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PROTOKÓŁ NR XVII/20 

z XVII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 23 stycznia 2020 roku  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie 

i trwała od godz. 9.00 do godz. 12.16 

 

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. Grzegorz Matyjasik 

8. Marcin Mirosław 

9. Grzegorz Piróg 

10. Michał Sumioski 

11. Andrzej Twardowski 

12. Anna Zabiegła 

13. Jarosław Paweł Zubrzycki 

14. Kazimierz Żywicki 

Nieobecni: 

1. Dariusz Malik. 

 

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

Zielonka - Zastępca Wójta Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy, Magdalena Matusiak – 

prawnik UG Wojciechów, Anna Śmigielska – pracownik UG Wojciechów, Anna Jamróz – 

pracownik UG Wojciechów, Joanna Czubak-Tomicka – pracownik UG Wojciechów, Wojciech 

Mirosław – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie, Edward Baranowski – 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala w Bełżycach. 

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumioski. 

Następnie przywitał przybyłych na obrady radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że z ustawowego składu 

15 radnych obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

(Listy obecności stanową załącznik do protokołu) 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję, był 

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

(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu) 
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Wniosków, co do zmian porządku nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy poddał 

pod głosowanie całośd porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (12) Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej 

Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Miłosz Adamczyk. 

NIEOBECNI (2) Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów przyjęła 

następujący porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Wojciechów: 

1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018 - 2023. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Wojciechów. 

4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wojciechów z działalności 

w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wojciechów do Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własnośd Gminy Wojciechów położonym 

w miejscowości Łubki z dotychczasowym najemcą. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego w budynku stanowiącym własnośd Gminy Wojciechów położonym w 

miejscowości Wojciechów z dotychczasowym najemcą. 

14. Przyjęcie sprawozdao z działalności Komisji stałych Rady Gminy Wojciechów za 2019 rok. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakooczenie obrad XVII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

 

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

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu 

z XVI sesji. Każdy z radnych otrzymał wstępny protokół do zapoznania się z jego treścią, 



Protokół Nr XVII/20 23 stycznia 2020 roku 

 

3 | S t r o n a  

 

ponadto protokół był udostępniony na Portalu Mieszkaoca pod adresem wojciechow.esesja.pl 

oraz na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wojciechów.  

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Grzegorz Piróg, 

Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł Zubrzycki, Kazimierz 

Żywicki. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Tomasz Marek Madej, Marcin 

Mirosław. 

NIEOBECNI (2) Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik. 

Radni wymaganą większością głosów przyjęli protokół z XV sesji Rady Gminy Wojciechów. 

 

W trakcie trwania sesji na obrady przybył radny Grzegorz Matyjasik. 

 

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 30 grudnia, to jest od ostatniej sesji do dnia 

22 stycznia 2020 roku. (Lista zarządzeo stanowi załącznik do protokołu) 

 Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeo i spotkao, w których 

uczestniczył. 

Radni nie zgłosili pytao, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakooczył ten 

punkt obrad. 

 

Ad. pkt 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 Działalnośd Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechów w okresie międzysesyjnym 

przedstawiała się następująco: 

3 stycznia – UG Wojciechów, podpisywanie uchwał z ostatniej sesji 

8 i 15 stycznia – dyżury w UG Wojciechów, 

12 stycznia – udział w Dniu Wolontariatu w SP w Palikijach oraz Finale WOŚP w SP w 

Wojciechowie,  

- udział w posiedzeniach Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Gospodarki Wodnej: 17 

stycznia, Komisji Rewizyjnej: 21 stycznia oraz Komisji Budżetowej: 22 stycznia. 

 W dalszej części tego punktu Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu 

uczestniczącego w sesji Edwarda Baranowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala w 

Bełżycach. 

 Na wstępie swojej wypowiedzi Edward Baranowski przedstawił główne cele 

działalności organizacji, którym jest doposażenie szpitala w Bełżycach w nowoczesny sprzęt 

medyczny. Następnie zwrócił się do zebranych z prośbą o przekazanie 1% od podatku oraz do 

władz gminy o dotację w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup łóżka porodowego. 
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 Po zakooczeniu wypowiedzi Przewodniczący Rady Michał Sumioski przedstawił 

podsumowanie działalności Rady Gminy za 2019 rok. Poruszył kwestię nieobecności radnych 

na sesji w dniu 30 grudnia. Powołując się na Statut Gminy Wojciechów przypomniał 

o obowiązku usprawiedliwiania nieobecności jak również o podstawowej roli radnego, jako 

osoby pełniącej funkcję społeczną. Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie obrad. 

 Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Madej. Podał powód swojej 

nieobecności. Zaznaczył, że od początku sprawowania funkcji czynnie uczestniczył w pracach 

zarówno komisji jak i rady a jego nieobecnośd jest incydentalna z uwagi na koniecznośd 

pełnienia obowiązków służbowych. Zwrócił uwagę na słowa radnego Jarosława Zubrzyckiego 

i inne negatywne wypowiedzi, które padły na ostatniej sesji pod adresem radnych, którzy nie 

uczestniczyli w obradach. Zaapelował do Przewodniczącego Rady o utrzymanie pewnych 

standardów zachowanie odpowiedniego poziomu debaty. 

