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PROTOKÓŁ NR X/19 

z X sesji Rady Gminy Wojciechów odbytej w dniu 19 czerwca 2019 roku  

od godz. 12.00 do godz. 16.22 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych: 

1. Miłosz Adamczyk 

2. Mariusz Błaszczak 

3. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk  

4. Tomasz Kowalski 

5. Tomasz Marek Madej 

6. Dariusz Malik 

7. Marcin Mirosław 

8. Grzegorz Piróg 

9. Michał Sumiński 

10. Andrzej Twardowski 

11. Anna Zabiegła 

12. Jarosław Paweł Zubrzycki 

13. Kazimierz Żywicki. 

Nieobecni: 

1. Stanisław Kamela 

2. Grzegorz Matyjasik 

 

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

Sekretarz Gminy, Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy, Magdalena Matusiak – prawnik UG 

Wojciechów, Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, Joanna 

Kaznowska – Radna Powiatu Lubelskiego.  

 

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 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 Mieszkańca pod adresem wojciechow.esesja.pl. 

(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu) 

Radny Michał Sumiński zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowych punktów dotyczących: 1) omówienie spraw dotyczących organizacji 
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Ogólnopolskich Spotkań Kowali, 2) podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 rok  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu dotyczącego omówienia spraw dotyczących organizacji Ogólnopolskich Spotkań 

Kowali. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

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

NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik. 

Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

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

NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik. 

Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku. 

 

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

poddał pod głosowanie całość porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

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

NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący 

porządek obrad X sesji Rady Gminy Wojciechów: 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Wojciechów. 

4. Omówienie spraw dotyczących organizacji Ogólnopolskich Spotkań Kowali. 

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

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym 

będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 

od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.  

9. Raport o stanie gminy Wojciechów. 

a) Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy Wojciechów. 

b) Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów votum 

zaufania. 

10. Procedura absolutorium: 

a) Sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 

2018 rok. 

b) Sprawozdanie finansowe Gminy Wojciechów za 2018 rok. 

c) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 19 

kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

Wojciechów za 2018 rok. 

d) Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 17 maja 2019 r. 

w sprawie opinii o wykonaniu budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Wojciechów.  

e) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 28 

maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Wojciechów w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 

wykonania budżetu gminy w 2018 roku. Dyskusja nad sprawozdaniami 

i przedstawionymi dokumentami. 

f) Dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi dokumentami. 

g) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Wojciechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

h) Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów 

absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2018 rok. 

11. Sprawy różne. 

12. Zakończenie obrad X sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Wojciechów. 
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 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu 

z IX 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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

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

NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik. 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z IX sesji. 

 

Ad. pkt 4. Omówienie spraw dotyczących organizacji Ogólnopolskich Spotkań Kowali. 

 Informację dotyczącą organizacji Ogólnopolskich Spotkań Kowali przedstawiła 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Gąska. 

 XXV Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie będą odbywały się w dniach 2-14 lipca. Tak, 

jak co roku weźmie w nich udział 16 uczestników. Jednorazowa wpłata to 1500 zł. Naukę 

zawodu poprowadzą Andrzej Słowik, Ryszard Skuza oraz Kazimierz Kudła. Część praktyczna 

Warsztatów będzie się odbywała w wynajętej kuźni Romana Czernieca. Przewidziany jest 

również szereg wykładów, m.in.: „Zasady BHP w kuźni”, „Właściwości cieplne metali”, 

„Przepisy prawne w zakładaniu i prowadzeniu kuźni”, „Zasady marketingu i promocji wyrobów 

kowalskich”, „Podstawy projektowania wyrobów kowalskich” oraz nt. historii kowalstwa 

polskiego i regionalizmu w kowalstwie polskim. Prace, które powstaną podczas prowadzenia 

warsztatów zostaną wyeksponowane na wystawach podczas Ogólnopolskich Targów Sztuki 

Kowalskiej. Uczestnicy warsztatów będą korzystali z miejsc noclegowych w pobliskich 

kwaterach agroturystycznych, natomiast wyżywienie zapewni im Pani Danuta Czerniec. 

 Warsztaty zakończą się Ogólnopolskimi Targami Sztuki Kowalskiej, które są 

zaplanowane na 12-14 lipca. Targi rozpocznie spotkanie organizacyjne i sympozjum „Działania 

na rzecz ochrony tradycyjnego kowalstwa artystycznego oraz wspieranie zjawisk związanych 

z jego transformacją”. Podczas sympozjum będą prowadzone wykłady: „Regionalne formy 

i wzornictwo w kowalstwie ludowym na przykładzie kutych krzyży z terenu Podlasia” oraz 

„Tradycyjne i nowoczesne sposoby łączenia metali nieżelaznych”. Uczestnicy imprezy będą 

mogli oglądać pokaz tradycyjnych i współczesnych technik łączenia metali nieżelaznych, pokaz 

wytopu rudy żelaza w piecu dymarskim oraz pokaz kucia konia w wykonaniu mistrzów. 

Kowale, którzy wezmą udział w Targach, mają za zadanie wykonanie ławeczki ogrodowej 

dwuosobowej, która później będzie wyeksponowana w różnych miejscach w Wojciechowie. 

Ponadto będą przeprowadzone: konkurs kucia artystycznego, konkurs o Nagrodę Kowali 

Polskich oraz konkurs publiczności. Wśród jury konkursu znajdzie się Wojciech Kowalczuk, 

etnograf i pracownik Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz jeden z kowali. Całą imprezę 

poprowadzi konfenansjer Stanisław Jaskółka a uświetniać ją będą koncerty takich zespołów 

jak: Effect, Future Folk i Play Boys. Ponadto wystąpią Klub Seniora z Wojciechowa, Kapela 
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Wojciechowska, Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie i wiele innych. Oprócz tego, jeśli 

realizacja prowadzonej obecnie inwestycji związanej z robotami modernizacyjnymi wokół 

Wieży przebiegnie sprawnie to na niedzielę 14 lipca planowane jest uroczyste otwarcie Alei 

Zasłużonych Kowali. Cały program Targów będzie udostępniony na stronie Gminnego Ośrodka 

Kultury. 

