Protokół Nr IX/19

16 maja 2019 roku

PROTOKÓŁ NR IX/19
z IX sesji Rady Gminy Wojciechów odbytej w dniu 16 maja 2019 roku
od godz. 09.00 do godz. 12.00
w świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie.
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych:
1. Miłosz Adamczyk
2. Mariusz Błaszczak
3. Stanisław Kamela
4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk
5. Tomasz Kowalski
6. Tomasz Marek Madej
7. Dariusz Malik
8. Grzegorz Matyjasik
9. Marcin Mirosław
10. Grzegorz Piróg
11. Michał Sumiński
12. Andrzej Twardowski
13. Anna Zabiegła
14. Kazimierz Żywicki.
Nieobecni:
1. Jarosław Paweł Zubrzycki.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli: Sołtysi, Artur Markowski – Wójt Gminy, Tomasz
Zielonka – Zastępca Wójta Gminy, Agata Gliwka – Sekretarz Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik
Gminy, Mariusz Majcher – pracownik UG Wojciechów, Magdalena Matusiak – prawnik UG
Wojciechów, Wojciech Mirosław – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie,
Joanna Kaznowska – Radna Powiatu Lubelskiego, Wiesław Czerniec – Dyrektor Biura Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”, Piotr Szubartowski i Sebastian
Matysiewicz – Fundacja Lux Poloniae.
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 14 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
(Listy obecności stanowią 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)
Wniosków, co do zmian porządku nie wniesiono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
M. Sumiński poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad IX sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018-2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Informacja o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”.
6. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca oceny zasobów pomocy
społecznej na terenie Gminy Wojciechów za 2018 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Narkomanii za 2018 rok.
9. Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojciechów za rok
2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej
Powiatowi Lubelskiemu na budowę chodnika w m. Sporniak.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad IX sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
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Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
z VIII sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią,
ponadto 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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z VIII sesji.
Ad. pkt 4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami
Rady Gminy.
Informację przedstawił Wójt Gminy – Artur Markowski. Na wstępie poinformował
o zarządzeniach, które były wydane w okresie od 11 kwietnia 2019 roku, to jest od ostatniej
sesji do dnia 15 maja 2019 roku. (Lista zarządzeń stanowi załącznik do protokołu)
Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeń i spotkań, w których
uczestniczył.
12 kwietnia – udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, na którym dyrektor GOK
przedłożyła sprawozdanie z działalności za 2018 rok,
- w tym dniu złożone zostały wnioski o dofinansowanie budowy dróg
w miejscowościach Maszki i Maszki k/Wojciechowa ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
oraz na drogę w m. Łubki w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Natomiast
w Starostwie uzupełniono informacje dotyczące przebudowy drogi powiatowej 2236L na
docinku Halinówka – Niezabitów,
- udział w Drodze Krzyżowej w Wojciechowie;
13 kwietnia – udział w akcji wspólnego sprzątania Gminy, podczas której zebrano 6 ton śmieci;
14 kwietnia – Finał Pierwszego Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną,
zorganizowany w Muzeum Wsi Lubelskiej. Udział w nim wzięły przedstawicielki Gminy: sołtys
wsi Stasin - Anna Wójcik, sołtys wsi Sporniak – Małgorzata Żuchnik, Małgorzata Czępińska –
KGW Jedyneczki. Impreza objęta była patronatem Wicemarszałek Sejmu Beatę Mazurek;
15 kwietnia – posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP w Wojciechowie;
16 kwietnia – udział w posiedzeniu Rady LGD „Zielony Pierścień”, podczas którego dokonano
oceny wniosków o dofinansowanie zadań związanych z rekreacją. Wszystkie wnioski z Gminy
Wojciechów, tj. Sporniak, Wojciechów, Szczuczki i Maszki uzyskały 9 na 10 możliwych
punktów i zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do dalszego procedowania;
