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Protokół VII 

z posiedzenia Rady Gminy Wólka 

z dnia 02.03.2015 

Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności  

Na stan 13 radnych obecnych 13 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : 

Edwin Gortat – Wójt Gminy  

Agnieszka Grobelska – Skarbnik Gminy, 

Wiesław Szajewski – Sekretarz Gminy, 

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) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wólka, 

b) zatwierdzenia planów racy stałych komisji Rady Gminy Wólka, 

c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta, 

d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki, 

e) nabycia nieruchomości, 

f) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wólka w stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 

„Kraina wokół Lublina” w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020,  

g) udzielenia przez Gminę Wólka pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Lubelskiemu, 

h) zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków, 

i) zmian w budżecie gminy na 2015r. 

j) wieloletniej prognozy finansowej, 

k) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wólka w roku 2015, 
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l) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wólka do współpracy w ramach 

Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 

i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wólka, a pozostałymi gminami 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

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 w szczególności nowo wybranych Sołtysów Gminy Wólka.  

Stwierdził prawomocność obrad, na stan 13 radnych  obecnych było 13 radnych.  

Ad 2  Edwin Gortat Wójt Gminy, poprosił o przyjęcie do porządku obrad w pkt. 11 

uchwały w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolka w roku 2015, oraz w pkt. 12 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wólka do współpracy w ramach 

Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia 

porozumienia pomiędzy Gminą Wólka, a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwał 

zaproponowanych przez Wójta Gminy. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały dotyczącej programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi byli wszyscy obecni radni. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały dotyczącej  zgody na przystąpienie 

Gminy Wólka do współpracy w ramach ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, byli 

wszyscy obecni radni. 

Następnie porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami  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 uchwalenia ramowego planu pracy Rady 

Gminy Wólka 

 Wszyscy przewodniczący Komisji stałych przedstawili pozytywną opinię w sprawie 

uchwały dotyczącej uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wólka. 
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Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy 

Rady Gminy Wólka Nr VII.34.2015, została podjęta jednogłośnie. 

Ad b) Następnym projektem była uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

komisji Rady Gminy Wólka.  

Wszyscy przewodniczący przedstawili pozytywną opinię planów pracy 

poszczególnych komisji. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

komisji Rady Gminy Wólka  Nr VII.35.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad c) Kolejnym projektem  była uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.  

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Dobek poinformowała,  

że proponowana uchwała jest konsekwencją skargi jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Wólka,  

następnie została przekazana do rozpatrzenia komisji rewizyjnej. Po zapoznaniu się  

z materiałami oraz wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy, komisja uznała skargę  

za bezzasadną. 

W dalszej części swojej wypowiedzi Przewodnicząca odczytała protokół  

nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13.02.2015r. dotyczący rozpatrzenia skargi. 

Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy, zgłaszając wniosek o dokonanie 

następujących poprawek do projektu przedmiotowej uchwały: w podstawie prawnej, jest: 

„Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 „ powinno być;” Dz. U z 2013 r  poz. 267 z póź. zm”,  aby 

zwrot „skargę za niezasadną” zastąpić następującym zwrotem” za bezzasadną skargę złożoną 

przez Panią Agnieszkę Gącikowską” zmiana dotyczy § 1, natomiast w § 2 zamiast 

„skarżącego” powinno być „skarżącej”. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w uchwale  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie 

przyjęli proponowane zmiany. 

 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta  

Nr VII.36.2015 została przyjęta stosunkiem głosów: 

za -12 głosów 

przeciw- 0 głosów  

wstrzymał się -1 głos . 
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Ad d ) Kolejny projekt dotyczył uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną 

opinię komisji. 

 Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Nr VII.37.2015 została 

przyjęta jednogłośnie. 

Ad e) Następnym projektem była uchwała w sprawie  nabycia nieruchomości.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną 

opinię komisji. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, również przedstawił 

pozytywną opinię Komisji. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie nabycia nieruchomości.  

Nr VII.38.2015 została podjęta jednogłośnie. 

Ad f) Następny projekt uchwały przedstawiony pod obrady dotyczył wyrażenia woli 

kontynuacji członkostwa Gminy Wólka w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz 

Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w okresie realizacji Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty przedstawiła pozytywną opinię 

komisji.  