Jeśli chodzi o samą organizację Dyrektor A. Gąska podsumowała, że wszelkie 

wymagania związane z imprezą masową zostały spełnione. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 

wynajęta została firma ochroniarska MIKO Wojciech Mitura. Tak jak w latach poprzednich 

wyłączność na sprzedaż piwa ma Perła S.A, natomiast obsługę gastronomiczną zapewniać 

będzie Marek Wojtaś.  

Imprezy otrzymały dofinansowanie z różnych instytucji, takich jak: Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 50.000 zł, Gmina Wojciechów – 40.000 zł, wpłaty 

warsztatowiczów – 24.000 zł, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Urząd Marszałkowski 

w Lublinie oraz sponsoring firm, w tym Totalizatora sportowego i osób indywidualnych. 

Dyrektor GOK poinformowała, że w tym roku wystąpiły dodatkowe koszty związane 

z koniecznością wynajęcia sceny, tj. 2.500 zł netto za jeden dzień. Ponadto zwróciła uwagę na 

problem, który występuje, co roku przy okazji organizacji większych imprez, a mianowicie brak 

miejsc parkingowych zarówno dla przyjezdnych jak i samych uczestników.  

Wójt poinformował, że w trakcie spotkania z Dyrektor GOK dotyczącego organizacji 

imprezy poruszone zostały kwestie związane ze sprzątaniem oraz zabezpieczeniem imprezy. 

Zapewnił o pomocy zarówno ze strony Urzędu Gminy jak i jednostek OSP Wojciechów. 

Przewodniczący Rady dodał, że temat dotyczący organizacji Ogólnopolskich Targów był 

omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Wojciechów. Radni zgłosili uwagi 

odnośnie sprzątania i zabezpieczenia imprezy. 

Pytań nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego 

punktu obrad. 

 

Ad. pkt 5. 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 16 maja 2019 roku, to jest od ostatniej sesji 

do dnia 18 czerwca 2019 roku. (Lista zarządzeń stanowi załącznik do protokołu) 

 Następnie Wójt przedstawił informację na temat wydarzeń i spotkań, w których 

uczestniczył. 

16 maja – wręczenie nagród w konkursie „W krainie słowa i obrazu” realizowanym przez SP 

w Wojciechowie; 

17 maja - posiedzenie Rady LGD „Zielony Pierścień”, rozpatrzenie skargi; 

20 i 21 maja – wizytacja dróg gminnych i powiatowych w m. Miłocin, Palikije Pierwsze, Palikije 

Drugie i Sporniak w związku z oberwaniem się chmury. Przegląd przeprowadzony wspólnie 

z Grzegorzem Kozłem- Starostą, Sylwestrem Ziębą z ZDP oraz Lucjanem Banaszkiem. 

21 maja – w tym dniu miała miejsce trąba powietrzna, która przeszła przez kilka miejscowości 

na terenie gminy Wojciechów – od m. Palikije Pierwsze aż po m. Łubki-Szlachta. W sumie 
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uszkodzonych zostało ponad 130 budynków w tym 33 to budynki mieszkalne. Straty 

szacowane są na około 4mln. W tym miejscu Wójt podziękował wszystkim, którzy włączyli się 

w pomoc poszkodowanym przy zabezpieczaniu mienia i naprawianiu szkód. Poinformował, że 

płynie pomoc finansowa, zarówno z innych samorządów jak i od osób fizycznych. W sumie 

380.000 zł i dodatkowo zasiłki celowe z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zebrane środki 

będą rozdysponowane wśród poszkodowanych oraz zostaną przeznaczone na pokrycie 

kosztów związanych z naprawą zniszczeń w mieniu gminnym. 

28 maja – posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie 

Wojewódzkim, na którym przedstawiono bieżącą sytuację związaną z przejściem trąby oraz 

omówiono działania, jakie podjęto w związku z likwidacją jej skutków, 

 - uroczysty apel związany z obchodami „Dnia Strażaka” w KM PSP w Lublinie, 

 - sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego, na której radni jednogłośnie podjęli 

uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Wojciechów w kwocie 200.000 zł;  

30 maja – posiedzenie Zgromadzenia CZG PROEKOB - absolutorium; 

31 maja – wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy udział w uroczystej VIII Sesji Rady 

Powiatu zorganizowanej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz jubileuszu 20-lecia 

Powiatu Lubelskiego; 

2 czerwca – Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie; 

3 czerwca – Festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki, zorganizowany w Szkole Podstawowej 

w Palikijach; 

4 czerwca – udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Rady Gminy Wojciechów; 

5 czerwca – posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, podczas którego ustalono termin manewrów 

gminnych; 

7 czerwca – wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy zapraszanie starostów tegorocznych 

Dożynek Gminnych; 

9 czerwca – powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Bełżycach, w których jednostka OSP 

Wojciechów zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej; 

10 czerwca – rozprawa przeciwko Komornikowi Pawłowi Siejakowi o zapłatę, 

 - złożenie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Polityki Społecznej wniosku o 

dotacje dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną; 

11 czerwca – posiedzenie Rady LGD „Zielony Pierścień”, ocena wniosków złożonych w ramach 

naboru dotyczącego tworzenia nowych podmiotów gospodarczych (start’up); 

12 czerwca – zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poniatowej; 

13 czerwca – wspólnie z Burmistrzem Nałęczowa udział w spotkaniu w PKS Ryki dotyczącym 

połączeń komunikacyjnych; 

14 czerwca – wydarzenie sportowo-patriotyczne „Gramy dla Niepodległej” zorganizowane 

przez SP w Miłocinie i Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi”; 

15 czerwca – III Międzynarodowy Przegląd Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej pod Wieżą; 

16 czerwca - Festyn Rodzinny pod Wieżą połączony z Festiwalem Tańca „Godel”; 

17 czerwca – udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Wojciechów, 

 - posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Bełżycach, podsumowanie działalności 

placówki za 2018 rok, 
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 - ponowne wybory sołtysa sołectwa Szczuczki VI Kolonia, w których wybrano Justynę 

Kołodziej, 

 - bal ósmoklasistów w SP w Miłocinie, 

 - spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Michałkiewiczem, 

zorganizowane w LUW, dotyczące Programu 500+; 

18 czerwca – nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZZOK w Bełżycach z udziałem nowego 

Prezesa Grzegorza Szaconia. Poświęcone przedstawieniu szczegółowej analizy finansowej 

Spółki, która nie jest korzystna. Wydano opinię pozytywną o zaciągnięciu kredytu.  