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- Zastępca Wójta Tomasz Zielonka uczestniczył w uroczystym spotkaniu pracowników
administracji rządowej z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które odbyło się
w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim;
17 kwietnia – spotkanie świąteczne pracowników Urzędu Gminy i jednostek pomocniczych;
23 kwietnia – udział w posiedzeniu Społecznej Rady SP ZOZ w Bełżycach, na którym
przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki oraz plan finansowy i rzeczowy za 2018
rok;
24 kwietnia – Zarząd Gminny OSP Wojciechów;
25 kwietnia – spotkanie radnych z Panem Sławomirem Kuśmickim zajmującym się
pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich;
26 kwietnia – udział w Walnym Zebraniu członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina
Lessowych Wąwozów” – sprawozdanie z działalności za 2018 rok;
2 maja – spotkanie w terenie, w miejscowości Szczuczki z udziałem Burmistrza Poniatowej
Pawła Karczmarczyka, sołtys wsi Szczuczki Bogusławy Grzelak oraz mieszkańców dotyczące
spornej drogi na granicy z powiatem opolskim;
3 maja – Pierwsze Gminne Święto Strażaka, które odbyło się w Łubkach;
6 maja – udział w sesji sołtysów, podczas której odbyło się szkolenie z obsługi terminali
płatniczych oraz został przeprowadzony konkurs przez przedstawiciela KRUS Filia w Bełżycach;
7 maja - spotkanie z Dyrektorem SP ZOZ w Bełżycach, poświęcone tematowi ośrodka zdrowia
w Wojciechowie;
9 maja – posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów – sprawozdanie
z działalności OPS za rok 2018;
- udział w spotkaniu nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół z Gminy Wojciechów;
10 maja – posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin – sprawozdanie
z działalności oraz plan finansowy za 2018 rok,
- udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady
Gminy Wojciechów;
11 maja – spotkanie z posłem na Sejm RP Sylwestrem Tułajewem zorganizowane w Miłocinie;
12 maja – gminne zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, które odbyły się w Bełżycach.
W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Wojciechów;
13 maja – wspólnie z prawnikiem Urzędu Gminy M. Matusiak udział w oględzinach na drodze
w miejscowości Nowy Gaj,
- Lubelski Urząd Wojewódzki, udział w Lubelskiej Wojewódzkiej Konferencji Rolnej
Obszarów Wiejskich;
14 maja - walne spotkanie członków LGD „Zielony Pierścień”, sprawozdanie z działalności za
2018 rok, absolutorium oraz przyjęcie planów działań na rok 2019;
15 maja – spotkanie dotyczące Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który
planowany jest w dniach 16-22 września br.
Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakończył ten
punkt obrad.
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Ad. pkt 5. Informacja o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych
Wąwozów”.
Informację o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych
Wąwozów” przedstawił Dyrektor Biura LOT Wiesław Czerniec.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” powstała w 2004 roku
pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Nałęczowska”. Tworzyły ją wówczas trzy
gminy: Wąwolnica, Nałęczów i Wojciechów. Obecnie jej członkami jest 12 gmin, zarówno
z powiatu lubelskiego, jak i puławskiego i w sumie około 60 podmiotów, w tym osoby fizyczne.
Głównym celem LOT jest promocja oferty turystycznej i koordynacja działalności
turystycznej na terenie gmin będących członkami Organizacji. Jest to bardzo atrakcyjny obszar
z ogromnym potencjałem. Zadaniem Organizacji jest przyciągniecie jak największej liczby
turystów poprzez szereg różnych działań związanych z promocją regionu. Służyć temu ma
między innymi koordynacja całego systemu informacji turystycznej. W ramach realizowanego
projektu w każdej gminie należącej do LOT „Kraina Lessowych Wąwozów” powstał punkt
informacji turystycznej. Taki punkt działa również w Gminnym Ośrodku Kultury
w Wojciechowie. Ponadto Organizacja zajmuje się rozpowszechnianiem informacji
o atrakcjach turystycznych poprzez różnego rodzaju materiały promocyjne, foldery czy też
mapy. Każdego roku dla miejsc noclegowych (kwatery agroturystyczne, hotele)
przygotowywany jest zestaw informacji z cennikiem i godzinami otwarcia obiektów
turystycznych. Oprócz powyższych działań LOT promuje region także w internecie.