 Zdaniem Przewodniczącego Rady standardy są utrzymane a radni mają obowiązek 

zgłoszenia niemożliwości uczestnictwa w sesji lub, że dany termin nie odpowiada. Dodał, że 

w razie potrzeb istnieje możliwośd zmiany terminu. 

 Rady T. Madej wyjaśnił, że nie mógł zgłosid, że nie będzie uczestniczył w sesji gdyż do 

kooca nie wiedział czy będzie na sesji czy też nie. 

 Przewodniczący Rady powtórzył, że wystarczyła informacja. 

 Pozostając w temacie radny Mariusz Błaszczak poinformował, że jego nieobecnośd 

była spowodowana uczestnictwem w uroczystościach pogrzebowych. Również odniósł się do 

wypowiedzi radnego Jarosława Zubrzyckiego dot. „pokazania środkowego palca wyborcom”. 

 Zdaniem radnego J. Zubrzyckiego nadal nie rozumiemy wagi i powagi instytucji, jaką 

jest rada. Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy potwierdził, że faktycznie użył takiego 

stwierdzenia, za co przeprasza, ale odniosło to właściwy skutek, dzięki czemu sesja 

absolutoryjna byd może odbędzie się w pełnym składzie. Według radnego w dzisiejszej dobie 

rozwoju środków komunikacji przesłanie krótkiej wiadomości o nieobecności nie powinno 

stanowid problemu, tym bardziej, co podkreślił była to jedna z ważniejszych sesji. Wyraził 

nadzieję, że takie sytuacje więcej nie będą miały miejsca i nie będzie konieczności 

przywoływania zapisów statutu. Dodał, że gdyby inni radni również byli nieobecni to 

najprawdopodobniej sesja byłaby odwołana a w konsekwencji budżet nie byłby uchwalony.  

Zabierając głos radny Tomasz Kowalski poinformował, że 30 grudnia miała miejsce nie 

tylko sesja Rady Gminy, ale również posiedzenie Komisji Budżetowej. Radni, którzy byli 

nieobecni również nie zgłosili wcześniej tego faktu. Był to czas na wprowadzenie ostatecznych 

zmian do budżetu. Zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie niemożliwości uczestniczenia 

w posiedzeniach komisji. Radny T. Kowalski zwrócił uwagę na to, że sesja, która odbyła się 30 

grudnia była ważna nie tylko, dlatego, że przyjmowany był budżet, ale podejmowana była 

także uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Według radnego jest to dokument kluczowy, jeśli chodzi o inwestycje i 

rozwój gminy. Dodał, że podziela zdanie Przewodniczącego Rady, że jest to dziwna sytuacja, 

że tak ważne dla gminy i mieszkaoców sprawy są podejmowane w tak wąskim gronie. 

Zdaniem radnego, będzie to na przyszłośd lekcja pokory, aby ważne decyzje podejmowad 

wspólnie.  
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Wtrącając się w wypowiedź i zwracając się do przedmówcy radny Mariusz Błaszczak 

jednoznacznie wskazał, że „ważne decyzje podejmujecie w wąskim gronie”. 

Radny T. Kowalski przywołał radnego Błaszczaka o zgłoszenie się do dyskusji. Według 

T. Kowalskiego radni, nawet, jeśli mieli inne zdanie na temat projektu budżetu powinni to 

wyrazid w głosowaniu biorąc udział w sesji. Przypomniał, że temat budżetu był szeroko 

omawiany i analizowany na posiedzeniach komisji, których efektem było wypracowanie 

wspólnego stanowiska. Z uwagi na to, iż autorem projektu budżetu jest Wójt i naniesione 

zostały jedynie niewielkie poprawki to zdaniem radnego brak udziału w głosowaniu nad 

budżetem należy odczytywad, jako brak votum zaufania dla Wójta i stanie w opozycji. 

Odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Błaszczaka Przewodniczący Rady stwierdził, 

że decyzje nie są podejmowane w wąskim gronie tylko w szerokim. Dziewięd osób przyjęło 

budżet i Studium. 

Zdaniem radnego M. Błaszczaka nie ma, o czym dyskutowad. 

Kontynuując Przewodniczący Rady stwierdził, że jest, o czym dyskutowad, zwłaszcza, 

jeśli Przewodniczący Komisji Infrastruktury pyta, co to jest Studium, więc rodzi się pytanie, po 

co jest Komisja? 

Radny Miłosz Adamczyk zwrócił się do przedmówcy po niewyrywanie słów z 

kontekstu. 

W odpowiedzi Przewodniczący pouczył radnego, że jeśli chce zabrad głos powinien się 

zgłosid do dyskusji.  

Głos zabrał radny Tomasz Madej. Odniósł się do słów radnego J. Zubrzyckiego, który 

jego zdaniem nie powinien stawiad takich ocen zwłaszcza, że nie zawsze był obecny na 

obradach a każda sesja jest tak samo ważna. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w ciągu całego roku są tylko dwie sesje, tj. 

absolutoryjna i budżetowa, które są najważniejszymi ze wszystkich i na które zaproszenia 

rozsyłane są 14 dni wcześniej. W związku, z czym można tak ustalid swój grafik, aby 

uczestniczyd w obradach lub poinformowad nieobecności. 