 - Wspólnie z Fundacją Lux Poloniae przeprowadzono wizytację budynku byłej szkoły 

m. Szczuczki oraz terenu wokół. Fundacja nadal jest zainteresowana podjęciem działań 

i realizacją projektu, który był przedstawiony na ostatniej sesji. 

 - Spotkanie samorządowe dotyczące perspektyw finansowania z takich programów jak: 

RPO, PROW, FOGR czy też innych źródeł rządowych. Podtrzymano informacje, że ogłoszone 

będą nabory dotyczące gospodarki niskoemisyjnej. Na lipiec planowane jest ogłoszenie 

konkursu w ramach OZE a nabór wniosków na sierpień. Przewidywana pula na to działanie to 

50 mln zł i bardzo możliwe, że ta kwota się zwiększy.  

19 czerwca – udział we mszy świętej z okazji zakończenia roku szkolnego w SP w Palikijach 

oraz w SP w Wojciechowie. 

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

punkt obrad. 

 

Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

 Głos zabrała Sekretarz Agata Gliwka, która na wstępie wyjaśniła, iż zmiany uchwały 

wynikają z faktu, iż w przeprowadzonym konkursie ofert składanych w ramach programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi nie złożono żadnej oferty na zadanie z zakresu 

zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. W preliminarzu do Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok zarezerwowana była 

kwota 10.000 zł. W związku z powyższym została ona rozdysponowana na cztery inne zadania, 

które są wymienione w treści uchwały zmieniającej. Sekretarz omówiła treść uchwały. 

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

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

NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr X/50/19 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

 

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom 

fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 

mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości. 

 Uzasadnienie podjęcia w/w uchwały przedstawiła Sekretarz Agata Gliwka. 

Poinformowała, że treść uchwały była omawiana na posiedzeniach Komisji Budżetowej oraz 

Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy 

Wojciechów. 

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Miłosz Adamczyk poinformował, że na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 4 czerwca 

członkowie Komisji zajmowali się tym tematem i ustalili wysokość bonifikaty na poziomie 

średniej w województwie. Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że członkowie 

Komisji również zajmowali się tematem bonifikaty. Projekt uchwały Komisja zaopiniowała 

pozytywnie. 

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że temat był dosyć szeroko omówiony na 

posiedzeniach Komisji następnie odczytał i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt 

uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

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

NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr X/51/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym 

właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty 

jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. 

 

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.  

 Zmiany w budżecie gminy omówiła Skarbnik Gminy Zofia Pomorska. Na wstępie 

poinformowała, że były one przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetowej oraz, że wszyscy 

radni otrzymali projekt w/w uchwały w związku, z czym mieli możliwość zapoznania się z nimi. 

Zmiany dotyczą: 

Dochody 
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Zwiększenie o kwotę 295.330zł, na którą składają się: 

- 200.000 zł dotacja celowa z LUW, dz. 754, rozdz. 75478 § 2710, 

- 94.080 zł dotacja na realizację programu „Z KOMPUTEREM NA TAK”, zmiana polegająca na 

rozdzieleniu i przeniesieniu tej kwoty w następujący sposób: 58.080 zł dz. 720 rozdz. 72095 

§2057, 36.000 zł dz. 720 rozdz. 72095 § 6257, 

- 1.330 zł są to wpłaty indywidualnych osób na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę, dz. 

754 rozdz. 75478 § 0970. 

Wydatki 

- 201.330 zł zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 świadczenia społeczne dla 

poszkodowanych przez trąbę,  

- 58.080 zł na realizację programu „Z KOMPUTEREM NA TAK”’, 

- 5.000 zł zwiększenie w dz. 745 rozdz. 75411 § 2300 środki dla Jednostki R-G PSP w Bełżycach 

na zakup samochodu, 

- 18.500 zł zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 §2820 środki dla OSP Wojciechów –Kolonia 

Pierwsza, które były w budżecie gminy były zabezpieczone na remonty 

 Zmianie uległa również treść załącznika Nr 4 w części dotyczącej numerów dróg w m. 

Maszki. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Kowalski poinformował, że na 

posiedzeniu Komisji, które odbyło się 17 czerwca członkowie pozytywnie zaopiniowali projekt 

zmian w budżecie. Zwrócił uwagę, że wszystkie środki, które gmina otrzymuje z tytułu pomocy 

finansowej na naprawę szkód po trąbie muszą być, co do grosza rozliczone.  

 Nawiązując do treści projektu uchwały Skarbnik wyjaśniła, że zarówno kwota 

dochodów jak i wydatków w porównaniu do pierwszej wersji projektu nie uległy zmianie. 

Odnosząc się do przekazywanej pomocy w związku z trąbą poinformowała, że środki te mogą 

być wprowadzone do budżetu zarządzeniem wójta, ale dla zachowania przejrzystości zmiany 

będą dokonywane uchwałą.  

 

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

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

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

NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr X/52/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. 

 

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach. 
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Ad. pkt 9. Raport o stanie gminy Wojciechów. 

 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad i poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy. 

 Raport o stanie gminy został opublikowany na stronie Urzędu Gminy Wojciechów dnia 

31 maja. Wszyscy radni oraz mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z nim. 