Lokalna Organizacja Turystyczna zatrudnia cztery osoby. Jeśli chodzi o finanse to 1/3
środków są to składki członkowskie, natomiast pozostała część to dochód z prowadzonej
działalności, m.in.: organizacji wycieczek czy też z prowadzenia punktu informacji turystycznej
w Nałęczowie.
Od dwóch lat wspólnie z Polską Organizacją Turystyki Wiejskiej LOT prowadzi na
zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kampanię „Odpoczywaj na wsi”, w ramach,
której bierze udział w licznych targach na terenie całej Polski. Są one okazją nie tylko do
spotkania z turystami, ale również do szerokiej promocji w mediach. W ostatniej takiej
imprezie, która odbyła się w Warszawie ze swoim stoiskiem uczestniczył także GOK
z Wojciechowa wraz z kowalem Romanem Czerniecem.
LOT „Kraina Lessowych Wąwozów” realizuje wiele inwestycji zwiększających
atrakcyjność regionu: budowa ponad 300 km tras rowerowych, około 100 km tras nordic
walking, zagospodarowanie wąwozów. W ramach projektu „Zima w Krainie Lessowych
Wąwozów” trzy stacje narciarskie wspólnie zakupiły sprzęt.
Odnosząc się do współpracy z Gminą Wojciechów Dyrektor podkreślił, że jest ona
jedną z ważniejszych gmin i najważniejszym partnerem. Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie poprzez udział w licznych targach i imprezach a także aktywne działanie
i promocję turystyki w pełni wykorzystuje swoje członkostwo w LOT „Kraina Lessowych
Wąwozów”. Wojciechów ciągle kojarzy się z kolebką agroturystyki i jest przykładem na to, że
z miejscowości, która nie miała żadnych tradycji turystycznych można było stworzyć taką,
gdzie obecnie pewna grupa ludzi z turystyki żyje.
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Wójt Gminy Artur Markowski podziękował Dyrektorowi Wiesławowi Czerniecowi za
udział w sesji i przedstawienie informacji oraz za wszelkie działania podejmowane na rzecz
Gminy Wojciechów, podkreślając jednocześnie ich duże znaczenie dla gminy.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten
punkt porządku obrad.
Ad. pkt 6. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca oceny zasobów
pomocy społecznej na terenie Gminy Wojciechów za 2018 rok.
Informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Gminy
Wojciechów za 2018 rok przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie
– Wojciech Mirosław.
Ocena zasobów pomocy społecznej jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o pomocy
społecznej. Swoim zakresem obejmuje m.in: analizę sytuacji społeczno-demograficznej gminy,
dostępną infrastrukturę, zasoby instytucjonalne oraz wydatki ponoszone w sferze społecznej.
Kierownik OPS poinformował, że temat był omawiany podczas posiedzeń komisji
stałych Rady Gminy Wojciechów. Wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z oceną
zasobów gdyż była ona udostępniona na Portalu Użytkowników esesja oraz Portalu
Mieszkańca pod adresem wojciechow.esesja.pl. Następnie Kierownik w skrócie omówił ocenę.
Zwrócił uwagę na brak zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia w gminie, przede
wszystkim żłobków a także lokali, które byłyby dostosowane do potrzeb mieszkańców
wynikających ze zdarzeń losowych takich jak np. pożar.
(Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej
Annę Zabiegłą.
Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że na posiedzeniu, które odbyło się
w dniu 9 maja członkowie zapoznali się z oceną zasobów i opiniują ją pozytywnie.
