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 Protokół XXXVII 

z  posiedzenia Rady Gminy Wólka 

z dnia 08.09.2017 r.   

Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności  

Na stan 15 radnych obecnych 13 członków Rady. 

Nieobecny Przewodniczący Rady Gminy oraz Radny Marcin Gierlach  

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : 

Pan Edwin Gortat – Wójt Gminy, 

Pan Wiesław Szajewski – Sekretarz Gminy, 

Pani Agnieszka Grobelska – Skarbnik Gminy, 

Pan Michał Wróblewski- autor Programu Rewitalizacji Gminy Wólka na lata 2017-2023 

Pracownicy Urzędu Gminy Wólka, 

Sołtysi według załączonej listy obecności.  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 lipca 2017 r. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 27 lipca 2017r . 

5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji 

Rady o pracy między sesjami. 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Wólka, 

b) przyjęcia przez Gminę Wólka zadania zarzadzania publiczną droga powiatową  

Nr 2224L Lublin-Wólka Lubelska- Pliszczyn-Sobianowice na odcinku od km 

7+471 do km 8+589 w miejscowości Sobianowice na terenie Gminy Wólka 

c) wspólnej realizacji zadania pod nazwa „Dożynki Wojewódzkie Radawiec 

2017”, 

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

Gminie Chojnice, 

e) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wólka na lata 2017-2022, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka w jej granicach 

administracyjnych, 

g) zmian w budżecie gminy na 2017 r., 

h) wieloletniej prognozy finansowej. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

11. 10.Zamknięcie obrad 
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Ad 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet 

witając wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad. Na stan 15 radnych, obecnych  

13 członków Rady. 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Wiceprzewodniczący sprostował, że w punkcie 8 e) właściwa nazwa uchwały brzmi 

 „ przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wólka na lata 2017-2023. 

 Radni przyjęli zgłoszoną przez Wiceprzewodniczącego poprawkę do porządku obrad. 

 Radni nie wnieśli uwag i zaproponowany porządek obrad wraz z poprawką został 

przyjęty. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji z  dnia 20.07.2017 r. sesji. 

Radni nie wnieśli uwag i protokół z sesji z dnia 20.07. 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4 Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 27 lipca 2017 r. 

Radni nie wnieśli uwag i protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27 lipca 2017 

roku został przyjęty następującym stosunkiem głosów: 

Za przyjęciem  protokołu było 8 głosów 

Przeciw 0 

Wstrzymało się 5 głosów 

 

Ad 5. Informację z realizacji uchwał przedstawił Wójt Gminy Edwin Gortat (zał. do 

protokołu).  

Ad. 6. Informacje o pracy między sesjami przedstawił Przewodniczący Rady oraz 

wszyscy Przewodniczący stałych Komisji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet poinformował,  

że w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy Pana Józef Madonia  w czasie miedzy 

sesjami, pełnił dyżur w biurze rady. W dniu 27 sierpnia wraz z Wójtem Gminy reprezentował 

Gminę na Dożynkach Powiatowych w Radawcu. Dnia 28 sierpnia pełnił dyżur w biurze Rady 

przygotowując materiały na dzisiejszą sesję  W dniu 3 września uczestniczył  

w Dożynkach Gminnych, natomiast dnia 5 września oraz w dniu dzisiejszym wziął udział  

w posiedzeniach  stałych komisji Rady Gminy.  

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska, 

poinformowała, że Komisja  odbyła jedno  posiedzenie w dniu 5 września 2017 r, którego 

tematem było opiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję.   

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edyta Dobek, poinformowała,  

że Komisja nie spotykała się miedzy sesjami.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski, poinformował,  

że komisja odbyła, dwa posiedzenia w dniu 27 lipca 2017 r. oraz w dniu 5 września 2017 r. 

tematem obrad komisji było opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej 

Puszka, poinformował, że Komisja odbyła trzy  posiedzenia. W dniu 27 lipca 2017r. 

bezpośrednio przed nadzwyczajną sesją Rady Gminy. Dnia  5 września 2017 r. odbyło się 

posiedzenie komisji na którym zostały zaopiniowane projekty uchwał na dzisiejszą sesję.  

Trzecie posiedzenie komisji odbyło się dniu dzisiejszym bezpośrednio przed sesją, dotyczyło 

ono propozycji zmian w nadchodzącym przetargu dotyczącym wywozu śmieci.   

Ad.7. Interpelacje i zapytania. 

Brak  

Ad.8 ppkt.a) Pierwszym projektem w porządku obrad była uchwała w sprawie sieci 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wólka. 