 Zabierając głos Wójt odniósł się do przedstawionego dokumentu. Na wstępie 

poinformował, że obowiązek sporządzenia raportu wynika ze znowelizowanych przepisów 

ustawy o samorządzie terytorialnym a szczegółowe wymogi raportu zostały określone 

w uchwale Rady Gminy Wojciechów z dnia 28 lutego 2019 r. Dokument został opracowany 

przez firmę zewnętrzną. Wójt zadeklarował, że w latach następnych będzie opracowywany 

przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy oraz jednostek podległych. Następnie 

ogólnie odniósł się do treści dokumentu i zawartych w nim informacji.` 

 Po zakończeniu wypowiedzi Wójta Przewodniczący Rady przedstawił procedurę 

dotyczącą udzielenia wójtowi gminy votum zaufania. Następnie poinformował, że nie 

wpłynęły żadne zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie, po czym przeszedł do 

kolejnego punktu otwierając debatę nad raportem o stanie gminy. 

a) Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy Wojciechów. 

 Jako pierwszy głos w debacie zabrał radny Grzegorz Piróg. Zadał pytanie o koszt 

sporządzenia raportu oraz zwrócił uwagę, iż przedstawiony dokument zawiera dużo 

powtórzeń, niejasności i może być niezrozumiały. 

 Wójt poinformował, że raport wykonała firma zewnętrzna a jego koszt to 5.500 zł. 

W treści zawarte są cele strategiczne oraz działania w poszczególnych obszarach, które są 

w miarę możliwości wyjaśnione. Dodał, że wszelkie zgłoszone uwagi będą wzięte pod uwagę 

przy tworzeniu kolejnego raportu. 

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na brak autora, co jest według niego 

podstawowym błędem. Odnośnie samej treści wytknął brak staranności, liczne błędy pisarskie 

a także błędy merytoryczne. 

 Wójt wyjaśnił, że uwagi, które były wniesione zostały wyeliminowane częściowo 

natomiast nadal pozostały pewne nieścisłości. 

 Przewodniczący Rady powtórzył, że w raporcie brakuje autora opracowania. Powinien 

on również wziąć udział w debacie i odnieść się bezpośrednio do zadawanych pytań 

i wnoszonych uwag. Zdaniem Przewodniczącego z uwagi na to, iż w raporcie zawarta jest cała 

Strategia Rozwoju Gminy, w której zaplanowane zadania w większości nie zostały 

zrealizowane, to sens merytoryczny przedstawia Gminę w złym świetle. Oprócz tego 

Przewodniczący wytknął, iż samo podsumowanie raportu ma się nijak do całości. Niniejsze 

opracowanie powinno być zwięzłym i treściwym podsumowaniem tego, co było 

z jednoczesnym wskazaniem planów na przyszłość. Podstawą powinien być budżet i jego 

wykonanie.  

 Wójt potwierdził, że faktycznie raport w dużej mierze oparty został na Strategii, która 

w chwili obecnej ma się nijak do rzeczywistości. Ze względu na to, iż pojawiło się wiele 

nowych programów i możliwości finansowych to jego zdaniem należałoby się zastanowić nad 
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sensem jej dalszej realizacji i koniecznością przewartościowania celów. Wójt zaznaczył, że 

bardzo ważne jest dostosowanie Strategii Rozwoju Gminy do Lokalnej Strategii Rozwoju tak, 

aby cele i działania były ze sobą zbieżne.  

 Przewodniczący Rady zgłosił uwagę dotyczącą wysokich kosztów opracowania raportu. 

Zaproponował, aby w przyszłości wyeliminować takie wydatki i rozważyć możliwość 

utworzenia dokumentu przez pracowników Urzędu.  

 Następnie głos w debacie zabrał radny Jarosław Zubrzycki. Odczytał przygotowaną 

przez siebie pięciostronnicową recenzję zawierającą pytania i będącą oceną raportu. 

Generalnie radny odniósł się bardzo krytycznie do przedstawionego dokumentu. Wytknął 

wiele błędów, zarówno pisarskich w tekście jak i dotyczących zawartości merytorycznej. 

Radny zaznaczył, że gdyby ten raport był podstawą do udzielenia Wójtowi votum zaufania, 

wówczas byłby przeciw. Jego zdaniem powinni go tworzyć pracownicy merytoryczni Urzędu 

i jednostek podległych. Raport powinien być krótki, zwięzły i powinien zawierać rzetelne 

informacje za 2018 rok. Natomiast ten wykracza poza te ramy czasowe sięgając daleko 

wstecz, nawet do roku 2015. Podsumowanie zawarte w raporcie nie ma żadnego odniesienia 

do całej jego treści. Co do strony edycyjnej to jest ona fatalna. Brak jest zestawień graficznych 

a grafiki, które są zamieszczone w dokumencie są bardzo złej jakości i bez podania źródeł 

z których zostały zaczerpnięte. Zdaniem radnego zlecenie wykonania raportu firmie 

zewnętrznej było błędem a wydatkowanie środków niegospodarnością. Powinni go tworzyć 

pracownicy merytoryczni Urzędu i jednostek podległych. Radny zwrócił się do Wójta z prośbą, 

aby bardziej polegał na swojej wiedzy i doświadczeniu oraz merytorycznie nadzorował 

opracowanie raportu. Do Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem, aby uchwały Komisji 

w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za ubiegły rok i wniosek o udzielenie wójtowi 

absolutorium były podejmowane dopiero po szczegółowej analizie raportu o stanie gminy. 

Zakańczając swoją wypowiedź i zwracając się do Wójta radny oznajmił, że będzie głosował 

„za” udzieleniem votum zaufania, gdyż jest odpowiedzialny tylko za 37 dni ubiegłego roku. Po 

czym dodał, że zaciąga bardzo duży kredyt zaufania. Ponownie zaapelował do Wójta, aby 

polegał on na swojej wiedzy i doświadczeniu, bo idziemy w złym kierunku. 