Głos zabrał Wójt. Poinformował, że również uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, na którym zaprezentowana była ocena zasobów. Podziękował Kierownikowi OPS
za wszelkie podejmowane działania a następnie poprosił go o przedstawienie informacji na
temat programu „opieka wytchnieniowa”.
Kierownik OPS wyjaśnił, że program „opieka wytchnieniowa” jest nowym programem
ogłoszonym w kwietniu br. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
skierowanym do członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu
niepełnosprawności. W ramach programu członek rodziny bądź opiekun może ubiegać się
o „opiekę wytchnieniową” polegającą na doraźnej i czasowej pomocy w sprawowaniu opieki
nad osobą niepełnosprawną. Przysługuje ona w wymiarze 240 bezpłatnych godzin do końca
roku z możliwością przedłużenia w zależności od kryterium dochodowego. Osoby
zainteresowane mogą skorzystać z takich form opieki jak: opieka w domu, opieka w ośrodku
wsparcia czy też poradnictwo specjalistyczne w zakresie diety, rehabilitacji i pielęgnacji.
Kierownik poinformował, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie złożył wniosek
o dotację w ramach tego programu i w chwili obecnej jest on na etapie rozpatrywania.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. pkt 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2018 rok przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojciechowie – Wojciech Mirosław.
Program służy realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Główne założenia Programu to:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych oraz realizacja pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych,
- wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
Dzięki realizacji Programu zorganizowano takie wydarzenia i działania jak: Festyn dla
dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, różne akcje edukacyjne i profilaktyczne, zajęcia
i turnieje sportowe. Z jego środków wspomagano również działalność jednostek OSP, poprzez
dofinansowanie zakupu wyposażenia. Środki przewidziane na realizację Programu pochodziły
z dochodów z tytułu rocznych opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Na 2018 r. zaplanowana była kwota w wysokości 84.000 zł, z czego
wydatkowano 78.929 zł, tj. 94% środków.
Odnośnie rynku napojów alkoholowych Kierownik OPS poinformował, że w 2018 roku
Gminę zamieszkiwało 4816 osób pełnoletnich, co stanowi około 80% ogółu mieszkańców. Na
terenie gminy Wojciechów funkcjonowało 16 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do
spożycia poza miejscem sprzedaży (3 lokale gastronomiczne i 13 sklepów). Wartość
sprzedanego alkoholu w 2018 r., obliczona na podstawie oświadczeń i deklaracji sprzedawców
wyniosła 3.623.723 zł.
(Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2018 rok stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej
Annę Zabiegłą.
Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że na posiedzeniu, które odbyło się
w dniu 9 maja członkowie zapoznali się ze Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok i opiniują je pozytywnie.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Narkomanii za 2018 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Narkomanii za 2018 rok przedstawił
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie – Wojciech Mirosław.
Działania w ramach w/w Programu często realizowane były wspólnie z działaniami
prowadzonymi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Obejmują one działania profilaktyczne o charakterze edukacyjnoinformacyjnym prowadzone w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy
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Wojciechów skierowane do dzieci i młodzieży szczególnie narażonych na problem uzależnień
od środków psychoaktywnych. Poprzez realizację zajęć sportowych, rekreacyjnych,
konkursów, zabaw, gier i prelekcji w szkołach upowszechniano informacje z zakresu promocji
zdrowia i profilaktyki narkomanii. Środki przewidziane na realizację Programu pochodziły
z dochodów z tytułu rocznych opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
(Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Narkomanii za 2018 rok stanowi załącznik do
protokołu)
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej
Annę Zabiegłą.
Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że na posiedzeniu, które odbyło się
w dniu 9 maja członkowie zapoznali się ze Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki Narkomanii za 2018 rok i opiniują je pozytywnie.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt 9. Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Wojciechów za rok 2018.
Analizę systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojciechów za
rok 2018 przedstawił pracownik Urzędu Gminy – Mariusz Majcher.