Zdaniem radnej Anny Zabiegłej jednoczesna nieobecnośd 6 radnych wynika ze zmowy 

i jest to po prostu wstyd. 

Radny M. Błaszczak zwrócił się do Przewodniczącego z pytaniem czy nieobecności na 

poprzednich wcześniejszych sesjach były mu przez radnych zgłaszane? 

Przewodniczący odpowiedział, że nie były zgłaszane, ale były to pojedyncze 

nieobecności. 

Radny M. Adamczyk przypomniał, że wszystkie ustalenia dotyczące budżetu w tym też 

infrastruktury podejmowane były na wspólnych posiedzeniach komisji, które odbyły się w 

dniach 10 i 17 grudnia. Zwrócił uwagę na fakt, że zgłoszona przez Wójta droga w 

Wojciechowie tzw. Olszynki została przez większośd radnych odrzucona, wyczytując przy tym 

nazwiska, natomiast droga w miejscowości Góra, którą zaproponował radny Kazimierz Żywicki 

przyjęta do budżetu, co zdaniem radnego ewidentnie pokazuje, jaki jest podział w Radzie. Co 

do działalności społecznej radny M. Adamczyk poinformował, że jest bardzo aktywny, o czym 

świadczy fakt 90 godzin przepracowanych w czasie wyjazdów OSP.  

Odnosząc się do tej wypowiedzi Przewodniczący Rady poprosił radnego o wyjaśnienie, 

co miał na myśli przedstawiając wyniki głosowania. 
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Radny wyjaśnił a następnie zasugerował zakooczenie dyskusji, która w dniu dzisiejszym 

do niczego nie doprowadzi.  

Według Przewodniczącego Rady ta dyskusja faktycznie do niczego nie doprowadzi, ale 

świadczy ona o randze sesji budżetowej i Studium. 

Radny M. Adamczyk potwierdził, że faktycznie był nieobecny raz i akurat wypadło to 

na sesji budżetowej i wskazał, że są radni, którzy nie byli na 2-3 posiedzeniach. 

Przewodniczący dodał, że nieobecnośd radnych nie dotyczyła sesji budżetowej. 

Pozostając w temacie radny M. Adamczyk przypomniał, że na sesji, na której 

przyjmowane były uchwały w sprawie podatków nie było Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, jak również nie było opinii tej Komisji. Zadał pytanie, dlaczego to nie jest 

przedmiotem dyskusji i nikt na to nie zwrócił na to uwagi. Natomiast nieobecnośd 6 radnych 

będąca zwykłym zbiegiem okoliczności poddana jest pod tak szeroką dyskusję i krytykę. 

Zwrócił się z prośbą, aby sesja budżetowa organizowana była przed świętami a jeśli nie będzie 

to możliwe w styczniu.  

Przewodniczy Rady poinformował, że zgodnie z ustalonym harmonogramem sesja 

budżetowa planowana jest na 30 grudnia. 

Głos w dyskusji zabrał radny Dariusz Kołodziejczyk. Poinformował, że w ciągu 

ubiegłego roku nie uczestniczył tylko w jednej sesji i fakt nieobecności zgłosił 

Przewodniczącemu, co jest nie tylko obowiązkiem, ale również dobrym obyczajem. Dodał, że 

jest w Radzie już kilka lat i kadencji, ale taki przypadek, kiedy w sesji nie uczestniczy aż tylu 

radnych zdarzył się po raz pierwszy. Jego zdaniem w wielu kwestiach można się nie zgadzad i 

mied odmienne zdanie, ale trzeba brad udział w głosowaniach i większośd z radnych jest 

społecznikami. Na zakooczenie wypowiedzi zacytował słowa, które kiedyś wypowiedziała 

Skarbnik: „radnym się bywa a człowiekiem jest się całe życie”. 

Odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Adamczyka dotyczącego głosowania nad 

propozycją dróg Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski zwrócił uwagę, że 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury nie był na posiedzeniu Komisji, na którym podana była 

przyczyna nieuwzględnienia w budżecie drogi w Olszynkach. Dodał, że radni nie są przeciwni 

budowie tej drogi i przypomniał, że był za odrzuceniem obydwu inwestycji z uwagi na 

ograniczone możliwości budżetowe. Co do terminu sesji budżetowej radny T. Kowalski jest za 

tym, aby odbyła się ona jak najwcześniej, tj. w miesiącu grudniu tak, aby w nowy rok wejśd z 

już uchwalonym budżetem i jeśli komuś nie odpowiada ten termin to jest możliwośd ustalenia 

innej daty. Odnośnie prac i udziału w posiedzeniach Komisji Budżetowej radny poinformował, 

że 30 grudnia posiedzenie nie odbyło się natomiast 22 stycznia obecne były tylko 4 osoby. 

Zasugerował, że jeśli radni nie mogą uczestniczyd w spotkaniach Komisji Budżetowej lub nie 

czują się na siłach, aby w niej pracowad, to może warto byłoby się zastanowid nad zmianą jej 

składu. 

Przewodniczący Rady dodał, że radni są w Radzie po to, aby pracowad a nie się bawid. 

