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              Protokół Nr II/2014 

                                        z  nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy Wólka 

                 z  dnia 1 grudnia 2014 roku. 

 

Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności. 

Na stan 15 obecnych było 15 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : 

Edwin Gortat – Wójt  Gminy Wólka 

Zaborek Magdalena Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. 

Ewa Flis Sekretarz Gminy 

Agnieszka Grobelska – Skarbnik Gminy 

Kierownicy referatów UG 

Sołtysi  

 

                                        Porządek posiedzenia : 

1) Otwarci posiedzenia. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Podjęcie uchwał w sprawie :                                                                                                                    

a ) ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy Wólka.                                                                   

b) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy 

4) Zamkniecie obrad. 

Ad.1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń witając  

przybyłych na dzisiejszą sesję . Stwierdził prawomocność obrad na stan 15 radnych obecnych był 15  

co stanowi quorum potrzebne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował radnych ,że 

posiedzenie Rady zwołane zostało na wniosek Wójta w trybie nadzwyczajnym. 

Ad.2. Proponowany porządek obrad przyjęto został jednogłośnie.. 

Ad.3. Podjęcie uchwał w sprawie : 

Pierwszy projekt uchwały dotyczył ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wólka.                                    

Sekretarz Gminy Pani  Ewa Flis  poinformowała  radnych ,że pobory   Wójta   nie zmieniły się,   od 
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poprzedniej kadencji. Przewodniczący Rady Pan Józef Madoń  zwrócił się z zapytaniem, czy  radni 

mają  inne propozycje ,niż propozycja zawarta w projekcie uchwały. Innych propozycji nie zgłoszono i 

Przewodniczący Pan Józef Madoń  poddał pod głosowanie projekt uchwały Uchwała Nr II/3/2014 

została podjęta  jednogłośnie. 

Drugi  projekt uchwały dotyczył składów osobowych  stałych komisji Rady.                                   

Przewodniczący Rady  Pan Madoń poinformował ,ze  w pierwszej kolejności należy ustalić  ile osób 

będzie liczyć każda komisja , następnie zostaną ustalone składy osobowe.                                                           

Dodał ,że wszyscy radni złożyli deklaracje w jakich komisjach chcą pracować. Zwrócił się z zapytaniem 

do radnych ,czy chcą ,żeby pozostawić składy osobowe według złożonych deklaracji czy też maja inne 

propozycje.                                                                                                                                                                   

Radni jednogłośnie zdecydowali ,żeby ustalić liczbę i składy osobowe komisji według złożonych 

deklaracji.  Przewodniczący Rady Pan Madoń odczytał projekt uchwały , uwag nie zgłoszono i uchwała 

Nr II/4/2014 podjęta została jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w czasie 

,której komisje  się ukonstytuowały  i wybrały  przewodniczących.                                                      

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  została wybrana Pani Edyta Dobek , wiceprzewodniczącym 

Pan Fil Mirosław , a sekretarzem Komisji Kozieł Krzysztof . Przewodniczącym Komisji Budżetowej 

wybrany został Pan Zatorski Marek ,wiceprzewodniczącą  została Pani Sajdak Dorota .Komisja 

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej funkcje przewodniczącego powierzyła Panu Puszce  

Andrzejowi, wiceprzewodniczącym  został Pan  Janusz Mamcarz , natomiast sekretarzem Pani 

Kędra Iwona. Natomiast Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty wybrana została Pani 

Goździewska Małgorzata  ,  wiceprzewodniczącą komisji Pani Kowalik Jadwiga .                                            

Ad.4. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Pan Józef Madoń podziękował 

wszystkim za przybycie i udział w posiedzeniu zamykając II sesję Rady Gminy Wólka. 

 

 

Protokółowała               Przewodniczący                                                                                                          

Wiesława Jakimiak                Rady Gminy    

         Józef Madoń 
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