M. Majcher poinformował, że wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z analizą
gdyż była ona udostępniona na Portalu Użytkowników esesja oraz Portalu Mieszkańca pod
adresem wojciechow.esesja.pl. Następnie w skrócie omówił analizę systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojciechów.
(Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojciechów za rok
2018 stanowi załącznik do protokołu)
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady
Gminy Wojciechów Andrzej Twardowski poinformował, że na posiedzeniu, które odbyło się
w dniu 15 maja członkowie zapoznali się Analizą systemu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Wojciechów za rok 2018 i opiniują ją pozytywnie.
Radny Tomasz Kowalski zadał dwa pytania. Pierwsze dotyczące sposobu weryfikacji
liczby osób zamieszkałych zobowiązanych do uiszczania opłat za odpady? Drugie pytanie, czy
Gmina korzysta z umorzeń, odroczeń, czy też możliwości rozłożenia na raty zaległości
w opłatach za odpady?
Odnośnie pytania drugiego pracownik Urzędu Gminy Mariusz Majcher wyjaśnił, że nie
ma takiej możliwości i Gmina nie korzysta z takich narzędzi. Natomiast, co do pytania
dotyczącego weryfikacji zapewnił, że jest to na bieżąco analizowane, sprawdzane. Bazę
stanowi ewidencja meldunków. W momencie rozbieżności pomiędzy liczbą osób
zameldowanych a liczbą zadeklarowanych do uiszczania opłaty za odpady mieszkańcy są
wzywani. Dzięki temu udało się w pewnym stopniu uszczelnić system opłat. W 2018 r.
wystawiono 240 upomnień i 125 tytułów wykonawczych.
Radny Tomasz Kowalski zaproponował, aby przeanalizować pomysł wprowadzenia
umorzeń i odroczeń w opłatach za odpady komunalne.
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Sołtys wsi Anna Wójcik zasugerowała, aby od dłużników nie odbierać odpadów.
M. Majcher wyjaśnił, że ustawa o utrzymaniu czystości w gminach nakłada na gminę
obowiązek odbierania odpadów od mieszkańców, co jednocześnie wyklucza taką opcję.
Odnosząc się do propozycji radnego T. Kowalskiego Wójt wyjaśnił, że będzie to
poddane pod analizę.
Radny T. Kowalski zadał pytanie, czy Gmina dysponuje informacjami dotyczącymi
podpisanych umów na wywóz odpadów, zawartych przez podmioty gospodarcze z firmami
zewnętrznymi?
M. Majcher poinformował, że pomimo tego, iż systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi objęci są tylko mieszkańcy to gmina dysponuje takimi informacjami.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na sesję
zaproszonych gości w osobach: Piotr Szubartowski i Sebastian Matysiewicz reprezentujących
Fundację Lux Poloniae. Następnie zakończył dyskusję w tym punkcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy
finansowej Powiatowi Lubelskiemu na budowę chodnika w m. Sporniak.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy.
Wójt wyjaśnił, że z godnie z uchwalonym budżetem na 2019 rok na budowę chodnika
w miejscowości Sporniak Gmina zarezerwowała środki w wysokości 105.000 zł. Z uwagi na to,
iż chodnik należy do Powiatu to zadanie będzie realizowane wspólnie, przy czym finansowanie
ze strony Gminy stanowić będzie 60% wartości inwestycji. Uchwała jest jasnym przekazem
i informacją, że Gmina wyraża chęć realizacji budowy chodnika i udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Kazimierz Żywicki.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Anna Zabiegła
NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy wymaganą większością głosów podjęła
uchwałę Nr IX/46/19 w sprawie udzielenia przez Gminę Wojciechów pomocy finansowej
Powiatowi Lubelskiemu na budowę chodnika w m. Sporniak.
Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
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Głos zabrała Sekretarz Gminy Agata Gliwka, która w skrócie omówiła podstawy
prawne oraz treść przedmiotowej uchwały, uzasadniając jej podjęcie.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr IX/47/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2027
Głos zabrała Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Na wstępie poinformowała, że
wieloletnia prognoza finansowa jest dostosowana do zaproponowanej w kolejnym punkcie
uchwały dotyczącej zmian budżetowych. Następnie przeszła do omawiania zmian
budżetowych. Są to:
Dochody:
1. 94.080 zł zwiększenie w dz. 720 rozdz. 72095 § 2007 – dotacja celowa w ramach
programów finansowych z udziałem środków europejskich, na realizacje programu
„Z KOMPUTEREM NA TAK”;
Wydatki:
1. Zwiększenia wydatków o kwotę 72.548,94 zł,
2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 166.628,94.
Zmianie uległa treść załącznika Nr 3, gdzie oprócz dotacji dla GOK w kwocie 34.000 zł
dopisana została dotacja dla OSP Stasin na zakup umundurowania – 5.592,39 zł. W załączniku
Nr 4 wykreślone zostało zadanie inwestycyjne polegające na budowie drogi gminnej
w miejscowości Góra a kwotę przeznaczono na zadanie – budowa drogi w m. Łubki. Oprócz
tego 26.000 zł przeniesiono z budowy drogi w Łubkach i przeznaczono: 19.000 zł na drogę
w m. Czajki-Miłocin i 7.000 na drogę w m. Kolonia Miłocin. W załączniku nr 5 ujęta została
pozostała kwota 58.080 na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Z KOMPUTEREM
NA TAK”. Ponadto zmiany w załączniku nr 6 - fundusz sołecki, wynikające ze zmiany zadań
w sołectwach.
Omawiając załącznik Nr 4 Skarbnik zwróciła uwagę, że zadanie inwestycyjne
polegające na budowie drogi w Maszkach z uwagi na to, iż chodzi o dwie różne drogi musi
zostać rozbite na dwa zadania.
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Przewodniczący Rady uzupełnił informacje dotyczące zmian w załączniku Nr 4 wydatki na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że Komisja
pozytywnie opiniuje proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr IX/48/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że temat dotyczący podjęcia w/w uchwały był
obszernie omówiony w poprzednim punkcie, następnie poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetowej o opinię.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że Komisja
pozytywnie opiniuje proponowane zmiany w budżecie gminy.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz
Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik,
Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumiński, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła,
Kazimierz Żywicki.
NIEOBECNI (1) Jarosław Paweł Zubrzycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr IX/49/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Ad. pkt 14. Sprawy różne.
Pierwszy w dyskusji głos zabrał Wójt. Przekazał następujące informacje:
1) Do dnia 24 maja będzie trwał nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami
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azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wnioski
można składać w Urzędzie Gminy Wojciechów.
2) Termin ponownych wyborów sołtysa w sołectwie Szczuczki VI Kolonia zostanie ogłoszony
po 23 maja, jeśli Lubelski Urząd Wojewódzki nie wniesie żadnych uwag do podjętej w tej
materii uchwały.
3) W związku z planowanym na sierpień uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie
na OZE, w Urzędzie Gminy będzie można składać deklaracje udziału w projekcie. Wszelkie
informacje oraz deklaracje są dostępne na stronie Urzędu.
4) W dniach 31 maja - 27 czerwca zostanie otwarty ponowny nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach PROW, poprzedzony szkoleniem. W poprzednim unieważnionym
naborze Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi Nr 2235L WąwolnicaStary Gaj. Również i tym razem Gmina będzie aplikowała.
5) W dniach 16-22 września planowany jest tydzień wydarzeń w ramach kampanii
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Samorządy lokalne mogą wziąć udział
w kampanii poprzez organizację jednego, dwóch lub trzech typów aktywności: Tydzień
Działań, Działania Trwałe czy też Dzień Bez Samochodu. W 2019 r. tematem przewodnim jest
„Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”. Zdaniem Wójta udział w kampanii jest doskonałą okazją
do promocji Gminy.