Następnie głos zabrał Wójt. Odniósł się do początków kadencji i głównych założeo, 

jakie miały przyświecad pracom tej Rady. Zwrócił się z apelem i prośbą, aby powrócid do 

wspólnej pracy na rzecz dobra gminy bez podziałów, które ewidentnie są. Żeby zrobid 

wszystko, aby łączyd a nie dzielid. 
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Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu w 

porządku obrad. 

 

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

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 Od ostatniej sesji odbyły się cztery posiedzenia komisji stałych Rady Gminy 

Wojciechów. w dniu 17 stycznia – Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 20 stycznia – Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego, 21 stycznia – Komisji Rewizyjnej i 22 stycznia – Komisji 

Budżetowej.  

 Przewodniczący Rewizyjnej Jarosław Zubrzycki poinformował, że Komisja zajmowała 

się analiza delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy oraz podsumowaniem prac za 

2019 rok. 

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Podczas 

posiedzenia omówione zostały zmiany budżetowe oraz sprawozdanie z prac Komisji za 2019 

rok. 

Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Wodnej Andrzej Twardowski poinformował, że członkowie Komisji zajmowali się 

sprawozdaniem z prac za 2019 rok oraz dyskutowali na temat stanu jednej z dróg gminnych. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Miłosz Adamczyk poinformował, że na ostatnim posiedzeniu radni zajmowali się 

sprawozdaniem z prac Komisji za 2019 oraz oceną stanu mienia komunalnego. 

 Po przedstawieniu informacji Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad, 

po czym przeszedł do kolejnego. 

 

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. 

 Przed przystąpieniem do dyskusji Przewodniczący Rady poinformował, że punkty 

dotyczące budżetu od dzisiejszej sesji będą zawsze na początku w porządku obrad. Następnie 

poprosił o zabranie głosu Skarbnik Zofię Pomorską.  

 Na wstępie swojej wypowiedzi Skarbnik poinformowała, że opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej dotyczące uchwał podjętych na ostatniej sesji jeszcze do Urzędu Gminy nie 

wpłynęły natomiast z informacji jakie uzyskała wie, że są one pozytywne. Poinformowała, że 

kwoty subwencji będą znane dopiero na przełomie marca i kwietnia. Następnie przeszła do 

omówienia zmian w budżecie, które dotyczą m.in.: 

Dochody: 

1) zwiększenie o 96.390 zł, na którą składają się m.in: 

- 91.000 zł  dz. 756, rozdz. 75616 § 0320 - wpływy podatku rolnego, 

- 4.150 zł dz. 855 rozdz. 85502 § 0640 (4.000 zł) i § 0900 (150), 

- 1.240 zł dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 – dotacja z budżetu paostwa 

2) zmniejszenie o kwotę 91.000 zł. 

Wydatki: 

1) zwiększenie o kwotę 41.440 zł, na którą składają się: 
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- 25.800 zł na wynagrodzenie z wykonanie Studium uwarunkowao i zagospodarowania 

przestrzennego przeniesione z rezerwy, 

- 2.000 zł przeniesienie z dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 do dz. 921 rozdz. 92105 § 4210 (zakup 

materiałów i wyposażenia)  

- 8.250 dz. 801 – przeniesienie pomiędzy paragrafami, 

- 4.150 zł dz. 855 świadczenia rodzinne, 

- 1.240 dz. 855 wspieranie rodziny jako zadanie zlecone. 

2) zmniejszenie o kwotę 36.050 zł. 

Ponadto zmiany w załączniku numer 3 dotyczącym planowanych dotacji - pkt. II ppkt 5 i 6. 

W załączniku nr 5 zmiana polegająca na wprowadzeniu zadania pn. „Zakup mundurów 

bojowych dla OSP Czajki realizowanego z funduszu sołeckiego sołectwa Palikije Drugie. 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski. Poinformował, że na 

posiedzeniu, które odbyło się 22 stycznia członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali 

przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

   

Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg 

odczytał projekt uchwały. 

W trakcie odczytywania treści uchwały jeden z radnych zwrócił uwagę na to, iż na 

esesji nie jest zamieszczony aktualny projekt uchwały. 

 Skarbnik wyjaśniła, iż przekazała zmienioną uchwałę pracownikom zajmującym się 

obsługą Rady, niemniej jednak jest to niewielka zmiana i dotyczy samej jej treści, przy czym 

załączniki pozostały te same.  

 Anna Śmigielska – pracownik UG zajmujący się obsługą Rady potwierdziła, że 

faktycznie projekt nie został zamieszczony na esesji, ale wszyscy radni otrzymali go mailem. 

 Przewodniczący Rady zapytał mecenas czy w tym przypadku nie stanowi to przeszkody 

do podjęcia uchwały. 

 Mecenas odpowiedziała, że nie. Stwierdziła, że nie rodzi to żadnych komplikacji. 

 

Przewodniczący Rady 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, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł 

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

NIEOBECNI (1) Dariusz Malik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XVII/110/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. 

 

Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. 
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Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wojciechów do Programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków 

Funduszu Solidarnościowego.  

 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu obecnego na 

sesji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie Wojciecha Mirosława. 

 Kierownik OPS w skrócie omówił przedmiotową uchwałę oraz przedstawił 

uzasadnienie jaj podjęcia. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela 

odczytał treśd uchwały, następnie Przewodniczący Rady poddał ją pod głosowanie.  

