Protokół Nr III/18

28 grudnia 2018 roku

PROTOKÓŁ Nr III/18
z sesji Rady Gminy Wojciechów odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku
od godz. 10.15 do godz. 12.30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie
W sesji udział wzięło 15 radnych.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
1. Sołtysi,
2. Artur Markowski - Wójt Gminy,
3. Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy,
4. Agata Gliwka – Sekretarz Gminy,
5. Wojciech Mirosław – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
6. Joanna Kaznowska – radna Rady Powiatu w Lublinie,
7. Anna Rynkowska – radna Rady Powiatu w Lublinie,
8. Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica
8. mecenas Piotr Janczarek – prawnik UG Wojciechów.
(Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.)
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 15 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Po oficjalnym otwarciu obrad i przywitaniu Przewodniczący Rady poprosił wszystkich
zebranych o powstanie. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Ryszarda Kowalskiego,
byłego Komendanta Gminnego OSP.
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
dodatkowego punktu, tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie
zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków
za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 jako punkt 14. Projekt w/w uchwały radni otrzymali przed sesją.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta.
Wyniki głosowania:
„za” – 15 radnych,
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„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się” – nie było.
Radni jednogłośnie przyjęli do porządku obrad wniosek zgłoszony przez Wójta.
Innych wniosków, co do zmian porządku nie wniesiono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
M. Sumiński odczytał i poddał pod głosowanie całość porządku obrad.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący
porządek obrad III sesji Rady Gminy Wojciechów:
1. Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy Wojciechów w VIII kadencji 2018-2023.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Wojciechów.
4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wojciechów do
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju SpołecznoGospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury
Rady Gminy Wojciechów.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojciechów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy Wojciechów na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wojciechów na rok
2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego
realizowanego, jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków
za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad III sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
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Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z II
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.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z II 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 6 grudnia
2018 roku, to jest od ostatniej sesji do dnia 27 grudnia 2018 roku.
Lista zarządzeń stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Wójt poinformował o spotkaniach, w których uczestniczył.
07 grudnia – udział w uroczystości ślubowania klas pierwszych w Szkole Podstawowej
w Palikijach.
11 grudnia – Lubelskie Kuratorium Oświaty w Lublinie, spotkanie dotyczące zmian
w organizacji wspierania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz BHP w szkołach.
12 grudnia – szkolenie dotyczące uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz
ich zmiany w ciągu roku budżetowego, Lublin.
13 grudnia – Walne Zgromadzenie LGD, Kośmin.
14 grudnia - wspólne
w Wojciechowie;

