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Protokół VI  

z posiedzenia Rady Gminy Wólka 

z dnia 26.01.2015 

Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności  

Na stan 15 radnych obecnych 14 – nieobecny  Pan Janusz Mamcarz 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : 

Edwin Gortat – Wójt Gminy  

Agnieszka Grobelska – Skarbnik Gminy 

Jolanta Kais – Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Zuzanna Chrzanowska – Dyrektor Biblioteki Gminne w Wólce 

Pracownicy Urzędu Gminy Wólka  

Sołtysi  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego stałych komisji Rady o pracy 

między sesjami, 

6. Interpelacje i zapytania.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 r. 

b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. 

c) zmian w budżecie gminy na rok 2015, 

d) wieloletniej prognozy finansowej, 

e) zmiany uchwały nr XVIII/116/08 Rady Gminy Wólka z dnia 29 stycznia 2008 

roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania  

na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego, 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9. Wolne wnioski 

10. Zamknięcie obrad. 

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

wszystkich zebranych. Stwierdził prawomocność obrad na stan 15 radnych  obecnych było 14 

radnych. Nieobecny był Pan Janusz Mamcarz. 

Ad 2  Edwin Gortat Wójt Gminny, poprosił o przyjęcie do porządku obrad uchwały w spawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały 

zaproponowanej przez Wójta Gminy. 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości byli wszyscy obecni radni. 

Następnie porządek obrad wraz z przyjętą poprawką  został  przyjęty jednogłośnie.  

Ad.3. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 4. Informację z realizacji uchwał przedstawił Wójt Gminy Edwin Gortat (zał. do 

protokołu). 

Ad.5 Informacje o pracy między sesjami przedstawił  Przewodniczący Rady oraz wszyscy 

Przewodniczący stałych Komisji. 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania ( nie zgłoszono) 

Ad. 7.Podjęcie uchwał w sprawie: 

Ad. a) Pierwszy projekt dotyczył uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. 

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska, przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r, Nr VI.28.2015, została podjęta 

jednogłośnie  

Ad b) Następnym projektem była uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. 

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska, przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2015 r. Nr VI.29.2015 została podjęta jednogłośnie 

 

Ad c ) Kolejnym projektem była uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Agnieszkę Grobelską Skarbnika Gminy  

o zapoznanie Radnych z  proponowanymi zmianami w budżecie Gminy. 

Agnieszka Grobelska Skarbnik Gminy szczegółowo zapoznała Radnych ze zmianami  

i omówiła czym są spowodowane. Wyjaśniła, że zmiany  są związane przede wszystkim  

z realizacją przez Gminę Wólka projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. 

 Są to następujące projekty: „Wzmocnienie spójności społecznej gospodarczej i terytorialnej 

w obszarze funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”,  

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wólka”, „Doposażenie szkolnego 

zespołu tańca ludowego Łuszczowiacy w Gminie Wólka”, „Wyposażenie nowego szkolnego 

zespołu tańca ludowego w Świdniku Małym, „Modernizacja oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych„ a także projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej takich jak: „Chwytaj szansę” i „ Schematom stop”. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

Radny Andrzej Puszka zapytał, których placów zabaw dotyczy zmiana ujęta w projekcie. 

Edwin Gortata Wójt Gminy odpowiedział, że projekt dotyczy placów zabaw w Świdniku 

Małym, Pliszczynie i Łuszczowie. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r   

Nr VI.30.2015 została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad d ) Kolejny projekt dotyczył uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

 Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

Nr VI.31.2015 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad e) Następnym projektem była uchwała w sprawie z zmiany uchwały nr XVIII/116/08 

Rady Gminy Wólka z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia 

„Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego. 

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska, przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XVIII/116/08 Rady Gminy 

Wólka z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego. Nr VI.32.2015 została podjęta 

jednogłośnie. 

Ad f) Ostatnim projektem była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

do porządku obrad. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

Nr VI.33.2015 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Brak  

 

Ad.10  Wolne wnioski.  

 Głos zabrała Pani Halina Flis Sołtys wsi Wólka, zwracając się z prośbą do Wójta 

Gminy o wystąpienie do zarządcy drogi krajowej o namalowanie przedłużenia pasów na 

przejściu dla pieszych w miejscu „gdzie był wypadek”. 