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska, 

przedstawiła pozytywną opinię komisji w tej sprawie.  

Radni nie wnieśli uwagi i uchwała Nr XXXVII.219.2017 w sprawie  sieci przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wólka została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8.ppkt b) Drugim projektem w porządku obrad była uchwała w sprawie przyjęcia  przez 

Gminę Wólka zadania zarzadzania publiczną droga powiatową Nr 2224L Lublin-Wólka 

Lubelska- Pliszczyn-Sobianowice na odcinku od km 7+471 do km 8+589 w miejscowości 

Sobianowice na terenie Gminy Wólka. 

Głos zabrał Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat, zwracając się z wnioskiem  

o wykreślenie z §1 wyrażenia „i trwałości”. Wójt wyjaśnił, że zmiana ta spowodowana jest 

uwagą przedstawioną na obradach Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  

przez Przewodniczącego Pana Andrzeja Puszkę. 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Andrzej Puszka, podzielił wniosek 

Wójta Gminy, dotyczący wykreślenia z projektu uchwały wyrażenia „i trwałości”, dodatkowo 

poinformował, że gwarancja obowiązuje. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet zarządził głosowanie  

nad przedstawioną poprawką  do projektu uchwały w postaci wykreślenia z §1 wyrażenia 

 „i trwałości”. 

Radni nie wnieśli uwag i proponowana poprawka została przyjęta jednogłośnie.  

Radni nie wnieśli dalszych uwag i uchwała Nr XXXVII.220.2017 w sprawie przyjęcia  przez 

Gminę Wólka zadania zarzadzania publiczną droga powiatową Nr 2224L Lublin-Wólka 

Lubelska- Pliszczyn-Sobianowice na odcinku od km 7+471 do km 8+589 w miejscowości 

Sobianowice na terenie Gminy Wólka, wraz z przyjętą poprawką, została podjęta 

jednogłośnie.  
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Ad. 8 ppkt  c) Kolejny projekt dotyczył uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania  

pod nazwą „Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2017”. 

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty przedstawiła pozytywną opinię komisji  

w tej sprawie.  

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXVII.221.2017 w sprawie wspólnej realizacji 

zadania pod nazwą „Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2017” została podjęta jednogłośnie.  

Ad. 8 ppkt d) Następnym projektem w porządku obrad była uchwała w sprawie udzielenia 

przez Gminę Wólka pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chojnice.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski, przedstawił pozytywną opinię 

komisji w tej spawie.  

Wójt złożył wniosek, aby w miejsca  które są „wykropkowane” w projekcie uchwały wpisać 

nazwę gminy Chojnice, a mianowicie : w tytule, w §1 pkt. 1 i 2 oraz w § 2 pkt 1 

W związku z wątpliwościami powstałymi po zapoznaniu się z apelem powiatu chojnickiego  

o pomoc finansową Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wykonała telefon do powiatu Chojnickiego 

z propozycją pomocy finansowej, jednak powiat odmówił prosząc jednocześnie o przekazanie 

tej pomocy Gminie Chojnice.  

Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszoną przez Wójta poprawką, która 

została przyjęta jednogłośnie. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXVII.222.2017 r. w  sprawie udzielenia  

przez Gminę Wólka, pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chojnice  

wraz z przyjętą poprawką, została podjęta jednogłośnie.  

Ad. 8 ppkt e) W tym punkcie obrad znalazł się projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wólka na lata 2017-2023.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet złożył wniosek o poprawkę w tytule 

uchwały polegającej na zmianie roku z 2022 na rok 2023. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej Puszka 

przedstawiła pozytywną opinię w tej sprawie.  

Głos zabrała Radna Edyta Dobek, zwracając się do autora Programu Rewitalizacji Gminy 

Wólka na lata 2017-2023 z prośbą o przybliżenie tematyki.  

Pan Michał Wróblewski wyjaśnił, że w 2015 roku weszła w życie nowa ustawa  

o rewitalizacji, która stawia nacisk na rewitalizowanie osób znajdujących się w grupach lub 

miejscach, gdzie występuje nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych. Pierwszym 

elementem  programu jest analiza, gdzie na terenie gminy i w jakim sołectwie taka sytuacja 

ma miejsce Pan Wróblewski dodał, że analizy dokonano na podstawie informacji oraz danych 

statystycznych otrzymanych z policji, urzędu pracy, pomocy społecznej oraz urzędu gminy. 

W wyniku przeprowadzonych badań wyłoniono obszar  przeznaczony do rewitalizacji. 