 Odnosząc się do wypowiedzi radnego Jarosława Zubrzyckiego Wójt podziękował za 

wszystkie krytyczne uwagi. Wyjaśnił, że wykonanie raportu zlecił firmie zewnętrznej wierząc, 

że będzie on dobrze opracowany, co jak się okazuje było błędem. Zapewnił, że w przyszłości 

będzie on wykonany przez pracowników i będzie wyglądał zupełnie inaczej. 

 Zabierając głos w sprawie uwag odnośnie wykonania raportu Sekretarz Agata Gliwka 

poinformowała, że firma, której powierzono zadanie opracowania dokumentu jest firmą 

z doświadczeniem, działającą od wielu lat. Zajmowała się również tworzeniem Strategii 

Rozwoju Gminy. Autor raportu miał udostępnione wszystkie niezbędne informacje. Oprócz 

tego był również na stanowiskach merytorycznych w Urzędzie Gminy. Co, do jakości 

wykonania tabel i zestawień potwierdziła to, o czym w swojej wypowiedzi mówił radny 

J. Zubrzycki, że pozostawia wiele do życzenia, ponieważ jakość edytorska jest fatalna. 

Poinformowała, że pierwsza wersja do Urzędu Gminy została przekazana w dniu 28 maja. 

Kolejna z poprawkami 31 maja, której odbiór pokwitowała osobiście. Sekretarz zapewniła, że 
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jeśli chodzi kwestie merytoryczne kolejnego raportu to ze swojej strony dołoży wszelkich 

starań. 

 Wójt jeszcze raz podziękował radnemu J. Zubrzyckiemu za recenzję i uwagi. 

 Radna Anna Zabiegła wymieniła kilka punktów, dotyczących zadań inwestycyjnych, 

zwracając uwagę, że są niezgodne z prawdą.  

 Odnośnie wypowiedzi przedmówczyni Wójt wyjaśnił, że sprawując urząd bardzo 

krótko nie mógł się odnieść do zadań i ich zgodności z prawdą. Dlatego też nie był w stanie 

wyeliminować takich błędów. Zapewnił, że w przyszłości raport będzie przedstawiał konkrety. 

 Swoje uwagi dotyczące raportu zgłosił również radny Tomasz Kowalski. Według niego 

jest on nadmiernie rozbudowany i niespójny wewnętrznie. Podobnie jak inni uważa, że 

wnioski końcowe raportu mają się nijak do całej jego treści. Zdaniem radnego dokument ten 

powinien być swoistego rodzaju audytem Gminy i bilansem otwarcia, przedstawiającym 

problemy, jakie stoją przed nowo wybranym Wójtem i Radą Gminy. Ponadto w raporcie 

zabrakło wielu ważnych i cennych informacji, które byłyby wytycznymi do dalszych działań 

Rady, m.in.: rzeczowej analizy stanu majątkowego gminy i informacji o stanie mienia 

komunalnego, informacji na temat dróg gminnych, stopniu rozbudowy sieci wodociągowej 

i kanalizacji. Powinien on pokazywać stan, w jakim Gmina jest obecnie i w jakim kierunku 

należy iść, aby zapewnić jej rozwój, gdyż jest daleko w tyle za innymi samorządami. Radny 

uważa, że oparcie raportu na Strategii Rozwoju Gminy, było błędem a sam raport jest bublem. 

Podkreślił również, że wydatek 5.500 zł są to duże pieniądze dla Gminy, które zostały wydane 

bezzasadnie. Dodał, że celem Rady VIII kadencji jest wprowadzenie w Gminie dobrych zmian 

i rozwój a raport nie wnosi nic. Zwracając się do Wójta radny zaznaczył, że ceni go za starania, 

dlatego też zwraca się z prośbą o nieuszczuplanie kredytu zaufania otrzymanego od 

mieszkańców, którzy wybrali go do sprawowania tej funkcji. 

 Wójt zapewnił, że zrobi wszystko, aby ten bezzasadny wydatek odrobić a raport 

w przyszłym roku będzie wyglądał zupełnie inaczej. 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk na wstępie odniósł się do uwag przedmówców, zgadzając 

się z nimi. Następnie wskazał na błędnie podane informacje w części czwartej raportu – drogi 

gminne, które są nieprawdziwe i niespójne.  

 W uzupełnieniu wypowiedzi przedmówcy Przewodniczący Rady wskazał, że treść 

raportu zawiera bardzo dużo nieścisłości. Opisy zadań są niezgodne z prawdą. Odnosząc się do 

obecnej sytuacji Gminy potwierdził słowa radnego T. Kowalskiego, stwierdzając, że Gmina 

Wojciechów jest daleko w tyle za innymi, na co wpływ miało oszczędzanie i brak pozyskiwania 

środków zewnętrznych, dzięki którym udało się zrealizować jedynie drogę powiatową czy też 

projekt OZE. Zdaniem Przewodniczącego oszczędzanie nie daje nic. Priorytetem powinny być 

środki zewnętrzne, dzięki którym można realizować wiele inwestycji i się rozwijać. Wracając 

do tematu raportu Przewodniczący uważa, że przedstawia on nieudolność władz Gminy. 

Dodał, że trzeba pamiętać o tym, że mieszkańcy wybierając nowego Wójta i Radę dali kredyt 

zaufania, którego nie można zmarnować. 

 Radny Tomasz Madej również zgłosił swoje spostrzeżenia, co do raportu. Zwrócił 

uwagę na wiele błędów i nieścisłości opisu zadań w inwestycjach drogowych, które były 
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realizowane. Ogólnie jego zdaniem raport nie wygląda dobrze. Wyraził nadzieję, że 

w przyszłości będzie wyglądało to lepiej. 

 Wójt wyjaśnił, że biorąc pod uwagę fakt, iż urząd sprawuje bardzo krótko to jest mu 

trudno odnieść się do tego, co było w latach poprzednich. Z pewnością łatwiej będzie 

w przyszłym roku. Dodał, że faktycznie raport nie wygląda dobrze, szczególnie z uwagi na to, 

że został napisany w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy. Zdaniem Wójta to, czego zabrakło to 

szczegółowej analizy zapisu poszczególnych zadań.  