ubieranie

drzewka

choinkowego

przed

Urzędem

Gminy

– udział w spotkaniu Wigilijnym klas VII i VIII w Szkole Podstawowej w Wojciechowie.
15 grudnia – przycinka gałęzi drzew wzdłuż drogi na odcinku od remizy OSP Wojciechów
kierunku Olszynek. Akcja wspólna jednostek OSP: Wojciechów, Ignaców, Wojciechów-Kolonia
Pierwsza i z udziałem Przewodniczącego Rady i Wójta;
– spotkanie dotyczące Kół Gospodyń Wiejskich, remiza OSP w Wojciechowie.
17 grudnia – spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, Starostwo Powiatowe
w Lublinie.
18 grudnia – udział w I posiedzeniu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach;
– szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Gminy w Wojciechowie.
19 grudnia - udział w spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej w Maszkach, w którym
uczestniczyli również radni Rady Gminy Wojciechów: Tomasz Kowalski, Dariusz Malik
i Jarosław Zubrzycki;
- spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy w Wojciechowie oraz jednostek
podległych.
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20 grudnia – spotkanie opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej w Maczynie;
- podpisanie umowy na zakup i montaż 171 sztuk instalacji kolektorów słonecznych.
17 grudnia - złożenie wniosku o dotację na żłobek w ramach rządowego programu „Maluch+”.
Radni nie zgłosili pytań, zatem Przewodniczący Rady Gminy na tym zakończył ten
punkt obrad.
Ad. pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wojciechów do
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Wójta Artura Markowskiego, który
wyjaśnił, że wyznaczenie nowego przedstawiciela jest związane z zakończeniem kadencji
dotychczasowych członków. Następnie zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Zielonki
i poinformował, że w niedługim czasie będzie on powołany na Zastępcę Wójta.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowaną kandydaturę radnego
Tomasza Zielonki.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do
przedstawionej propozycji.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr III/20/18 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wojciechów do Zgromadzenia
Celowego Związku Gmin PROEKOB z siedzibą w Bełżycach.
Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów.
Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Sekretarz
Agatę Gliwkę, która poinformowała, że zmiany w treści uchwały polegają na: skorygowaniu
błędu w składzie w/w Komisji, który zaistniał w wyniku nieprawidłowego zliczenia głosów oraz
zmianie nazwy i zakresu działania zgodnie z nowym, obowiązującym Statutem Gminy jak
również ewentualnym rozszerzeniu składu.
Radny Michał Sumiński zgłosił wniosek o zwiększenie liczby członków w/w Komisji do 6
osób.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zwiększenia liczby
członków Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy
Wojciechów do 6 osób.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do wniosku
zgłoszonego przez radnego M. Sumińskiego.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady otworzył listę zgłoszeń kandydatów na
członków Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy
Wojciechów.
Radny Miłosz Adamczyk zgłosił kandydaturę radnego Marcina Mirosława, który wyraził
zgodę na powołanie w skład w/w Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowaną kandydaturę radnego
Marcina Mirosława.
Wynik głosowania:
„za” – 14 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- 1 radny (J. Zubrzycki).
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów przychyliła się do
przedstawionej propozycji.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr III/21/18 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju SpołecznoGospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Sekretarz Agatę Gliwkę, która krótko
wyjaśniła, że zmiany dotyczą: zmiany nazwy oraz zakresu działania Komisji.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
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„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr III/22/18 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty
i Kultury Rady Gminy Wojciechów.
Zabierając głos Sekretarz Agata Gliwka wyjaśniła, że tak samo jak w poprzednio
podejmowanej uchwale zmiany dotyczą: zmiany nazwy oraz zakresu działania Komisji
i ewentualnie rozszerzenia jej składu.
Radny Michał Sumiński zgłosił wniosek o zwiększenie liczby członków w/w Komisji do 5
osób.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zwiększenia liczby
członków Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojciechów do 5 osób.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do wniosku
zgłoszonego przez radnego M. Sumińskiego.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady otworzył listę zgłoszeń kandydatów na
członków Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojciechów.
Radny Jarosław Zubrzycki zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Malika, który wyraził
zgodę na powołanie w skład w/w Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowaną kandydaturę radnego
Dariusza Malika.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się” - nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów przychyliła się do
przedstawionej propozycji.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr III/23/18 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy
Wojciechów.
Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojciechów.
Na wstępie tego punktu Sekretarz Agata Gliwka wyjaśniła, że zmiany dotyczą: zmiany
nazwy oraz zakresu działania Komisji i ewentualnie rozszerzenia jej składu.
Radny Michał Sumiński zgłosił wniosek o zwiększenie liczby członków w/w Komisji do 6
osób.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zwiększenia liczby
członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy
Wojciechów do 6 osób
Wynik głosowania:
„za” – 14 radnych,
„przeciw” – 1 radny (S. Kamela),
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów przychyliła się do
wniosku zgłoszonego przez radnego M. Sumińskiego.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady otworzył listę zgłoszeń kandydatów na
członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy
Wojciechów.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Twardowskiego,
który wyraził zgodę na powołanie w skład w/w Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowaną kandydaturę radnego
Andrzeja Twardowskiego.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do
przedstawionej propozycji.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr III/24/18 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojciechów.
Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Sekretarz Agatę Gliwkę, która
poinformowała, że powołanie w/w Komisji wynika z nowelizacji przepisów ustawy
o samorządzie gminnym i jest obligatoryjne. Członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
mogą być wszyscy radni za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
W projekcie uchwały zaproponowany jest skład 5-cio osobowy.
Przewodniczący Rady otworzył listę zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
- radny Jarosław Zubrzycki zgłosił kandydaturę radnej Anny Zabiegłej,
- radny Mariusz Błaszczak zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Żywickiego,
- radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Zubrzyckiego,
- radny Dariusz Malik zgłosił kandydaturę radnego Marcina Mirosława,
- radny Kazimierz Żywicki zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Matyjasika.
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na powołanie w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Radny Jarosław Zubrzycki zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów na
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego
J. Zubrzyckiego o zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do wniosku
zgłoszonego przez radnego J. Zubrzyckiego.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr III/25/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Po tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zarządził 15 minutową przerwę w obradach.
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Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ramowych planów pracy stałych
Komisji Rady Gminy Wojciechów na rok 2019.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Sumiński poprosił Przewodniczących
poszczególnych stałych Komisji Rady Gminy Wojciechów o przedstawienie planów pracy na
2019 rok.
- plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił radny Jarosław Zubrzycki;
- plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił radny Jarosław Zubrzycki;
- plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej przedstawił
radny Tomasz Kowalski;
- plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego przedstawił radny
Miłosz Adamczyk;
- plan pracy Komisji Oświaty i Kultury przedstawił radny Jarosław Zubrzycki;
- plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił radny Andrzej
Twardowski.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr III/26/18 w sprawie stwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Wojciechów na rok 2019.
Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wojciechów
na rok 2019.
Na wstępie tego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że plan pracy Rady
Gminy Wojciechów stanowi załącznik do projektu uchwały i był umieszczony na portalu
wojciechow.esesja.pl. W związku, z czym wszyscy radni oraz osoby zainteresowane mieli
możliwość zapoznania się z nim.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr III/27/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wojciechów na rok 2019.
Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
9|S t r o n a