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, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł 

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

NIEOBECNI (1) Dariusz Malik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XVII/111/20 w sprawie przystąpienia Gminy Wojciechów do Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. 

 

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej Wojciech Mirosław. Wysokośd środków przeznaczona na realizację 27 zadao 

ujętych w Preliminarzu to 90.000 zł, które pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Kierownik poinformował, że międzyczasie do Urzędu wpłynęły dwa 

dodatkowe wnioski, które po konsultacjach na Komisji Budżetowej z uwagi na ograniczone 

środki nie będą uwzględnione, ale nie zostały też odrzucone. Jeśli tylko pozwolą na to środki 

będą wpisane w Preliminarz. 

 

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

projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł 

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

NIEOBECNI (1) Dariusz Malik. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XVII/112/20 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

 

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej Wojciech Mirosław.  

 

Pytao 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, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł 

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

NIEOBECNI (1) Dariusz Malik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XVII/113/20 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020 rok. 

 Po zakooczonym głosowaniu Wójt podziękował Kierownikowi i pracownikom OPS za 

wszelkie działania i pracę. Poinformował, że złożony został wniosek o dofinansowanie do 

zakupu samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych. W gminie 

realizowany jest Program Pomocy Żywnościowej, gdzie złożono 660 wniosków. Wójt przekazał 

informację o zakooczeniu zbiórki środków na zrzutka.pl dla poszkodowanej w pożarze rodziny 

z Miłocina, ale pomoc nadal będzie kontynuowana. Sfinalizowane zostało również podpisanie 

umowy najmu lokalu komunalnego, za co Wójt podziękował pracownikowi Urzędu Joannie 

Czubak-Tomickiej.  

 

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. 

 Głos w dyskusji zabrała Anna Jamróz – pracownik Urzędu Gminy w Wojciechowie. 

Omówiła przedmiotową uchwałę oraz podała uzasadnienie jej podjęcia. 

 

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

projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

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, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Kazimierz Żywicki. 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Jarosław Paweł Zubrzycki. 

NIEOBECNI (1) Dariusz Malik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę 

Nr XVII/114/20 w sprawie zniesienia pomnika przyrody. 

 Po zakooczonym głosowaniu Przewodniczący Rady podziękował Annie Jamróz za 

obszerne informacje. 

 

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własnośd Gminy Wojciechów 

położonym w miejscowości Łubki z dotychczasowym najemcą. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Joanna Czubak-Tomicka – pracownik 

Urzędu Gminy w Wojciechowie. Umowa najmu dotyczy lokalu użytkowego usytuowanego w 

budynku OSP w Łubkach z przeznaczeniem pod centralę telefoniczną. 

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Miłosz Adamczyk poinformował, że komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt 

uchwały. 

 

Pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Kamela 

odczytał projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł 

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

NIEOBECNI (1) Dariusz Malik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XVII/115/20 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własnośd Gminy Wojciechów położonym 

w miejscowości Łubki z dotychczasowym najemcą. 

 

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własnośd Gminy Wojciechów 

położonym w miejscowości Wojciechów z dotychczasowym najemcą. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Joanna Czubak-Tomicka – pracownik 

Urzędu Gminy w Wojciechowie. Umowa najmu dotyczy lokalu usytuowanego w budynku po 

byłym przedszkolu samorządowym w miejscowości Wojciechów i będzie przeznaczony na 

placówkę poczty.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Miłosz Adamczyk poinformował, że Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt 

uchwały. 
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Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Piróg 

odczytał projekt uchwały, następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kamela, Dariusz Kazimierz 

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Tomasz Marek Madej, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

Grzegorz Piróg, Michał Sumioski, Andrzej Twardowski, Anna Zabiegła, Jarosław Paweł 

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

NIEOBECNI (1) Dariusz Malik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XVII/116/20 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego w budynku stanowiącym własnośd Gminy Wojciechów położonym 

w miejscowości Wojciechów z dotychczasowym najemcą. 

 Po zakooczonym głosowaniu Przewodniczący Rady podziękował Joannie Czubak-

Tomickiej za przedstawione informacje. 

 

Ad. pkt 14. Przyjęcie sprawozdao z działalności Komisji stałych Rady Gminy Wojciechów za 

2019 rok. 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie obrad. Poprosił 

Przewodniczących Komisji Rady Gminy Wojciechów o przedstawienie sprawozdao 

z działalności za 2019 rok.  

- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Jarosław 

Zubrzycki, 

- sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej przedstawił Przewodniczący Komisji Tomasz 

Kowalski, 

- sprawozdanie z działalności Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Wodnej przedstawił Przewodniczący Komisji Andrzej Twardowski, 

- sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 

przedstawił Przewodniczący Komisji Jarosław Zubrzycki, 

- sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego przedstawił Przewodniczący Komisji Miłosz Adamczyk, 

- sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił Przewodniczący 

Komisji Jarosław Zubrzycki. 

 Zabierając głos, Wójt zwrócił się do przewodniczących komisji z prośba o uzupełnienie 

dokumentacji komisji o brakujące protokoły z posiedzeo. 