 Sekretarz poinformowała, że wszystkie informacje dotyczące udziału mieszkańców 

w debacie na temat raportu o stanie gminy były zamieszczone na stronie Urzędu Gminy. 

b) Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów votum 

zaufania. 

Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

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

NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr X/53/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów votum zaufania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi.  

Wójt podziękował i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby ten rok nie był stracony 

a co do raportu to kolejny będzie taki żeby było się, czym pochwalić.  

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach. 

 

Ad. pkt 10. Procedura absolutorium: 

Wszystkie materiały dotyczące tego punktu zostały w ustawowym terminie przekazane 

organowi stanowiącemu. Wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z nimi 

i szczegółowego przeanalizowania. 

a) Sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu Gminy Wojciechów 

za 2018 rok. 

 Głos w tym podpunkcie zabrała Skarbnik Gminy Zofia Pomorska, która w skrócie 

omówiła treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2018 rok.  

 W/w Sprawozdanie zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 20/19 Wójta Gminy Wojciechów 

z dnia 2019 roku. Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony uchwałą Nr XLIV/222/18 z dnia 

23 stycznia 2018 roku.  

(Sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechów z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2018 

rok stanowi załącznik do protokołu) 
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 Przewodniczący Rady poinformował, że punkt ten będzie przebiegał zgodnie 

z kolejnością podpunktów przyjętych w porządku obrad w związku, z czym dyskusja nad 

sprawozdaniami będzie prowadzona w podpunkcie „f”. 

b) Sprawozdanie finansowe Gminy Wojciechów za 2018 rok. 

Skarbnik Gminy Zofia Pomorska wyjaśniła, że sprawozdanie finansowe Gminy Wojciechów 

jest tożsame ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wojciechów. Są to zarówno sprawozdania 

miesięczne jak i kwartalne, które przekazywane są do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Poinformowała, że wszystkie materiały dotyczące tego podpunktu były przedstawione 

i omówione na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.  

c) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 19 

kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

Wojciechów za 2018 rok. 

W tym podpunkcie Skarbnik Gminy odczytała w/w uchwałę (znak: RIO-I-0034/76/19), 

pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2018 rok. 

Odniosła się również do uwag RIO, które zostały zawarte w tej uchwale.  

(Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 19 kwietnia 

2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2018 

rok stanowi załącznik do protokołu) 

d) Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 17 maja 2019 r. 

w sprawie opinii o wykonaniu budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Wojciechów.  

Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji – Jarosław Zubrzycki. 

Odczytał treść uchwały Nr 1/2019 podjętej na posiedzeniu w dniu 17 maja 2019 r., w której to 

Komisja oceniła pozytywnie działalność Wójta Gminy Wojciechów pod względem realizacji 

budżetu gminy Wojciechów za 2018 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Wojciechów 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok. 

W uzasadnieniu do w/w wniosku po uwzględnieniu i rozpatrzeniu: 

- wyników całorocznej kontroli wykonania budżetu gminy wykonanej przez Komisję 

Rewizyjną, 

- sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, 

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu, 

- informacji o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego, 

- bilansu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, 

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2018 rok. 

 Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budżet został wykonany zgodnie z jego zapisami 

i zgodnie z przepisami prawa, a wykonując go Wójt Gminy osiągnął zasadnicze cele 

w budżecie. Dochody budżetu Gminy wykonano w 100,38% - w łącznej kwocie 25.506.931,15 

zł, zaś wydatki budżetu, w łącznej kwocie 29.029.520,15 zł wykonano w 80,34%. 

 Stwierdzono dokonanie przekroczenia wydatków zawartych w zał. Nr 7 budżetu za rok 

2018 (wydatki funduszu sołeckiego) w sołectwie Wojciechów–Kolonia Pierwsza w pozostałych 

przypadkach nie stwierdzono naruszenia przypadków dyscypliny budżetowej, w szczególności 

nie stwierdzono dokonywania wydatków bez zgody Rady Gminy. Według przedłożonych 
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sprawozdań Rb-N, Rb-27S należności budżetu gminy dotyczą: zaliczki alimentacyjnej 

i funduszu alimentacyjnego, podatków i opłat lokalnych. 

 Reasumując powyższe, Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie działalność Wójta Gminy 

Wojciechów pod względem realizacji budżetu za 2018 rok i na tej podstawie wnioskuje do 

Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok. 

(Uchwała Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów z dnia 17 maja 2019 

r. stanowi załącznik do protokołu) 

e) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 28 

maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Wojciechów w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 

wykonania budżetu gminy w 2018 roku.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów Jarosław Zubrzycki odczytał 

treść w/w uchwały RIO (znak: RIO-I-0035/76/19) pozytywnie opiniującą wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Wojciechów w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

z tytułu wykonania budżetu gminy w 2018 roku. 

(Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 28 maja 

2018 roku stanowi załącznik do protokołu) 

f) Dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi dokumentami. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie obrad. 

Głos zabrał radny Tomasz Kowalski. Na wstępie podkreślił, że z uwagi na to, iż obecna 

Rada nowej kadencji nie uczestniczyła ani w tworzeniu czy też w wykonywaniu budżetu za 

2018 to jego ocena jest bardzo trudna. Następnie odniósł się do opinii RIO w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu, konkretnie do uwagi dotyczącej różnicy pomiędzy 

dochodami a wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w kwocie 7.776,10 zł. Zwrócił się z pytaniem, czy kwota ta stanowi nadwyżkę 

i z czym to jest związane? 

Skarbnik potwierdziła, że faktycznie kwota ta jest nadwyżką, która pozostała w budżecie. 