W tym miejscu Sekretarz Gminy złożył wniosek o uzupełnienie wolnych miejsc  

w treści uchwały słowami: ”Nr XVIII/116/08 , Wólka , 29 styczeń . 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia poprawek do projektu 

uchwały. Radni przyjęli poprawki jednogłośnie. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji 

członkostwa Gminy Wólka w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz 

Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w okresie realizacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr VII.39.2015 wraz  

z przyjętą poprawką została podjęta jednogłośnie.  

Ad g) Kolejnym projektem uchwały będącej przedmiotem obrad była uchwała w sprawie 

udzielenia przez Gminę Wólka pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Lubelskiemu. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną 

opinię Komisji . 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, również przedstawił 

pozytywną opinię komisji. 



5 

 

Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy Wiesław Szajewski przedstawiając wniosek  

o dokonanie poprawek w projekcie uchwały, polegających na: - wykreśleniu 2010r.Nr 80 poz. 

526 i zastąpienie 2014 poz.1115 w podstawie prawnej, natomiast w uzasadnieniu o skreślenie 

jednego zera.  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem poprawek. 

Przedstawione przez Sekretarza poprawki do uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie udzielenia przez Gminę Wólka 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Lubelskiemu Nr VII.40.2015 

wraz z przyjętą poprawką została podjęta jednogłośnie. 

Ad h) Następny projekt uchwały dotyczył zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną 

opinię komisji. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej poinformował,  

że komisja  nie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Tomasz Zaborek zwrócił się do Wójta Gminy z pytaniem „Czym jest 

podyktowany tak wysoki wzrost opłat za odprowadzanie ścieków” 

Wójt Edwin Gortat wyjaśnił, że wzrost cen jest spowodowany tym, że Gmina dużo 

więcej płaci za ścieki niż uzyskuje z opłat za nie. Dodał, że opłaty za ścieki u mieszkańców 

posiadających kanalizację są dwukrotnie tańsze niż u tych którzy kanalizacji nie posiadają. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Nr VII.41.2015 została podjęta 

następującym stosunkiem głosów: 

Za – 10 głosów 

Przeciw- 2 głosy 

Wstrzymał się – 1 głos  

Ad i ) Kolejnym projektem, będącym przedmiotem obrad była uchwała w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o objaśnienie zmian. 

Skarbnik Gminy nie omówiła zmian, które zostały przedstawione w materiałach. 

Odniosła się natomiast do zmian, które zostaną dokonane w związku z otrzymaniem pisma  

ze Szkoły w Świdniku Małym w związku z którym, kwota z działu oświata i szkolnictwo - 

3000 zł zostanie przeniesiona do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć zespołu tańca ludowego w Świdniku Małym. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną 

opinię komisji.  
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Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku dotyczącego 

poprawek do uchwały przedstawionych przez Panią Skarbnik. Wniosek został przyjęty 

jednogłośnie. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie zmian w budżecie  Nr VII.42.2015 

wraz z poprawkami, została podjęta jednogłośnie. 

Ad J) Kolejnym punktem porządku obrad była uchwała w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną 

opinię komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

Nr VII.43.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad k) Następnym punktem obrad była uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wólka 

w roku 2015. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej przedstawił pozytywną 

opinię komisji. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wólka w roku 

2015, Nr VII.44.2015 została podjęta jednogłośnie.  

Ad.l) Ostatnią uchwałą w porządku obrad sesji Rady Gminy, była uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wólka do współpracy w ramach Zintegrowanej 

Inwestycji Terytorialnej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia 

pomiędzy Gminą Wólka, pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Głos zabrał Wójt Gminy Edwin Gortat, wytłumaczył powody późnego przekazania 

projektu uchwały Radnym, wyjaśnił, że  uchwała stanowi podstawę do uczestnictwa  

w Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej, dzięki czemu Gmina Wólka, będzie miała 

możliwość pozyskania środków finansowych przeznaczonych na  realizację inwestycji.  

Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Wólka do współpracy w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej  

w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 

Wólka, pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Nr VII.45.2015 

została podjęta jednogłośnie.  

Ad.9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Brak  
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Ad.10  Wolne wnioski.  