 

Ad. pkt 15. Sprawy różne. 

 Głos zabrał Wójt. Na wstępie poinformował o planowanym terminie sesji sołtysów, 

która przewidziana jest na 13 lutego. Następnie o pismach, które wpłynęły do Urzędu Gminy 

w Wojciechowie dotyczących połączeo komunikacyjnych. Pierwsze, odpowiedź ZTM w 

sprawie możliwości skierowania linii komunikacji miejskiej do Gminy Wojciechów. 

Orientacyjny koszt partycypacji to 161.626,77 zł. Drugie pismo Starostwa Powiatowego 
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dotyczące udzielenia Powiatowi pomocy finansowej na uruchomienie linii komunikacyjnych o 

charakterze użyteczności publicznej. Wójt wyjaśnił, że w Gminie byłyby to dwie linie a kwoty 

dopłaty to odpowiednio 8.068,20 zł oraz 6.8543,40 zł. Kolejna sprawa to przetarg na 

przebudowę drogi nr 2235L (Wąwolnica – Stary Gaj), który został rozstrzygnięty. Najniższa 

oferta to 4,5 mln zł, przy czym kosztorys opiewał na 6 mln zł. Droga uzyskała dofinansowanie z 

Programu Ochrony Obszarów Wiejskich. Ostateczne koszty będą znane po zakooczeniu 

procedur przetargowych. Wójt poinformował, że trwa otwarcie ofert na drogi realizowane w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Korzystając z okazji Wójt zaprosił na Spotkanie 

Noworoczno-Kolędowe, które odbędzie się 25 stycznia o godz. 16.00 na hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej w Wojciechowie. Pozostając w tym temacie złożył podziękowania 

wszystkim, którzy włączyli się we wsparcie organizacji tej imprezy.   

 Odnosząc się do tematu połączeo komunikacyjnych Skarbnik zapewniła, że jeśli zajdzie 

taka potrzeba i koniecznośd wówczas środki w budżecie zostaną zarezerwowane. Sprzyjające 

jest rozstrzygnięcie przetargu na drogę 2235L, gdzie wartośd robót jest niższa od 

kosztorysowej, co daje ewentualne oszczędności. 

Zdaniem Przewodniczącego należy się cieszyd, że środki są, ale z drugiej strony w 

przypadku uruchomienia dodatkowych linii pojawia się problem prywatnych przewoźników. 

Według niego należy zorganizowad debatę z ich udziałem i udziałem radnych, aby dad im 

możliwośd odniesienia się do tek kwestii i przedstawienia jakiś propozycji. 

Wójt dodał, że w debacie powinni uczestniczyd również sołtysi. Odnosząc się do 

tematu Funduszu Dróg Samorządowych Wójt poinformował, że z nieoficjalnych informacji, 

jakie się pojawiają wynika, że Gmina Wojciechów jest na listach do dofinansowania. Oficjalne 

informacje ukażą się w połowie lutego.  

Następnie głos zabrał radny Jarosław Zubrzycki. Odnosząc się do Zarządzeo Wójta 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora szkoły w Palikijach, 

Łubkach oraz Miłocinie zadał pytanie czy ci nauczyciele dostali zakres czynności. Drugie 

pytanie dotyczące zastępstwa w Łubkach. Czy wyznaczenie jego małżonki nie rodzi konfliktu 

interesu? 

W odpowiedzi na pierwsze pytanie radnego Wójt poinformował, że jest to w trakcie 

przygotowywania a osoby zastępujące powoływane są do rzeczy doraźnych. 

Natomiast, co do pytania dotyczącego konfliktu interesów mecenas poinformowała, że 

musi to przeanalizowad i przygotuje odpowiedź na piśmie.  

W uzupełnieniu Zastępca Wójta wyjaśnił, że chodzi o zarządzenie, które faktycznie 

wydane było przez Wójta, ale na wniosek dyrektora szkoły i to on wyznaczył osobę do 

pełnienia zastępstwa. 

Radny J. Zubrzycki odpowiedział, że nie ma żadnych wątpliwości, że taka osoba na 

zastępstwo powinna byd wyznaczona, przy czym zwrócił uwagę, że w większości gmin są 

zapisy, regulujące ich zakres czynności wykluczający możliwośd podejmowania decyzji 

personalnych. 

Wójt wyjaśnił, że nauczyciele powoływani na zastępstwo nie mają pełnomocnictwa do 

podejmowania decyzji personalnych. 
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Mecenas uzupełniła, że jest to zastępstwo jedynie w bieżących sprawach. Natomiast, 

co do stwierdzenia czy zaistniał konflikt interesów poinformowała, że odpowiedzi udzieli na 

piśmie. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zadał pytanie dotyczące remontu klasy w Szkole 

Podstawowej w Łubkach. Czy remont idzie zgodnie z harmonogramem, czy nie wystąpiły 

jakieś komplikacje i kiedy będzie zakooczony? 

 W odpowiedzi Wójt poinformował, że remont dopiero się rozpoczął i potrwa około 

trzech tygodni. Wszystko przebiega zgodnie z planem przy zachowaniu odpowiednich norm 

i procedur. 