Dodała, że takie sytuacje mogą się powtarzać a wynika to z trudności dokładnego 

oszacowania zarówno wpływów jak i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu 

gospodarki odpadami. Skarbnik podkreśliła, że w tym przypadku rok budżetowy jest rokiem 

obrotowym a co za tym idzie niewykorzystane środki przechodzą na rok następny. 

Radny Jarosław Zubrzycki zapytał, czy takie nadwyżki występowały również w latach 

ubiegłych, czy jest to zdarzenie incydentalne? 

Skarbnik odpowiedziała, że nadwyżka wystąpiła również w roku 2017 i była to dosyć spora 

suma. RIO pisemnie zwróciło uwagę, aby te kwoty w przyszłości zmniejszać. Odnośnie 

nadwyżki za 2018 rok, Skarbnik poinformowała, że wyjaśnienia przedstawiane były na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Wojciechów a odnosząc się do opinii RIO dodała, że 

nie ma zapisu nakazującego zmniejszenie kwoty dochodów.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do Skarbnik z pytaniem dotyczącym realizowanego 

projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na jakim etapie jest jego rozliczanie? 

Skarbnik wyjaśniła, że z uwagi na to, iż zajmuje się tym pracownik merytoryczny Urzędu 

Gminy nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. 
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Odnosząc się do pytania Przewodniczącego Rady Wójt poinformował, że w ostatnich 

dniach pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę realizacji projektu, 

obejmującą zarówno kontrolę w terenie jak i sprawdzenie dokumentacji. Sporządzony został 

protokół pokontrolny. Dodał, że wszystkie dokumenty oraz wniosek o płatność zostały 

złożone. Zdaniem Wójta Gmina jest już na końcowym etapie realizacji projektu i jest to 

kwestia około miesiąca. 

Przewodniczący Rady zapytał Wójta, na jakim etapie jest sprawa sądowa przeciwko 

komornikowi? Chodzi o środki za budowę placu zabaw pobrane w egzekucji komorniczej. 

Wójt wyjaśnił, że sprawa jest w toku i niebawem nastąpi jej rozstrzygnięcie. Niestety po 

ocenie dokumentacji przeprowadzonej przez obecnego prawnika Urzędu Gminy wynika, że 

w przeszłości ze strony Gminy poczyniono pewne zaniechania. 

Zakańczając ten temat prawnik Magdalena Matusiak oznajmiła, że z wszelkimi 

komentarzami na ten temat wstrzyma się do czasu ogłoszenia wyroku sądu. 

Radny Tomasz Kowalski poruszył temat związany z wpływami z tytułu udziału gminy 

w podatkach stanowiących dochód budżetu. Z uwagi na to, iż jest to znaczna suma stanowiąca 

dochód podkreślił ich duże znaczenie dla gminy. Zwrócił się z apelem, aby osoby, które jedynie 

zamieszkują na terenie gminy również na jej terenie meldowały się, co będzie miało wpływ na 

liczbę rozliczanych deklaracji podatkowych i zwiększenie dochodów dla gminy.  

Ad vocem Jarosław Zubrzycki poinformował, że meldunek nie jest konieczny wystarczy, że 

osoba zadeklaruje chęć rozliczania deklaracji podatkowej PIT do urzędu skarbowego 

właściwego miejscowo dla Gminy Wojciechów. Taką możliwość daje ustawa o finansach 

publicznych. 

Innych pytań nie zgłoszono w związku, z czym Przewodniczący Rady przeszedł do 

kolejnego podpunktu w tym punkcie obrad. 

g) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Wojciechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

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

NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr X/54/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wojciechów wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

h) Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów 

absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wojciechów za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 
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ZA (13) Miłosz Adamczyk, Mariusz Błaszczak, Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk, Tomasz 

Kowalski, Tomasz Marek Madej, Dariusz Malik, Marcin Mirosław, Grzegorz Piróg, Michał 

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

NIEOBECNI (2) Stanisław Kamela, Grzegorz Matyjasik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr X/55/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów absolutorium z wykonania 

budżetu Gminy Wojciechów za 2018 rok. 

 Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. 

 

Ad. pkt 11. Sprawy różne. 

 Pierwszy, głos zabrał sołtys wsi Halinówka Tadeusz Mirosław. Odniósł się do kwestii 

dotyczącej przekazania kruszywa z funduszu sołeckiego, którą poruszył na zebraniu wiejskim 

w sołectwie Szczuczki VI Kolonia, które odbyło się 17 czerwca. Przedstawił sprostowanie. 

Następnie zwrócił się do wszystkich sołtysów i radnych z Parafii Łubki o pomoc w budowie 

drogi na cmentarz w m. Łubki, aby każde z tych sołectw sfinansowało ją w jakimś stopniu. 

 Zdaniem sołtys wsi Szczuczki Bogusławy Grzelak Sołtys Mirosław nie powinien brać 

udziału i zabierać głosu podczas zebrania sołeckiego Szczuczki VI Kolonia. Doprowadziło to do 

bardzo nieprzyjemnej sytuacji, z uczestnictwem byłej sołtys Zuzanny Adamczyk, pod adresem, 

której padły przykre słowa. 

 Sołtys T. Mirosław wyjaśnił, że podczas zebrania wystąpił jedynie z prośbą 

o przekazanie kruszywa. 

 Odnosząc się do wypowiedzi sołtysów Wójt wyjaśnił, że udzielił głosu T. Mirosławowi 

w sprawie budowy drogi do cmentarza. Sołtys zwrócił się z apelem o pomoc w postaci 

kruszywa zakupionego z funduszu sołeckiego.  

 Następnie głos zabrała sołtys wsi Stasin Anna Wójcik, która w imieniu własnym 

i  mieszkańców poszkodowanych przez trąbę powietrzną podziękowała wszystkim osobom, 

jednostkom, firmom, samorządom i przedstawicielom władz, które zaangażowały się 

w pomoc i działanie przy usuwaniu skutków kataklizmu jak również za wszelkiego rodzaju 

wsparcie duchowe. 

