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PROTOKÓŁ NR V/19 

z V sesji Rady Gminy Wojciechów odbytej w dniu 30 stycznia 2019 roku  

od godz. 12.00 do godz. 13.39 

w Gminnym Ośrodku Kultury 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. Dariusz Malik 

7. Grzegorz Matyjasik 

8. Marcin Mirosław 

9. Grzegorz Piróg 

10. Michał Sumiński 

11. Andrzej Twardowski 

12. Anna Zabiegła 

13. Jarosław Paweł Zubrzycki 

14. Kazimierz Żywicki 

 

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

– Zastępca Wójta Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy, Agata Gliwka – Sekretarz Gminy, 

Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Wojciech Mirosław – Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Magdalena Matusiak– prawnik UG Wojciechów. 

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad. 

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów – Michał Sumiński. 

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

Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że w związku rezygnacją 

Tomasza Zielonki z mandatu radnego, do czasu wyboru nowego radnego Rada Gminy będzie 

liczyła 14 członków. Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, 

że z ustawowego składu 14 radnych obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum wymagane 

do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniach na sesję. 

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy Artur Markowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako pkt. 5. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

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

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku. 

 

Innych wniosków, co do zmian porządku nie wniesiono, zatem Przewodniczący Rady Gminy 

M. Sumiński odczytał i poddał pod głosowanie całość porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

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

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad V sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Wojciechów. 

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

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad V sesji w VIII kadencji 2018 – 2023. 
 

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

 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z IV 

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

protokół był udostępniony na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy 

Wojciechów.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

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

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

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

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z IV sesji. 

 

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

Rady Gminy. 

 Na wstępie Wójt przedstawił zarządzenia, które były wydane w okresie od 15 stycznia 

2019 roku, to jest od ostatniej sesji do dnia 30 stycznia 2019 roku. 

Lista zarządzeń stanowi załącznik do protokołu.  

 Następnie Wójt poinformował o spotkaniach, w których uczestniczył. 

od 16 stycznia – zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu gminy Wojciechów; 

19 stycznia – pierwsze spotkanie Noworoczno-Kolędowe zorganizowane dla mieszkańców 

Gminy dzięki wsparciu wielu sponsorów i darczyńców; 

20 stycznia – udział w spotkaniu opłatkowym w Wąwolnicy;  

22 stycznia – sesja sołtysów, na której przedstawiono harmonogram zebrań wyborczych 

w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024. Sołtysi otrzymali informacje 

o kwotach zadłużeń w opłatach podatków i za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

23 stycznia – posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Bełżycach. Przedstawiono sprawozdanie 

z działalności za 2018 rok oraz przyjęto plan finansowy i plan działalności na rok bieżący. 

W preliminarzu wydatków na 2019 rok znalazły się takie inwestycje jak: remont kotłowni i 

wymiana pieca w budynku ośrodka zdrowia w Wojciechowie - kwota 15.000 zł oraz remont 

pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Szczuczkach - kwota 8.000 zł.  

23 stycznia – udział w uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka w SP w Miłocinie; 

28 stycznia – posiedzenie Zarządu PROEKOB oraz Posiedzenie Zgromadzenia PROEKOB. 

Przyjęto wieloletnią prognozę finansową oraz budżet na 2019 rok. 

Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakończył ten 

punkt obrad. 

 

Ad. pkt 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

 Przewodniczący Rady Michał Sumiński poprosił o zabranie głosu Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej Wojciecha Mirosława. W związku z wnioskiem OSP Szczuczki do 

preliminarza wydatków wprowadzono zmianę, tj. dodatkowy punkt 28, w którym ujęto 

zadanie polegające na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w OSP Szczuczki. Kwota 

wydatków przewidziana na jego realizację to 2.000 zł z wnioskowanych 3.000 zł. Całkowita 

kwota wydatków po wprowadzeniu zmiany wyniesie 90.000 zł. 

 Wójt poinformował, że popiera wniosek OSP Szczuczki i jest za wprowadzeniem 

zaproponowanej zmiany w preliminarzu wydatków. 
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Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

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

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr V/32/19 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

 

Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027. 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie i poprosił o wypowiedź 

Skarbnik Gminy Zofię Pomorską. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwała o wieloletniej prognozie finansowej jest tożsama 

z uchwałą budżetową, kwoty są identyczne. WPF stanowi instrument wieloletniego 

planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego, w związku z czym 

wykazuje się w niej spłaty zaciągniętych kredytów w rozbiciu na poszczególne lata. Obejmuje 

ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu 

sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, 

w związku z czym obejmuje on lata 2019-2027. Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie w/w uchwały. 

 

Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

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

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr V/33/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027. 

 

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. 

 Głos zabrała Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Poinformowała, że Wójt autopoprawką 

wprowadził zmiany w planie dochodów, podwyższając kwotę wpływów z podatków i opłat 

lokalnych o 211.691 zł, czyli z planowanych 2.272.259 zł do 2.483.950 zł. Ponadto, w związku 

z przyjęciem na dzisiejszej sesji zmiany preliminarza wydatków, to zarówno dochody jak 

i wydatki zwiększyły się o 2.000 zł. W załączniku nr 5 dotyczącym inwestycji uwzględnione 
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zostały propozycje zgłoszone przez radnych. Kwotę planowanego deficytu określa się 

w wysokości 4.538.753,41 zł. 