 Następnie głos zabrała radna Anna Zabiegła. Przekazała sugestię mieszkaoców, aby 

w Urzędzie Gminy zawsze był obecny albo Wójt albo Zastępca Wójta a w przypadku 

nieobecności Wójta żeby zastępstwo pełnił Zastępca.  

 Wójt wyjaśnił, że Zastępca Wójta jest zatrudniony na ¾ etatu w związku, z czym jest 

nieobecny przez większą częśd dnia we środy i piątki. Zdarzają się również i takie sytuacje, 

kiedy są jakieś wyjazdy i wtedy faktycznie nie ma ani jego ani Zastępcy w Urzędzie, ale na 

stronie Urzędu jest Kalendarz i można sprawdzid, kiedy jest obecny. Jest również możliwośd 

umówienia się poprzez sekretariat.  

 Radna A. Zabiegła zapytał o lampę przy tzw. „czworakach”. 

 Wójt poinformował, że pozwolenie już jest, wszystkie formalności zostały dopięte 

pozostaje jedynie kwestia finansowa. 

 Radny Tomasz Kowalski odniósł się do kwestii związanej z budową sieci 

światłowodowej. Poinformował, że temat ten był również poruszony na posiedzeniu Komisji 

Budżetowej. Radny zwrócił uwagę, że w przedłożonym do realizacji projekcie pominiętych jest 

bardzo wiele punktów, co w efekcie może rodzid konflikty społeczne. Zwrócił się do Wójta 

z prośbą o zainteresowanie się tym tematem i udzielenie odpowiedzi jak finalnie projekt ma 

wyglądad i jakich mieszkaoców ma dotyczyd. 

 Na wstępie swojej wypowiedzi Wójt wyjaśnił, że projekt dotyczący budowy sieci 

światłowodowej nie jest projektem realizowanym przez gminę, ale przez firmy działające na 

zlecenie Ministerstwa w ramach programu Polska Cyfrowa. I to one mają wiedzę jak to będzie 

wyglądało. Przypomniał, że wspólnie z Przewodniczącym Rady był na spotkaniu 

informacyjnym w Starostwie Powiatowym, podczas którego zobowiązano gminy do 

przekazania list potencjalnych odbiorów internetu szerokopasmowego. Wójt zwrócił uwagę, 

że przedstawiona wówczas koncepcja różni się od tego, co jest w rzeczywistości. Listy, które 

zostały sporządzone na podstawie punktów odbiorów odpadów były przekazane, natomiast 

tak jak widad w projekcie ujęte są obszary o gęstym zaludnieniu, co powoduje wykluczenia. 

Byd może wynika to z konkretnej kwoty, jaka została przeznaczona na to zadanie. 

 Przewodniczący Rady dodał, że najważniejszą kwestią jest wyjaśnienie, dlaczego listy, 

które zostały przekazane przez Gminę nie zostały w całości uwzględnione. I po co było 

angażowad do tego pracowników Urzędu, jeśli nie było to wzięte pod uwagę. 

 Wójt poinformował, że jeśli będzie miał taką możliwośd, to przy okazji najbliższych 

rozmów ze Starostą zasygnalizuje ten temat i problem. Niemniej jednak, jeśli są pewne 

założenia odgórne to zapewne są one nie do przeskoczenia. 
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 Odnosząc się do tematu przedłużenia linii 85 radny Tomasz Madej zapytał o możliwośd 

utworzenia alternatywnego połączenia. 

 W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt wyjaśnił, że najistotniejsze są tu przede 

wszystkim rozmowy z władzami Gminy Konopnica. Związane jest to z partycypacją w kosztach 

z uwagi na to, iż trasa przejazdu po terenie tej gminy to około 11 kilometrów. Częśd kosztów 

można by przerzucid na cenę biletów, ale wszystko w granicach rozsądku bez obciążania 

mieszkaoców. Wszystkie alternatywy są do przedyskutowania. 

 Zdaniem radnego Mariusza Błaszczaka przedłużenie linii 85 nie jest dobrym pomysłem 

ze względu na to, iż jej trasa jest bardzo długa, z dużą ilością przystanków. Zasugerował 

połączenie z linią 79. 

 Odnośnie tej wypowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że to również było 

dyskutowane na posiedzeniu Komisji. 

 Wójt odczytał zdanie z treści pisma Wójta Gminy Konopnica, wskazujące na to, Iż w 

przypadku przedłużenia linii 85 nie widzi możliwości odstępstw od obecnych godzin 

kursowania. 

 Przewodniczący dodał, że ostateczna decyzja i tak należy do Gminy Konopnica. 

 Radny J. Zubrzycki zasugerował, że dobrym pomysłem, nad którym można by się było 

zastanowid jest stworzenie połączenia do węzła na ulicy Wojciechowskiej.  

Według Wójta do granic gminy najbardziej zbliżona jest linia 79.  

Przewodniczący Rady dodał, że wypracowanie jakiegoś konsensusu wymaga dużo 

pracy.  

Radny Tomasz Madej zapytał Wójta o protokoły z posiedzeo komisji, czy braki są duże i 

czy jest jakiś termin na sporządzenie protokołów? 

W odpowiedzi Wójt poinformował, że braki są. Nie ma wszystkich 

protokołów  z posiedzeo. Natomiast, co do terminu, to powinny byd sporządzone na kolejne 

posiedzenie. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zasugerował zorganizowanie spotkania radnych 

z wykonawcą światłowodów. 