Protokół Nr III/18

28 grudnia 2018 roku

Skarbnik wyjaśniła, że proponowane zmiany dotyczą:
Po stronie dochodów:
Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.688 zł – środki na asystenta rodziny w
ramach pomocy społecznej. Przeniesienie z zadań zleconych do zadań własnych.
Po stronie wydatków:
Zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.717,25 zł – środki dla OSP Szczuczki
na remont strażnicy, jako dotacja celowa z budżetu Gminy.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr III/28/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku
celowego realizowanego, jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za
świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
Przewodniczący Rady Michał Sumiński poprosił o zabranie głosu Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wojciechowie Wojciecha Mirosława, który wyjaśnił, że zmiana wynika
ze stwierdzenia nieważności części w/w uchwały przez Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczy to § 1. Zdaniem organu nadzoru Rada Gminy nie
ma uprawnień do zmiany kryteriów dochodowych, jeśli chodzi o prawo doświadczeń
rzeczowych. Dlatego też zarówno w tytule uchwały, jak i w § 1 należy skreślić wyrazy „albo
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych”. Kierownik wyjaśnił, że zmiana ta
w żaden sposób nie spowoduje zmiany istoty i sensu uchwały.
Pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod
głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
Wynik głosowania:
„za” – 15 radnych,
„przeciw” – nie było,
„wstrzymujących się”- nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr III/28/18 zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego
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realizowanego, jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia
udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.
Ad. pkt 25. Sprawy różne.
Jako pierwszy głos zabrał Wójt Artur Markowski. Przedstawił kilka informacji:
- w miesiącu styczniu będą organizowane spotkania sprawozdawcze;
- na luty planowana jest sesja sołtysów, na której będzie ustalony harmonogram spotkań
sołeckich w związku z wypadającymi w tym roku wyborami sołtysów i rad sołeckich.
Następnie głos zabrała radna Rady Powiatu Anna Rynkowska. Pogratulowała wyboru
radnym oraz złożyła wszystkim życzenia noworoczne.
Przewodniczący Rady Michał Sumiński poinformował, że od ostatniej sesji tj. od 6
grudnia wpłynęły do niego 3 pisma. Pierwsze - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody,
stwierdzające nieważność uchwały LIV/265/18 Rady Gminy Wojciechów z dnia 7 listopada
2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Dwa kolejne to pisma
z Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczące przeprowadzonej kontroli finansowej Gminy
Wojciechów oraz odnoszące się do uchwały nr II/15/18 Rady Gminy Wojciechów z dnia 6
grudnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. O wypowiedź na temat
pierwszego pisma Przewodniczący Rady poprosił Sekretarz natomiast w sprawie pozostałych
Skarbnik Gminy.
Sekretarz wyjaśniła, że organ nadzoru zakwestionował dwie rzeczy. Po pierwsze, że
w § 7 uchwały przywołana została osoba przewodniczącego oraz po drugie, że projekty
złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej są zbyt mało promowane.
Poinformowała, że po naniesieniu poprawek przedmiotowa uchwała będzie podjęta
ponownie.
Następnie głos zabrała Skarbnik Zofia Pomorska. Odnośnie pisma w sprawie kontroli
wyjaśniła, że 80% zaleceń pokontrolnych dotyczy podatków natomiast, co do uchwały
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Skarbnik poinformowała, że została
zaopiniowana pozytywnie. Wytknięto jedynie pewne błędy, które dotyczyły wyłączenia
i spłaty długu.
Po zakończeniu tych wypowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że od nowego
roku w każdą środę od godziny 11.00 do 12.00 będzie pełnił dyżury w Urzędzie Gminy.
Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy
zakończył ten punkt obrad.
Ad. pkt 26. Zakończenie obrad III sesji w VIII kadencji 2018 - 2023.
Zakończenia obrad III sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady – Michał Sumiński słowami: „Zamykam obrady”.
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