Propozycje zostały przedstawione do konsultacji społecznych, w rezultacie zostały wybrane 
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projekty jakie będą mogły być zrealizowane na wyłonionych do rewitalizacji obszarach, 

pozyskując na nie środki z Unii Europejskiej. Autor programu zwrócił uwagę,  

że do rewitalizacji zostały poddane takie miejscowości jak  osiedle Borek (co najmniej  

w części), Łuszczów Drugi, Długie i Jakubowice Murowane, z uwagi na ograniczenie 

polegające na tym, iż do rewitalizacji nie może być przeznaczone więcej niż 20 % obszaru 

gminy oraz nie więcej niż 30 % mieszkańców gminy. 

 Kontynuując swoją wypowiedz, Pan Michał Wróblewski powiedział, że głównym 

celem programu rewitalizacji jest umożliwienie pozyskania środków finansowych  

z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące budynku obok gminy, terenu wokół boiska orlik 

na osiedlu Borek oraz teren obok Szkoły Podstawowej w Łuszczowie Drugim.  Dodatkowo 

w wyniku pracy z mieszkańcami, sołtysami, radnymi czy organizacjami pozarządowymi 

spowodowała, że wyłoniono szereg „miniprojektów” związanych w wykorzystaniem tych 

obiektów, na które istnieje możliwość otrzymania dofinansowania. Pan Wróblewski dodał,  

że możliwe jest zapoznanie się z tymi projektami.  

 Program Rewitalizacji będzie również wykorzystany na pozyskanie środków  

w przyszłości na realizację projektów dotyczących działań związanych z OZE,  

czy gospodarką niskoemisyjną.  

 Na koniec swojej wypowiedzi, autor programu wspomniał, że nie ma gwarancji 

pozyskania tych środków jednak szanse istnieją. 

 Głos zabrała Pani Skarbnik Gminy zadając pytanie, jakie inwestycji dotyczy 

rewitalizacja w miejscowości Długie.  

 Pan Michał Wróblewski, wyjaśnił, że w Długim, a także na terenie Jakubowic 

Murowanych działa bardzo aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich, które zostało włączone  

do programu rewitalizacji.  

 Wiceprzewodniczący Michał Kornet, zgłosił wniosek o dokonanie poprawki w  tytule 

projektu uchwały, jak również w § 1, aby zostały zapisane lata „2017-2023”. 

 Radni nie wnieśli uwag i w wyniku głosowania zgłoszona poprawka została przyjęta. 

 Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXVII.223.2017 w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wólka na lata 2017-2023 wraz z przyjętą 

poprawką została podjęta następującym stosunkiem głosów:  

Za- 11 głosów 

Przeciw- 0 głosów  

Wstrzymało się – 2 głosy. 

Ad. 8 ppkt. f) Kolejny punkt obrad dotyczył projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Wólka w jej granicach administracyjnych.     

Przewodniczący Komisji Rolnictwa  i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej Puszka 

przedstawił pozytywną opinię komisji jednocześnie poprosił o dokonanie poprawki błędu 

literowego w § 1 wers 4 „ w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/303/2014 Rady Gminy Wólka 

z dnia 7 listopada (jest 2017) powinno być z dnia 7 listopada 2014 r.   
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Radni nie wnieśli uwag i zgłoszona poprawka została przyjęta jednogłośnie. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXVII.224.2017 zmieniająca uchwałę  

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wólka w jej granicach administracyjnych została podjęta 

jednogłośnie.  

Ad. 8 pkt.g) W tym puncie porządku obrad znajdowała się uchwała w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2017 r.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski, przedstawił pozytywną opinię 

komisji w tej sprawie.  

Głos zabrał Wójt Gminy Pan Edwin Gortat, zgłaszając poprawkę do projektu uchwały:  

„W załączniku Nr 4 zmiany wydatków  inwestycyjnych w dziale 010 rozdziale 01010  

w paragrafie 6050 jest  Biskupie Kolonia – kanalizacja powinno być Długie- kanalizacja. 

Wójt dodał, że w materiałach opisowych również jest ten sam błąd. 

Głos zabrał Radny Tomasz Zaborek zauważając, że w materiale opisowym dziale  

600 § 6030 wpisano drogę w m. Kolonia Biskupie działka Nr 102.  

 

Głos zabrał Sekretarz Gminy Wiesław Szajewski, który wyjaśnił, że zaistniał błąd literowy 

winno być Kolonia Świdnik Mały, droga na działce 102, jednak  materiał opisowy jest 

dokumentem pomocniczym, który nie jest przekazywany do RIO i nie wymaga wniosku 

formalnego.  