6) Wójt przypomniał o możliwości zapisania się na szkolenia komputerowe realizowane
w ramach projektu „Z KOMPUTEREM NA TAK” oraz zgłaszania się do Społecznej Rady
Seniorów.
Następnie głos zabrał radny Andrzej Twardowski. Zapytał o ceny instalacji OZE?
W odpowiedzi Wójt poinformował, że wszystkie szacunkowe wartości zawarte są
w deklaracji udziału w projekcie.
Radny Tomasz Kowalski wystąpił do Wójta z wnioskiem, aby deklaracje wraz
z ankietami przekazać w większej ilości sołtysom.
Wójt zapewnił, że materiały zostaną przygotowane i będzie można je odebrać
w Urzędzie Gminy.
Radny Stanisław Kamela w imieniu wszystkich druhów strażaków OSP Wojciechów
przywitał obecnych, przybyłych na obrady radnych, gości i zachęcił do organizowania sesji
w budynku OSP w Wojciechowie.
Na wstępie swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady podziękował S. Kameli za
udostępnienie sali w budynku OSP, następnie poinformował, że po wstępnych rozmowach
z sołtysami z sołectw Wojciechów cz. I i Wojciechów cz. II do świetlicy wiejskiej w OSP
w Wojciechowie z funduszu sołeckiego i przy wsparciu z budżetu Gminy zakupione zostaną
krzesła.
Głos zabrała radna Powiatu i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miłocinie Joanna
Kaznowska. Korzystając z okazji zaprosiła na coroczny festyn przy szkole w Miłocinie „Dzień
Olimpijczyka”, który odbędzie się 14 czerwca. Zwracając się do członków Komisji Budżetowej
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych poprosiła o wsparcie finansowe
imprezy.
Przewodniczący Rady przeszedł do przedstawiania informacji:
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1) 20 maja w Urzędzie Miasta w Nałęczowie odbędzie się szkolenie dla radnych.
2) Na 21 maja planowane jest pierwsze spotkanie Społecznej Rady Seniorów.
3) Nadal trwa zbiórka na pomoc poszkodowanej w pożarze mieszkance miejscowości Stary
Gaj, prowadzona na zrzutka.pl
4) W dniu 14 kwietnia LGD „Zielony Pierścień” zakończyło ocenę wniosków w zakresie
poprawy lokalnej infrastruktury rekreacyjnej. Cztery wnioski na budowę placów zabaw
w miejscowościach: Maszki, Wojciechów, Szczuczki i Sporniak uzyskały ocenę pozytywną
i zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do dalszego procedowania.
5) Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów, które odbyło się 13
maja członkowie pozytywnie zaopiniowali zmiany budżetowe, polegające na zwiększeniu
środków na budowę dróg w m. Czajki o 19.000 zł oraz w m. Miłocin Kolonia o 7.000 zł. Było to
konsekwencją wyniku przeprowadzonego przetargu.
6) Udział w apelu harcerzy w dniu 2 maja. Korzystając z okazji Przewodniczący podziękował
Andrzejowi Morozowi za zorganizowanie imprezy.
7) Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym, sołtysom i mieszkańcom za udział
w akcji wspólnego sprzątania Gminy.
8) Udział w spotkaniu dotyczącym zagospodarowania terenu w m. Wojciechów, od spawalni
w kierunku kościoła. Przewodniczący poinformował o możliwości uzyskania dofinansowania
na budowę ścieżki edukacyjnej „Zielona Szkoła” w wysokości 100%. Podziękował Małgorzacie
Kowalczyk za zaangażowanie i napisanie wniosku, który będzie złożony do WFOŚ.
9) Kolejna sesja planowana jest na 13 czerwca na godz. 9.00.
Ponadto Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy:
- prośba GOK o dotację w wysokości 34.000 zł,
- pismo od mieszkańców z prośbą o pomoc i wsparcie przy przywróceniu kursu busa na linii
Łubki-Lublin.
