
UCHWAŁA NR IX.32.2019 
RADY GMINY WÓLKA

z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Wólka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Wólka uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr VII/38/03 Rady Gminy Wólka z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Sołectwa (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003 r. Nr. 109 poz. 2658) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W Statucie Sołectwa Bystrzyca stanowiącym załącznik nr 1 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

2) W Statucie Sołectwa Kolonia Biskupie stanowiącym załącznik nr 2 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

3) W Statucie Sołectwa Długie stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

Id: QRBTJ-POKBQ-GKGRL-LTGQT-ICFMB. Podpisany Strona 1



2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

4) W Statucie Sołectwa Łuszczów Pierwszy stanowiącym załącznik nr 4 do powyższej uchwały wprowadza 
się następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

5) W Statucie Sołectwa Łuszczów Drugi stanowiącym załącznik nr 5 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

6) W Statucie Sołectwa Jakubowice Murowane stanowiącym załącznik nr 6 do powyższej uchwały 
wprowadza się następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 
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3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

7) W Statucie Sołectwa Łysaków stanowiącym załącznik nr 7 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

8) W Statucie Sołectwa Pliszczyn stanowiącym załącznik nr 8 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

9) W Statucie Sołectwa Kolonia Pliszczyn stanowiącym załącznik nr 9 do powyższej uchwały wprowadza 
się następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”
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b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

10) W Statucie Sołectwa Rudnik stanowiącym załącznik nr 10 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

11) W Statucie Sołectwa Sobianowice stanowiącym załącznik nr 11 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

12) W Statucie Sołectwa Świdniczek stanowiącym załącznik nr 12 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 
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c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

13) W Statucie Sołectwa Świdnik Mały stanowiącym załącznik nr 13 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

14) W Statucie Sołectwa Kolonia Świdnik Mały stanowiącym załącznik nr 14 do powyższej uchwały 
wprowadza się następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

15) W Statucie Sołectwa Świdnik Duży Pierwszy stanowiącym załącznik nr 15 do powyższej uchwały 
wprowadza się następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

Id: QRBTJ-POKBQ-GKGRL-LTGQT-ICFMB. Podpisany Strona 5



d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

16) W Statucie Sołectwa Świdnik Duży Drugi stanowiącym załącznik nr 16 do powyższej uchwały 
wprowadza się następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

17) W Statucie Sołectwa Turka stanowiącym załącznik nr 17 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

18) W Statucie Sołectwa Wólka stanowiącym załącznik nr 18 do powyższej uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

2. W przypadku wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji pełni on swoją 
funkcję do czasu jej upływu. 

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji odpowiednio 
przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.”

b) § 11 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie „zwoływanie sprawozdawczego zebrania wiejskiego w terminie 
6 miesięcy od zakończenia roku,” 

c) § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie „zwoływanie zebrania wyborczego w terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kadencji organów sołectwa,” 

d) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys zwołuje zebranie wyborcze w terminie uzgodnionym 
z Wójtem Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołectwa.”

Id: QRBTJ-POKBQ-GKGRL-LTGQT-ICFMB. Podpisany Strona 6



§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

Edyta Dobek
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