 

Edwin Gortat Wójt Gminy poinformował, że tego przejścia dla pieszych nie będzie. 

Zostanie ono przesunięte do miejsca, gdzie zostały postawione słupy Projekt ten będzie 

realizowany do końca czerwca tego roku . Dodał, że  poza postawionymi słupami dodatkowo 

będą wykonane lewoskręty i pomalowane pasy „coś na zasadzie  „wysyp azylu””. 

 

Halina Flis dodała, że  drodze powiatowej, również trzeba namalować pasy „bo są zdarte”. 

 

Radna Iwona Kędra poprosiła o interwencję w zakładzie energetycznym, w związku  

z godzinami działania oświetlenia. Powiedziała że „ latarnie zapalają się o godz. 17 – 18 gdzie 

już od co najmniej półtorej godziny jest ciemna noc. Gasną o 11 w południe „ dodała, że nie 

zawsze się palą i nie wszystkie. Zaznaczyła, że utrudnia to bardzo mieszkańcom powrót  

z przystanku. 
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Głos zabrał Jerzy Pietrzak Sołtys wsi Pliszczyn poinformował, że mieszkańcy wsi Pliszczyn 

złożyli do zakładu gazowniczego wniosek o gazyfikację wsi Pliszczyn na który dostali 

odpowiedz odmowną. W związku z tym poprosił o poparcie przez Przewodniczącego Rady 

Gminy, projektu gazyfikacji wsi Pliszczyn,  

 

Radna Iwona Kędra odniosła się do słów sołtysa wsi Pliszczyn, zauważyła, że wniosek do 

zakładu gazowniczego złożony był zbyt szybko i pochopnie i nie wszyscy mieszkańcy 

wiedzieli o takiej inicjatywie. Zaproponowała, aby sprawą zająć się jeszcze raz, zorganizować 

spotkanie informacyjne, zawiadamiając wszystkich mieszkańców i ponownie wystąpić  

z wnioskiem o gazyfikację wsi Pliszczyn, prosząc o poparcie Wójta Gminy. 

Kolejnym problemem poruszonym przez Radną Iwonę Kędra, były częste wyłączenia prądu 

które nie są spowodowane złą pogodą. Zaproponowała, aby zwrócić się do zakładu 

energetycznego z prośbą o wyjaśnienie. 

 

 

Edwin Gortat -Wójt Gminy poinformował o dokonanej, zmianie organizacyjnej w Urzędzie 

Gminy. Powiedział, że Pan Wiesław Szajewski nie jest już Zastępcą Wójta, został 

Sekretarzem i Kierownikiem Referatu Infrastruktury w związku z czym Pani Elżbieta Kołtun 

nie jest już kierownikiem tego referatu. Pani Ewa Flis została Kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego oraz Kierownikiem Referatu Obywatelskiego, Pani Agnieszka Rybka będzie 

zajmowała się Radą Gminy. Wyjaśnił, że powodem zmian było odejście na emerytuję trzech 

pań i aby nie zatrudniać nowych osób i generować kosztów postanowił obsadzić te 

stanowiska obecną kadrą.. Wyraził nadzieję, że dokonane zmiany przyniosą pozytywne 

efekty. W dalszej części wypowiedzi Wójt poinformował zebranych, że w drugiej połowie 

lutego odbędą się zebrania sołeckie na których odbędą się wybory sołtysów, w tym miejscu 

poprosił radnych o obecność na zebraniach. Kolejną sprawą poruszoną przez Wójta była chęć 

udziału Państwa Radnych w różnych uroczystościach organizowanych na terenie gminy. 

Edwin Gortat powiedział, że porozmawia z Dyrektorami szkół i poprosi, aby skierowali do 

Radnych zaproszenia. W dalszej części Wójt poinformował, że w dniu wczorajszym /tj 

25.01.2015r./ uczestniczył wraz ze „scholą parafialną” ze Świdnika Dużego, w spotkaniu 

zorganizowanym przez Gminę Dzierzkowice. Wyraził ogromne zadowolenie z udanego 

wieczoru i przekazał Radnym pozdrowienia oraz podziękowania od Wójta Gminy 

Dzierzkowice Pana Marcina Gąsiorowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Ad 11.  Przewodniczący Rady Gminy Wólka , zamknął obrady VI sesji Rady Gminy. 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Agnieszka Rybka                Józef Madoń  

 


