte są powołane, natomiast skład tej Komisji będzie można ustalić
w momencie, kiedy będzie już obowiązywał nowy Statut?
Mecenas potwierdził. Odpowiedział, że z uwagi na brak zgody radnych podjęcie
uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest na tą chwilę niemożliwe.
Radny M. Mirosław zapytał, czy to nie jest tak, że ustawa nakłada obowiązek
powołania tej Komisji na dzisiejszej sesji?
Mecenas wyjaśnił, że owszem obowiązek taki jest, ale stan faktyczny jaki zaistniał
uniemożliwia podjęcie uchwały w sposób od radnych niezależny. Nie ma możliwości wpływu
na radnych, którzy nie wyrazili zgody na udział w pracach komisji i nie ma innych osób ze
składu Rady, które mogłyby kandydować. Zasugerował zmianę porządku obrad.
Głos zabrała sołtys wsi Szczuczki – Bogusława Grzelak. Jej zdaniem, każdy kto
zdecydował się na kandydowanie i został radnym, wiedział, że wiąże się to z pewnymi
obowiązkami.
W odpowiedzi radny Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że wiedział, iż bycie radnym wiąże się
z pracą, ale nie czuje się na siłach by być członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dlatego
się nie zgodził. Dodał, że wyrażał chęć udziału w pracach innych komisji.
Przewodniczący Rady zwrócił się do mecenasa z pytaniem, czy ten punkt można
przenieść na następną sesję?
Mecenas odpowiedział, że w zaistniałej sytuacji nie widzi innej możliwości.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zdjęcie tego punktu
z porządku obrad i przeniesienie go na kolejną sesję. Następnie poddał pod głosowanie.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek
zgłoszony przez Przewodniczącego Rady.
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady poinformował o terminie kolejnej
sesji, tj. 6 grudnia oraz terminie pierwszych posiedzeń komisji stałych, tj. 26 listopada.
Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne propozycje dotyczące terminów lub dni
w których mogłyby się sesje odbywać.
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Radny Tomasz Zielonka zaproponował aby posiedzenia Rady odbywały się we wtorki.
Radny Marcin Mirosław poinformował, że w poprzedniej kadencji obrady odbywały się
we wtorki, natomiast dla niego dogodny jest każdy dzień tygodnia oprócz środy.
Przewodniczący zaproponował aby kolejne sesje poza tą 6 i 28 grudnia odbywały się
we wtorki.
Radny Stanisław Kamela zwrócił się z prośbą o ustalanie terminów posiedzeń z więcej
niż 7-dniowym wyprzedzeniem.
Wójt zaproponował zorganizowanie sesji budżetowej 28 grudnia, tj. w piątek. Byłaby
poświęcona budżetowi na 2019 rok oraz byłaby sesją świąteczną z udziałem wielu
zaproszonych gości. Oprócz tego jest propozycja, aby obrady na stałe odbywały się w remizie
OSP w Wojciechowie.
Skarbnik Zofia Pomorska zaproponowała zwołanie jednego wspólnego posiedzenia
wszystkich komisji, celem omówienia i przedstawienia projektu budżetu na przyszły rok.
Wójt przychylił się do tej propozycji.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt 15. Wolne wnioski.
Jako pierwsza głos zabrała sołtys wsi Szczuczki – Bogusława Grzelak. Zwróciła uwagę
na występujący problem bezdomnych psów. Z uwagi na przepełnienie, schronisko odmówiło
przyjęcia suki z pięcioma szczeniakami. Zwróciła się z prośbą o pomoc w tej sprawie,
ewentualnie pomoc żywnościową.
Wójt zapewnił, iż wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy postara się ten problem
rozwiązać.
Głos zabrał radny Tomasz Zielonka. Zwrócił się z dwoma pytaniami. Pierwsze
dotyczące utworzenia placówki poczty w Wojciechowie – na jakim to jest etapie? Drugie,
dotyczące przetargu na wodociągi. Ponieważ wstąpiły tam jakieś nieprawidłowości i Gminie
groziła kara, to chciałby mieć wiedzę na jakim etapie jest to w tej chwili? Przypomniał, ze
temat ten był poruszany na jednej z ostatnich sesji i czy coś się od tamtego czasu zmieniło?
Odnośnie przetargu na wodociągi mecenas Piotr Janczarek poinformował, że od
tamtego czasu nic się nie zmieniło, pozostało to na tym samym etapie. Sprawa nadal
pozostaje nierozstrzygnięta. Wyjaśnił, że spór zaistniał pomiędzy Gminą, a organem
rozstrzygającym. Krótko objaśnił na czym polegały te nieprawidłowości i poinformował, że
nadal podtrzymywane jest stanowisko poprzedniego Wójta, że złożone w procedurze
przetargowej pełnomocnictwo było wadliwe i nie ma możliwości jego uznania.
Odpowiedzi na pytanie radnego Tomasza Zielonki w sprawie poczty udzielił Wójt.
Poinformował, temat nie jest mu obcy. Jeszcze jako radny Powiatu czynił starania aby
przywrócić placówkę w Wojciechowie. Między innymi wystosował do władz Poczty pismo, na
które niestety uzyskał odpowiedź negatywną. Sytuacja jednak uległa zmianie. Widząc
niewydolność oddziału w Motyczu dyrekcja Poczty uznała za zasadne powrót do tematu,
a sam Zastępca Dyrektora Sieci Jacek Welter zapewnił, że przywrócenie placówki
w Wojciechowie będzie priorytetem. Na chwilę obecną podejmowane są różne działania. Jako
siedzibę proponuje się budynek po byłym pawilonie handlowym.
Radny Jarosław Zubrzycki dopytał o miejsce i godziny spotkań komisji.
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Wójt poinformował, że pierwsze posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący Rady
Gminy.
Radny Marcin Mirosław zaproponował, aby każda komisja spotkała się oddzielnie.
Przewodniczący zaproponował następujące godziny dla poszczególnych komisji: 9.00 –
Komisja Rewizyjna, 9.30 – Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki
Finansowej, 10.00 – Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 10.30 – Komisja Oświaty
i Kultury, 11.00 – Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.
Radny Dariusz Kołodziejczyk, nawiązując do wypowiedzi sołtys B. Grzelak w sprawie
bezdomnych psów poinformował, że w Łubkach też ten problem występuje.
Zdaniem Wójta jest to problem, który występuje na terenie całej gminy. Zwrócił się do
sołtysów, aby uwrażliwiali mieszkańców na to, by odpowiednio zabezpieczali swoje zwierzęta
domowe, jak również zgłaszali przypadki błąkających się bezdomnych psów.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
zakończył ten punkt obrad.
Ad. pkt. 11. Zakończenie obrad.
Zakończenia obrad I sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumiński słowami: „Zamykam obrady”.

Protokołowała:
podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Anna Śmigielska

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ MICHAŁ SUMIŃSKI
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