 W imieniu mieszkańców radny Andrzej Twardowski wręczył pisemne podziękowania 

Wójtowi, władzom Gminy oraz obecnym na sesji radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu 

Gminy i jednostek podległych. Podziękował także księżom oraz darczyńcom, wymieniając 

wszystkie firmy, które udzieliły pomocy. Po zakończeniu podziękowań radny poinformował, że 

w dniu 28 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa 

i Gospodarki Wodnej, podczas którego omawiane były sprawy organizacyjne tegorocznych 

dożynek gminnych, program i kandydatury na Starostów. Termin zaplanowano na 25 sierpnia.  

 Wójt podziękował. Niesienie pomocy przez władze gminy, w tak obliczu tak trudnej 

sytuacji wynika przede wszystkim z obowiązku. Cały sztab kryzysowy stacjonował 

w miejscowościach najbardziej dotkniętych kataklizmem, tj. Palikije Pierwsze i Stasin. Wójt 

podziękował wszystkim służbom, które były zaangażowane w pomoc. Osobom i lokalnym 

firmom, które dostarczały posiłków oraz sołtysom, radnym i firmom, które zaoferowały swoją 

bezpłatną pomoc i pracę. Wójt poinformował, że dużo zniszczeń zostało już naprawionych 

i usuniętych, ale wiele jeszcze pozostało. Zapewnił, że będą czynione wszelkie starania, aby jak 
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najszybciej rozdysponować i przekazać środki, które cały czas spływają do Gminy na pomoc 

poszkodowanym. 

 Radny A. Twardowski poinformował, że będą również przygotowane pisemne 

podziękowania dla dekarzy. 

 Zwracając się do Wójta podziękował za pomoc przy usuwaniu skutków trąby, która 

nawiedziła również m. Halinówkę, szczególnie druhom ochotnikom z Terespola. 

 Sołtys wsi Maszki Marek Nowak zapytał Wójta, czy planowane jest koszenie poboczy 

dróg gminnych, które są tłuczniowane? 

 Wójt poinformował, że są planowane do koszenia, ale dopiero w dalszej kolejności, po 

koszeniu poboczy dróg powiatowych oraz poboczy dróg i miejsc gdzie przejdą procesje 

Bożego Ciała. 

 Wracając do przekazanych podziękowań radny Tomasz Kowalski wyraził swoją 

wdzięczność i solidarność. Zapewnił, że środki, które spływają na pomoc poszkodowanym 

będą rozdzielone sprawiedliwie i w miarę możliwości jak najszybciej, aby pokryć straty 

i naprawić szkody powstałe zarówno w dobytku mieszkańców jak i mieniu gminy. 

Poinformował, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Komisji Budżetowej Wójt 

złoży wniosek do MSWiA o dodatkowe środki. Radny wyraził również nadzieję, że wizyty 

przedstawicieli rządu i władz będą miały przełożenie na sytuację mieszkańców i aspekt 

finansowy dla Gminy. 

 Radny Jarosław Zubrzycki podziękował Wójtowi za bardzo szybką interwencję 

i usunięcie błota po obfitych opadach w Łubkach Szlachcie. Za pomoc podziękował również 

sołtysowi wsi Jarosławowi Wierzbickiemu. 

 Nawiązując do ostatniej wypowiedzi sołtysa T. Mirosława Wójt poinformował, że do 

pomocy przyłączały się różne jednostki z odległych miejscowości. Oprócz jednostki OSP 

z Terespola, o czym mówił sołtys do pomocy zaangażowała się również grupa Strzelec 

z m. Wysokie Mazowieckie, która zajmowała się usuwaniem powalonych drzew 

w m. Wojciechów w tzw. Olszynkach. Pomoc płynęła z różnych stron, również i pomoc 

finansowa od osób prywatnych. W imieniu mieszkańców środki pieniężne przekazał także 

Wójt Gminy Borzechów, konkretnie na pomoc jednej z mieszkanek pochodzącej z tamtego 

rejonu. Ponadto Podkarpacie, Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz Gmina Konopnica. 

W imieniu własnym i mieszkańców Wójt podziękował wszystkim ofiarodawcom. Na 

zakończenie wypowiedzi poinformował, że w ramach pomocy dla poszkodowanych w dniu 24 

czerwca, tj. w najbliższy poniedziałek w Urzędzie Gminy Wojciechów pracownicy Wydziału 

Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie będą udzielali porad z zakresu 

prawa budowlanego. 

 Rady A. Twardowski złożył podziękowania również księżom i parafianom. 

 Radna Anna Zabiegła zapytała Wójta, czy będą wykonywane remonty cząstkowe 

asfaltowych dróg gminnych? 

 Wójt poinformował, że będą wykonywane. W pierwszej kolejności duże ubytki. 

 Głos zabrała Sekretarz Agata Gliwka. Na wstępie podziękowała za przekazane jej 

podziękowania, następnie odniosła się do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które 

odbyły się 26 maja zwracając uwagę na bardzo wysoką frekwencję, która wyniosła 42,11%. 
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Podziękowała wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych za sprawną pracę 

i poświęcony czas. 

 Przewodniczący Rady poinformował o terminie kolejnej sesji, która planowana jest na 

4 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury. W kilku zdaniach nawiązał do pomocy po przejściu trąby. 

Na zakończenie wypowiedzi podziękował wszystkim radnym, którzy zaangażowali się w tą 

pomoc.  

 Wójt wręczył pisemne podziękowania dla sołtys Anny Wójcik, sołtys Joanny Piróg-Di 

Santo i sołtysa Stanisława Wójtowicza przekazane przez Starostę a będące inicjatywą 

Zarządzania Kryzysowego. 

 Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Rady zakończył 

dyskusję w tym punkcie obrad. 

 

Ad. pkt 12. Zakończenie obrad X sesji w VIII kadencji 2018 - 2023. 

Zakończenia obrad X sesji Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji dokonał 

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

 

 

 

Protokołowała:      PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Anna Śmigielska                /-/ Michał Sumiński 

 