 Skarbnik Gminy poinformowała, że zarówno projekt uchwały budżetowej gminy 

Wojciechów jak i możliwość sfinansowania deficytu Regionalna Izba Obrachunkowa 

zaopiniowała pozytywnie.  

 Przewodniczący Komisji Budżetowej – Tomasz Kowalski poinformował, że radni kilka 

razy spotykali się w celu omówienia projektu budżetu. Ostatnie posiedzenie z udziałem 

wszystkich komisji stałych odbyło się 21 stycznia, na którym wypracowano pewne wnioski 

i propozycje. Komisja wnioskuje, aby przy realizacji dochodów zwrócić szczególną uwagę na 

likwidację zaległości podatkowych i uszczelnić system poboru podatków. Jeśli chodzi 

o wydatki, rekomenduje wprowadzenie do budżetu następujących zmian: 

1) Załącznik nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne – budowa dróg gminnych 

w miejscowościach: Góra w kierunku m. Szczuczki, Maszki tzw. Stara Wieś, Czajki-Miłocin, 

Kolonia Miłocin i Łubki. Dwie pierwsze drogi finansowanie ze środków zewnętrznych, trzy 

pozostałe z własnych. Do realizacji przyjęto również drogi w miejscowościach: Łubki, Nowy 

Gaj i Palikije Drugie, które mają być sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.  

2) 140.000 zł z czego 97% to dofinansowanie z LGD - budowa nowych placów zabaw 

i wyposażenie już istniejących w miejscowościach: Szczuczki, Palikije Drugie, Wojciechów 

i Maszki.   

3) 60.000 zł – na opracowanie dokumentacji pod budowę dróg gminnych w miejscowościach: 

Góra, Maszki tzw. Stara Wieś, Maszki (106919L), Miłocin do Palikije Krzywie – 60.000zł. 

4) 80.000 zł – na zadanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na budowę budynku 

Urzędu Gminy, 

5) dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych:  

- 105.000 zł – dla Powiatu na budowę chodnika w m. Sporniak, 

- 75.000 zł – dla gminy Nałęczów na przebudowę drogi w m. Sadurki (działki nr 1304 i 1305), 

- 49.262 zł – na przebudowę skrzyżowania w m. Wojciechów, 

6) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

- 30.000 zł – dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Maszkach na remont korytarza, 

7) 20.000 zła na remont drogi od m. Stasin do m. Palikije Pierwsze, 

8) 50.000 zł zwiększenie w § 4270 na bieżące remonty dróg. 

Ponadto Komisja zawnioskowała o zmniejszenie planu finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury o 43.500zł oraz Ośrodka Pomocy Społecznej o 96.000zł. Zmiany te zostały 

skonsultowane z kierownikami jednostek. 

Odnośnie placówek oświatowych rekomenduje się przyjęcie planów finansowych szkół 

w kwotach w procedowanej uchwale budżetowej na 2019 rok i utworzenie rezerwy 

oświatowej w kwocie 800.000zł.  

 Przewodniczący Komisji poinformował, że w przeprowadzonym głosowaniu za 

przedstawionymi propozycjami członkowie zagłosowali jednogłośnie. Komisja zaopiniowała 

projekt budżetu pozytywnie. Podsumowując wyjaśnił, że budżet zaproponowany w takiej 

formie jest skrojony na miarę możliwości finansowych Gminy. Uwzględnia on przede 

wszystkim inwestycje, które mogą być sfinansowane ze środków zewnętrznych, co jest 

jednym z założeń obecnej Rady. Dodał, że jest to plan finansowy i zdając sobie sprawę z tego, 
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że jest jeszcze wiele potrzeb i jeśli wystąpi taka konieczność to jest możliwość jego korekty.

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przedstawione przez Przewodniczącego 

Komisji Budżetowej zmiany są już ujęte w treści projektu uchwały budżetowej. Podkreślił, że 

Rada Gminy w trakcie kadencji 2018-2023 będzie kierować się trzema wytycznymi: po 

pierwsze równomierny rozwój Gminy, po drugie przyciągniecie jak największych środków 

zewnętrznych i po trzecie realizacja inwestycji oparta na planie pięcioletnim.  

 Wójt podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz 

wszystkim, którzy brali udział w pracach nad projektem budżetu: Skarbnik, członkom Komisji. 

Za odpowiedzialne i rzeczowe pochylenie się nad wszystkimi sprawami. Wójt podkreślił, że 

głównym zamierzeniem Rady i Wójta jest: równomierny rozwój Gminy, korzystanie 

z wszelkiego rodzaju środków zewnętrznych oraz realizacja inwestycji w oparciu o plan 

pięcioletni. Dodał, że bardzo ważna jest kontrola i uszczelnienie sytemu wpłat podatków 

i opłat za odpady komunalne, które stanowią dochód dla Gminy. Pierwszym takim małym 

krokiem jest wprowadzenie aplikacji BLISKO, dzięki której mieszkańcy będą mieli informacje 

o terminach płatności. 