W tym punkcie obrad głos zabrała Radna Dorota Sajdak, zwracając się  

z zapytaniem, czy gmina może wpłynąć na GDDKiA aby zostało włączone oświetlenie węzła 

na obwodnicy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że podejmie działania w tej sprawie, jednak według 

informacji, jakie uzyskał, część kabli oświetleniowych w miejscowościach Długie, 

Świdniczek (przy wiadukcie, a także na ul. Pliszczyńskiej, została skradziona. 

W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt Gminy, przekazał Radnym informacje 

dotyczące: 

-zakończenia zebrań sołeckich na których zostali wybrani Sołtysi oraz Rady Sołeckie. Powitał 

i przedstawił nowo wybranych Sołtysów oraz podziękował za obecność na zebraniach.  

-zbliżających się targów rolniczych AGRO- PARK 2015.  

-zmiany numeru kont, polegającej na tym, iż każdy podatnik posiada swoje indywidualne 

konto. Prosił, aby zwrócić na to uwagę przy dokonaniu przelewu. 

- odbycia się powtórzonych wyborów samorządowych w miejscowości Łuszczów Pierwszy i 

Łuszczów Drugi zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r., przekazał, również informację, 

że wyrokiem sądu oraz postanowieniem Wojewody Lubelskiego, radnym z tych miejscowości 

zostały uchylone mandaty, w związku z nieprawidłowościami wykrytymi przy wydawaniu 

kart do głosowania. 

Głos zabrała Radna Iwona Kędra ponawiając prośbę o kontrolę latarni w Pliszczynie 

ponieważ w dalszym ciągu nie wszystkie działają tak jak powinny. Nadmieniła, również,  

że na trasie z Pliszczyna do Wólki latarnie świecą się jeszcze o godz. 9 rano. 

W odpowiedzi na pytanie została udzielona informacja, że przedmiotowe oświetlenie 

należy do miasta Lublin. 

Sołtys wsi Kolonia Pliszczyn, Pani Małgorzata Malinowska zwróciła się  

z zapytaniem w jaki sposób zostanie zrobiona droga od torów do wiaduktu,  

Odpowiedzi na pytanie udzielił Sekretarz Gminy Wiesław Szajewski, 

poinformował, że planowane jest poszerzenie tej drogi po pół metra z każdej strony. W chwili 

obecnej ma ona szerokość 3,5 m, dodatkowo wydzielone są miejsca gdzie pojazdy mogą się 

minąć. Droga będzie przeprowadzona tylko po terenie przeznaczonym pod drogę. Szerokość 

jezdni wyniesie 4,5m. Jadąc w kierunku obwodnicy skręcając z ul. Pliszczyńskiej, zostawimy  

po lewej stronie 25 cm utwardzonego tłuczniem pobocza po to, aby jezdnia była 

zabezpieczona. Dodatkowo jezdnia zostanie oddzielona od opaski bezpieczeństwa, 

krawężnikiem betonowym płaskim, następnie na szerokości 60 cm. położymy kostkę w 

kolorze czerwonym, stwarzając opaskę bezpieczeństwa, która może być wykorzystana jako 

chodnik. Jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę, aby przekazać własny teren wówczas istnienie 

możliwość jej poszerzenia. Zostanie, również wykonana cała podbudowa poszerzenia, całość 

jezdni nie będzie zrywana, lecz uzupełniona masą asfaltową o grubości 4 lub 5 cm. Zostanie 

zbudowana jednolita, równa  powierzchnia masy asfaltowej do samego tunelu od przejazdu 

kolejowego. 
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W dalszej części swojej wypowiedzi Sekretarz Gminy wyjaśnił wątpliwości Radnych 

dotyczące prawidłowości sporządzenia PIT-u za 2015r. Poinformował, że PIT został 

wystawiony prawidłowo. Objaśnił że w pkt. D „ informacja o kwotach wypłaconych 

podatnikowi” zapisano zwrot” miesiąc za który dokonano wypłaty”. 

 

Radna Magdalena Udrycka zapytała, czy zostały poczynione działania w związku  

z wymianą oświetlenia w dwóch punktach przy naszej gminie.  

Odpowiedzi udzielił Wójt powiedział, że wykonawca został o tym powiadomiony, 

jeżeli zaistnieją  trudności będziemy o tym informować na bieżąco. 

 

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

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Agnieszka Rybka                Józef Madoń  

 