Wójt odpowiedział, że jest w stanie takie spotkanie zorganizowad. Mogłoby się odbyd 

w pierwszej połowie lutego również z udziałem sołtysów. 

Głos zabrał radny Andrzej Twardowski. Wracając do tematu komunikacji zwrócił się 

z prośbą o uwzględnienie miejscowości Stasin. 

Wójt wyjaśnił, że na pewno będzie to analizowane. Połączenia będą przywracane 

w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wnioskodawca jest tutaj Starostwo 

Powiatowe, które niestety po zapytaniu ofertowym na świadczenie usług transportowych nie 

otrzymało żadnych propozycji. W tym roku na razie planowane są dwie linie. Wójt dodał, że 

myśli również o innych gdyż rozwój komunikacyjny Gminy jest bardzo ważny. 

Zabierając głos w temacie połączeo radny Stanisław Kamela zadał pytanie czy te 

działania prowadzone są dwutorowo i czy jest możliwośd rezygnacji i skupienia się tylko na 

jednym z nich? Dodał, że bardzo atrakcyjna wydaje się możliwośd przedłużenia linii 85. 

Wójt wyjaśnił, że działania prowadzone są dwutorowo z uwagi na to, że dotyczy to 

dwóch różnych aspektów kierujących się różnymi zasadami. Przywracanie połączeo w ramach 

Funduszu jest współfinansowane ze środków rządowych i nie dopuszcza się tu wjazdu na 
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teren miasta Lublin. Natomiast w drugim przypadku chodzi o bezpośredni wjazd do Lublina i 

wiąże się z większym obciążeniem finansowym. Dlatego też jedno nie wyklucza drugiego. Co 

do przywracania połączeo Wójt wyjaśnił, że chciałby się głównie skupid na połączeniach z 

Bełżycami. Zabrał również kilka słów na temat zgód na umiejscowienie i korzystanie z 

przystanków. 

Głos zabrał sołtys wsi Halinówka Tadeusz Mirosław. Zaproponował, aby spotkanie 

z wykonawcą sieci światłowodowej zorganizowad w trakcie zaplanowanej sesji. 

Natomiast Wójt zaproponował sesję sołtysów. 

Zdaniem sołtysa wsi Miłocin Piotra Sułka spotkanie z wykonawcą faktycznie można 

byłoby zorganizowad na sesji sołtysów. Następnie sołtys zgłosił, że ekipy, które pracują przy 

torach wypompowują wodę na pola, co dodatkowo pogarsza i tak złą już sytuację. Ponadto 

zgłosił, że Miłocin również ma złe połączenia z Wojciechowem i Bełżycami. 

Radny Tomasz Kowalski zapytał czy radni również będą uczestniczyli w planowanym 

spotkaniu z wykonawcą światłowodów? 

Wójt zaproponował zorganizowanie spotkania na najbliższej sesji sołtysów.  

Zdaniem radnego T. Kowalskiego budowa światłowodów jest dosyd istotnym i ważnym 

tematem z uwagi na rozwój komunikacji elektronicznej.  

Podzielając zdanie radnego Wójt potwierdził, że nabiera to na znaczeniu, dlatego, że 

wszystko idzie w kierunku informatyzacji. 

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do przedstawienia informacji. Pierwsza 

rzecz to harmonogram sesji Rady Gminy, który został umieszczony na stronie Urzędu Gminy 

Wojciechów. 

Wójt zasugerował ustalanie terminów na ostatni czwartek miesiąca. 

Przewodniczący Rady potwierdził, że tak właśnie jest ułożony harmonogram. 

Kontynuując swoją wypowiedź poinformował o spotkaniu integracyjnym dla radnych z gmin: 

Wojciechów, Nałęczów, Wąwolnica i Garbów, które odbędzie się 21 lutego. 

Na zakooczenie tego punktu głos z dyskusji zabrał Wójt. Odniósł się do tematu 

dotyczącego zmiany Studium kierunków i uwarunkowao zagospodarowania przestrzennego 

tłumacząc powód zarezerwowania w tegorocznym budżecie środków, które powinny byd na 

ten cel rozdysponowane w roku ubiegłym. Wyjaśnił, że cała procedura została wszczęta przez 

poprzedniego Wójta i Radę i z pewnych przyczyn nie została ona zakooczona, tak jak 

planowano w roku 2019. Poinformował, że zawarto stosowne porozumienie i temat 

sfinalizowano w roku bieżącym. Wójt dodał, że jeśli będzie taka decyzja to wszczęte będą 

procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśnił, że 

na obecnym etapie procedury dotyczące wydania warunków zabudowy pozostają takie jak do 

tej pory. Wójt podziękował wszystkim, w tym poprzedniemu Wójtowi i Radzie a także 

mieszkaocom za wszelki wkład powstanie Studium.   

Innych pytao ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakooczył 

dyskusję w tym punkcie obrad. 

 

Ad. pkt 16. Zakooczenie obrad XVII sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

Zakooczenia obrad XVII sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

Przewodniczący Rady – Michał Sumioski słowami: „Zamykam obrady”. 
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