 Na zakończenie wypowiedzi Przewodniczący Komisji Budżetowej również podziękował 

wszystkim, którzy brali udział w pracach nad budżetem: Wójtowi, Przewodniczącemu Rady 

Michałowi Sumińskiemu, Skarbnik Gminy i radnym. 

 

Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

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

Kołodziejczyk, Tomasz Kowalski, Dariusz Malik, Grzegorz Matyjasik, Marcin Mirosław, 

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

Zubrzycki, Kazimierz Żywicki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr V/34/19 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. 

 

Ad. pkt 8. Sprawy różne. 

Głos zabrał sołtys wsi Halinówka Tadeusz Mirosław. Zapytał, kiedy będzie realizowana 

budowa drogi w miejscowości Łubki, w kierunku cmentarza? Dodał, że chciałby uzyskać 

konkretną odpowiedź.  

W odpowiedzi Przewodniczący Rady wyjaśnił, że niebawem radni opracują pięcioletni 

plan inwestycyjny i jeśli w/w droga zostanie uznana za priorytetową to zostanie w nim ujęta. 

Z uwagi na dość duży deficyt to główny nacisk położony będzie na pozyskiwanie środków 

zewnętrznych co oznacza, że liczba inwestycji będzie uzależniona od wysokości dodatkowych 

pieniędzy. Jeśli w najbliższym czasie uda się wypracować plan to będzie on przedstawiony na 

kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 28 lutego. Przewodniczący wyjaśnił, że ma to służyć 

przejrzystości podejmowanych przez Radę działań. Podkreślił, że ważna jest komunikacja 

zarówno z sołtysami jak i mieszkańcami Gminy. 
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Odnosząc się do słów Przewodniczącego Rady Wójt wyjaśnił, że utworzenie planu 

pięcioletniego i zachowanie transparentności podejmowanych działań są wspólną wolą, 

zarówno radnych jak i władz Gminy. Natomiast co do drogi o której mówił sołtys wsi 

Halinówka to jego zdaniem być może znajdzie się ona w tym planie. 

Sołtys wsi Halinówka poinformował, że w związku z tym, że droga nie jest ujęta 

w budżecie gminy to należałoby w takiej sytuacji wykreślić ją również z zadań wskazanych do 

realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o planach przystąpienia do programu 

głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach, którego 

przeprowadzony ma być remont budynku OSP w Łubkach. Wysokość dofinansowania, jaka 

jest możliwa do uzyskania to 85% i dodatkowo, 10% jeśli Gmina nigdy nie korzystała z tego 

programu.  

Zwracając się do sołtysów radny Tomasz Kowalski wyjaśnił, że wszystkie drogi są 

gminne i nie ma podziału na „nasze” i „wasze”. Dzięki nowej perspektywie unijnej, która 

otworzy się w 2020 roku możliwe będzie pozyskanie większej ilości środków. Inwestycje, na 

które nie możliwości uzyskania dofinansowania, a które uznane zostaną za priorytetowe ujęte 

będą w planie inwestycyjnym. 

Wójt poinformował, że w dniu 21 stycznia podpisana została umowa z osobą, która 

będzie świadczyła usługi zarówno w doradztwie, jak i realizacji w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych.  

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o pismach, które w okresie 

międzysesyjnym wpłynęły do Rady Gminy. 

1) Zaproszenie od Starosty Lubelskiego na spotkanie dotyczące rozbudowy sieci 

szerokopasmowej, które odbędzie się w dniu 31 stycznia. 

2) Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych dotyczące naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych przez byłego Wójta Gminy. 

3) Wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o dofinansowanie 

w kwocie 10.000 zł do zakupu samochodu. 

4) Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli 

informujące o zakończeniu postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały nr II/13/18. 

 Wójt poinformował o podpisaniu umowy na uruchomienie aplikacji na telefony 

BLISKO, służącej powiadamianiu mieszkańców o istotnych wydarzeniach i sprawach 

dotyczących Gminy. Ponadto podjęto działania w celu uruchomienia nowej szaty graficznej 

strony internetowej.  

Przewodniczący Rady Gminy zaprosił na kolejną sesję, która planowana jest na 28 

lutego. 

Zabierając głos sołtys Halinówki Tadeusz Mirosław odniósł się do kwestii RONDA w m. 

Wojciechów. Jego zdaniem sama przebudowa skrzyżowania nie rozwiąże problemu zalewania 

wodami opadowymi. Konieczna jest budowa przepustu pod drogą powiatową.  

Odnosząc się do wypowiedzi sołtysa Przewodniczący Rady zapewnił, że w momencie 

rozpoczęcia przebudowy RONDA będzie to wzięte pod uwagę. 

 

Ad. pkt 9. Zakończenie obrad V sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 
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Zakończenia obrad V sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

 

 

 

Protokołowała:      PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Anna Śmigielska                /-/ Michał Sumiński 

 

 

 

 

 

 

 

 