Odnośnie przywrócenia połączeń na tej linii Wójt potwierdził, że faktycznie takie pismo
wpłynęło. Złożyli je mieszkańcy m. Palikije Drugie. Prowadzone są rozmowy z dwoma firmami
przewozowymi. Jednakże z uwagi na brak pasażerów i dochodów temat przywrócenia tego
połączenia jest bardzo trudny. Rozważany jest ewentualny kurs w niedzielę handlową. Wójt
poinformował o uruchomieniu połączenia na linii Wojciechów –Bełżyce.
Następnie głos zabrała Sekretarz Agata Gliwka. Przedstawiła informację na temat
przypadających w tym roku jesiennych wyborów ławników na kadencję 2020-2023, odnośnie
procedury przeprowadzenia wyborów oraz wymogów dotyczących kandydatur na ławnika.
Wszelkie informacje będą dostępne na stronie Urzędu Gminy.
Przewodniczący udzielił głosu uczestniczącemu w obradach Prezesowi Fundacji Lux
Poloniae Piotrowi Szubartowskiemu.
Na wstępie swojej wypowiedzi Prezes Fundacji poinformował, że głównym celem
organizacji jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, również ochrona miejsc
pamięci narodowej. Następnie przedstawił pomysł zagospodarowania budynku po byłej
szkole w m. Szczuczki i terenu wokół poprzez utworzenie i budowę Pawilonu Narodowego.
Miałby on służyć szerokiej aktywizacji, włączeniu społecznym, integracji wielu grup
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mieszkańców, dzieci i młodzieży, seniorów, rodzin. Orientacyjny koszt realizacji tej inwestycji
to około 1.000.000 zł. (Radni oraz sołtysi otrzymali materiały informacyjne)
Zastępca Wójta Tomasz Zielonka zapewnił, że Wójt podejmie działania i decyzje, ale
dopiero po wcześniejszych uzgodnieniach i zaopiniowaniu przez radnych oraz po
konsultacjach z mieszkańcami.
Przewodniczący Rady poprosił Prezesa o przygotowanie szerszej i szczegółowej
informacji dotyczącej tego projektu i przedstawienie jej radnym na posiedzeniu komisji.
Dodał, że widzi potrzebę remontu budynku byłej szkoły w Szczuczkach zaznaczając
jednocześnie, że wszystko musi być zgodne z prawem i przede wszystkim za zgodą
mieszkańców.
Zdaniem radnego Dariusza Kołodziejczyka pomysł przedstawiony przez Fundację jest
bardzo ciekawy, ale radni oczekują szerszej i bardziej szczegółowej informacji na temat tego
projektu. Radny zapytał o sposób finansowania, czy organizacja pokryje koszty z własnych
środków, czy liczy na pomoc ze strony Gminy?
Piotr Szubartowski odpowiedział, że wszystko jest kwestią negocjacji. Niemniej jednak
z uwagi na dość wysokie koszty, bo około 1.000.000 zł Fundacja liczy na wsparcie z zewnątrz,
przede wszystkim ze strony Powiatu, Marszałka i Wojewody. Poza tym w związku z rodzajem
prowadzonej działalności prawdopodobnie jest możliwość pozyskania środków z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przewodniczący Rady zapewnił przedstawicieli Fundacji, że mogą liczyć na otwartość
ze strony Rady. Zaprosił do uczestnictwa w posiedzeniach komisji celem szczegółowego
omówienia tematu.
Piotr Szubartowski dodał, że chciałby, aby biblioteka działająca w budynku byłej szkoły
w Szczuczkach nadal funkcjonowała a może udałoby się ją nawet zmodernizować.
Przewodniczący poinformował, że cały przedstawiony pomysł jest bardzo ciekawy
i Rada liczy na współpracę. Podziękował Prezesowi za wszystkie przedstawione informacje.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył
dyskusję w tym punkcie obrad.
Ad. pkt 15. Zakończenie obrad IX sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakończenia obrad IX 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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