 

Głos zabrał Radny Krzysztof Kozieł, nawiązując do przeprowadzonych przez siebie  

wcześniej rozmów z mieszkańcami, kilkoma radnymi, którzy nie wykazali aprobaty 

dotyczącej budowy amfiteatru,  zwrócił się z zapytaniem dotyczącym celowości realizacji 

tego przedsięwzięcia. Kontynuując swoją wypowiedz, Radny zauważył, że zadanie to będzie 

realizowane przy udziale Ochotniczej Straży Pożarnej, działającej na zasadzie 

stowarzyszenia. Ponieważ w  dokumentach użyto wyrażenia „pożyczka” Pan Kozieł zapytał, 

co się stanie w przypadku jeżeli projekt nie uzyska akceptacji.  

 

Wójt odpowiedział, że pożyczka nie zostanie zaciągnięta.  

 

Radny Krzysztof Kozieł, zauważył, że mimo nie uzyskania dofinansowania 5% środków 

będzie wydanych na ten cel. 

 

Wójt Gminy Pan Edwin Gortat, zgodził się z tym jednak zauważył, że każdy złożony 

projekt może nie uzyskać dofinansowania, a środki przeznaczone na jego przygotowanie 

zostaną wydane. Wójt stwierdził, że jeżeli na realizację inwestycji zostanie przeznaczona 

kwota 5% to warto podjąć ryzyko. Jednocześnie dodał, że środki, które Gmina pożyczy OSP, 

zostaną jej zwrócone, ponieważ OSP sfinansuje ze środków pożyczonych następnie otrzyma 

refundacje, i odda gminie pożyczone pieniądze. Wójt zwrócił uwagę, że środki, które zostaną 

przeznaczone na przygotowanie projektu nie są duże. Dodatkowo uzasadniając celowość 

inwestycji Pan Edwin Gortat zauważył, że gmina nie posiada domu kultury, ani też nie ma na 
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terenie gminy miejsca spotkań mieszkańców w związku z tym należy poczynić działania, 

które umożliwiłyby wznowienie więzi społecznych.  

 

Radny Krzysztof Kozieł  stwierdził, że nie ma wątpliwości co do celowości powstania placu 

zabaw czy też świetlicy, dodatkowo zauważył ,że gmina będzie musiała ponosić koszty 

związane z utrzymaniem amfiteatru. 

 

Wójt, zgodził się ze stwierdzeniem, że konieczne będzie przeznaczenie środków finansowych 

na utrzymanie amfiteatru. 

 

Radny Krzysztof Kozieł, zwrócił się z zapytaniem, czy w umowie ze stowarzyszeniem, 

dotyczącej pożyczki, którą  gmina będzie podpisywała, będzie zawarty zapis dotyczący 

zwrotu pożyczki. 

 

Wójt odpowiedział, że jeszcze taka umowa nie została podpisana. Pan Edwin Gortat wyjaśnił, 

że każda pożyczka powinna być zwrócona, natomiast instrumenty, które posiada Rada Gminy 

pozwalają na to, aby taką pożyczkę umorzyć. 

 

Radny Krzysztof Kozieł, zapytał ile imprez w ciągu roku może odbyć się w amfiteatrze, 

dodając, że według niego będzie to jedna lub dwie imprezy. 

 

W odniesieniu do wypowiedzi Radnego Kozieła, Wójt powiedział, że „ gmina nie jest po to 

aby zarabiać na amfiteatrze” dodał, że inne gminy budują baseny i dokładają duże pieniądze, 

ponieważ taka infrastruktura jest po to, aby służyła innym i gmina będzie zawsze do takiej 

infrastruktury dokładać, w związku z czym bierzemy pod uwagę ponoszenie kosztów na ten 

cel. Wójt podkreślił, że kultura  i integracja społeczna jest elementem istotnym, zauważył,   

że na terenie naszej gminy pierwsze potrzeby są zaspokojone, a integracji społecznej brakuje. 

 

W nawiązaniu do tematu budowy amfiteatru głos zabrała Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej Pani Edyta Dobek, która wyrażając swoje zdanie powiedziała, że amfiteatr jest 

potrzebny. Pani Radna powiedziała, że podczas ferii organizowanych przez gminę, które 

zostały bardzo dobrze odebrane przez rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach, 

zauważono, że nie było miejsca, aby zorganizować wszystkie zaplanowane zajęcia takich jak 

np. festiwal piosenki. Radna stwierdziła, że podczas wakacji amfiteatr będzie 

zagospodarowany i pozytywnie wykorzystany.  

