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Protokół XI 

z posiedzenia Rady Gminy Wólka 

z dnia 31.07.2015 

Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności  

Na stan 15 radnych obecnych 13 

Nieobecni: Radny Janusz Mamacarz, Radna Dorota Sajdak. 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : 

Edwin Gortat – Wójt Gminy  

Agnieszka Grobelska – Skarbnik Gminy, 

Pracownicy Urzędu Gminy Wólka, 

Sołtysi według załączonej listy obecności.  

 

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 Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wólka, 

b) zmian w budżecie gminy, 

c) wieloletniej prognozy finansowej. 

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 13 

radnych.  

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

w spawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
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Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały 

zaproponowanej  przez Wójta Gminy. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad powyższej uchwały 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). Jednocześnie Wójt przekazał Przewodniczącemu odpowiedzi  

na interpelacje założone przez Radnych na poprzedniej sesji.  

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

Przewodniczący stałych Komisji. 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania. Przewodniczący Rady Gminy przekazał Radnym Krzysztofowi 

Koziełowi oraz Radnej Magdalenie Udryckiej odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej 

sesji.  

Głos zabrał Radny Marcin Gierlach pytając, czy zostały podjęte działania w sprawie budowy 

oświetlenia na „ulicy Tartacznej” w Łuszczowie, na które zostały przeznaczone środki z funduszu 

sołeckiego. Kolejne pytanie dotyczyło drogi gminnej 106106, Radny zapytał, czy łaty, które 

pojawiły się na tej drodze, zostały położone w ramach remontu, a jeżeli tak, to kto go 

przeprowadził i   ile to kosztowało.  

Ad. 7.Podjęcie uchwał w sprawie: 

Ad. a) Pierwszy projekt dotyczył uchwały w sprawie Przyjęcia Programu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Wólka, 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej przedstawił pozytywną 

opinię komisji. 

 Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie, przyjęcia Programu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Wólka  Nr XI.70.2015 została podjęta jednogłośnie. 

Ad b) Następnym projektem była uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski, przedstawił pozytywną opinię komisji. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Grobelska, poprosiła o dodatkową  zmianę  

w budżecie  dotyczącą działu 09 rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 infrastruktura 

wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 

gdzie została  wprowadzona kwota zwiększenia o 2500zł. Skarbnik poprosiła o zmianę tej kwoty 

na 3500 zł w związku z otrzymanym pismem od Pana Roberta Wysmulskiego pracownika 

Referatu Infrastruktury w sprawie dodatkowego zakupu map projektowych, których koszt wynosi 

3500 zł. 

Dodatkowo wyjaśniła, że zmniejszenie zostanie dokonane w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe paragraf 4810 rezerwy, gdzie 

jest wpisana kwota „z minusem” 47 100 zł , a zostanie wprowadzona kwota 48 000 zł. 
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad poprawką do przedmiotowej uchwały.  

Za wprowadzeniem poprawki do uchwały byli wszyscy zebrani radni.  

 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała wraz z przyjętą poprawka  w sprawie zmian  

w budżecie Gminy Wólka Nr XI.71.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad c) Kolejnym projektem  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 XI.72.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad d ) Ostatnim punktem porządku obrad było przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinie  

w sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Pan Marek Zatorski  poinformował, że komisja  

nie opiniowała tej uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki 

Komunalnej  Pan Andrzeja Puszkę o opinię.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej Puszka przedstawił 

pozytywną opinię komisji.  

W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy wyjaśniając, że  powodem ponownego podjęcia uchwały 

w tej sprawie są uwagi do podjętej na poprzedniej sesji uchwały, przysłane przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. Wójt szczegółowo objaśnił przedstawione przez Izbę uwagi.  

 Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej Nr  XI.73.2015 Rady Gminy Wólka została podjęta jednogłośnie. 

Ad. 8. Odpowiedzi interpelacje i zapytania. 

Głos zabrał Wójt Gminy, odpowiadając na zapytanie Radnego Marcina Gierlacha powiedział,  

że budowa oświetlenia na „ ul. Tartacznej” w Łuszczowie nie jest zagrożona w budżecie gminy. 

Poinformował, że inwestycja znajduje się na etapie składania do Starostwa Powiatowego 

dokumentów związanych z uzyskaniem  pozwolenia na budowę.  

Odpowiadając na drugie pytanie Radnego Marcina Gierlacha, Wójt poinformował, że remont 

powyższej drogi przeprowadzała firma Kom-eko, jednocześnie nadmienił, że nie jest w stanie  
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w chwili obecnej wymienić przeznaczonej na ten cel kwoty. Wójt powiedział, że przekaże  

tą informację w późniejszym czasie.  

Radny Marcin Gierlach zapytał Wójta, czy modernizacja tej drogi przeprowadzona  

jest w ramach przedmiotowego remontu.  

Wójt odpowiedział, że tak,  inwestycja została przeprowadzona w ramach „tego remontu”. 

 

Ad.10  Wolne wnioski.  

Głos zabrała Pani Lidia Dobosz Sołtys wsi Sobianowice, pytając kiedy zostanie skończona droga 

„w kierunku Ciemięgi” do „Pani Pacek”. 

Wójt odpowiedział, że planowane jest wykonanie tej drogi jeszcze w tym roku. 

Sołtys wsi Sobianowice zapytała, również o drogę „w kierunku koło mostu do Pani Borsuk”. 

Wójt, odpowiedział, że, konieczne jest dokończenie procedury wykupu tej działki.  

Głos zabrała Sołtys wsi Jakubowice Murowane Pani Kazimiera Janiszewska, dziękując 

Wójtowi, za zorganizowanie transportu na wyjazd na „Piknik Sołtysów”. Pani Sołtys wyraziła 

niezadowolenie z powodu małej liczby uczestników z Gminy Wólka, jednak wyjazd uznała  

za udany.  

Głos zabrał Wójt Gminy, wyraził zdziwienie z powodu małej liczby uczestników pikniku. 

Jednocześnie poprosił obecnych o pomoc w postaci rozmowy i negocjacji z mieszkańcami  

podczas realizacji inwestycji.  

Głos ponownie zabrała Kazimiera Janiszewska, prosząc w imieniu mieszkańców o interwencję  

w sprawie zarośniętego krzakami chodnika, utrudniającego wyjazd.  

Głos zabrał Radny Krzysztof Kozieł, poinformował, że NIK opublikował raport w sprawie 

półtorarocznego funkcjonowania, ustawy „śmieciowej”. Pan Kozieł przygotował i przekazał 

Radnym płyty CD z przedmiotowym materiałem. 

Pani Kazimiera Janiszewska zapytała, kiedy odbędą się Dożynki Gminne.  

Wójt poinformował, że Dożynki odbędą się 20 września. 

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

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Agnieszka Rybka                Józef Madoń  

 