 

Radny Janusz Mamcarz, zapytał, czy lokalizacja amfiteatru jest już uzgodniona. Radny 

zaproponował, że dobrym miejscem byłoby osiedle Borek z uwagi chociażby na miejsca 

parkingowe.  

 

Głos zabrał Wójt, powiedział, że amfiteatr będzie wybudowany na placu za urzędem gminy  

Pan Edwin Gortat, stwierdził, że w roku 2014 w tym miejscu organizowane były dożynki 

gminne, gdzie było ustawionych wiele stoisk, mimo to gmina poradziła sobie z problemem 

miejsc parkingowych. Wójt dodał, że plac przy Urzędzie Gminy jest miejscem 

reprezentatywnym dlatego uznał, że ta lokalizacja będzie najlepsza.  
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Andrzej Puszka, który poprosił  

o potwierdzenie, że według projektu inwestorem będą Ochotnicze Straże Pożarne.  

 

Wójt, potwierdził, dodając, że tylko i wyłącznie organizacje pozarządowe mogą pozyskać 

dofinansowanie w wysokości 95 %, w przypadku gminy dofinansowanie wyniosłoby 63 % .  

 

Głos zabrał Radny Krzysztof Kozieł stawiając formalny wniosek, aby odrzucić punkt 

dotyczący przeznaczenia środków na budowę amfiteatru. 

 

Głos zabrał Wójt Gminy, składając wniosek przeciwny. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet, zarządził głosowanie nad 

wnioskiem dotyczącym poprawki do projektu uchwały polegającej na zmianie nazwy 

miejscowości w załączniku Nr 4- Zmiany wydatków  inwestycyjnych, w dziale 010 rozdziale 

01010, w paragrafie 6050, jest  Biskupie Kolonia – kanalizacja powinno być Długie- 

kanalizacja. 

 

Radni nie wnieśli uwag i poprawka do projektu uchwały została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet, zarządził głosowanie  

nad poprawka zgłoszoną przez Radnego Krzysztofa Kozieła dotyczącą wykreślenia z projektu 

budżetu gminy, środków przeznaczonych w ramach dofinansowania pożyczki na amfiteatr. 

 

Głos zabrała Wójt Gminy, zwracają uwagę, że praca została wykonana i  pewne koszty 

 na przygotowanie projektu zostały już poniesione. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet, ponownie  zarządził głosowanie  

nad poprawka zgłoszoną przez Radnego Krzysztofa Kozieła dotyczącą wykreślenia z projektu 

budżetu gminy, środków przeznaczonych w ramach dofinansowania pożyczki na budowę 

amfiteatru. 

 

Za przyjęciem poprawki głosowało 2 radnych 

Przeciw było  6 radnych 

Wstrzymało się 4 radnych  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet, stwierdził, że poprawka nie została 

przyjęta.  

  

Radni nie wnieśli dalszych uwag i uchwała Nr XXXVII.225.2017 w sprawie zmian  

w budżecie gminy i planie finansowym na 2017 rok wraz z przyjętą poprawką, (dotyczącą 

zmiany nazwy miejscowości w zał. Nr 4 )  została podjęta następującym stosunkiem głosów:  

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 2 radnych, 

Wstrzymało się 2 radnych  
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Ad. 8 pkt h) Ostatni projekt uchwały dotyczył wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski, przedstawił pozytywną opinię 

komisji. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Pan Andrzej 

Puszka zwracając się z zapytaniem, czy inwestycje realizowane przez stowarzyszenia muszą 

być wpisane do wieloletniej prognozy finansowej.  

 

Na pytanie odpowiedziała Skarbnik Gminy wyjaśniając, że muszą one pozostać dlatego, że 

pożyczka jest przeznaczona na przygotowanie dokumentacji, jest to wydatek, która ma być 

zapłacony  w 2017 r. Dlatego też, przedsięwzięcie, które zostało zaplanowane jako 

wieloletnie musi zostać w przedsięwzięciach. W przypadku wykreślenia konieczne byłoby 

przedłożenie udzielenia pożyczki na całość realizacji projektu. W uchwale budżetowej na rok 

2018 możliwe jest, że kwota pożyczek wzrośnie. Kwota pożyczek będzie przeznaczona  

na realizację projektu. Usunięte zostaną wtedy przedmiotowe przedsięwzięcia z WPF. 

 

Radni nie wnieśli dalszych uwag i uchwała Nr XXXVII.226.2017 w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej została podjęta następującym stosunkiem głosów: 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 

Przeciw 0 głosów, 

Wstrzymało się 2 radnych. 

 

  

Ad.9, Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 Brak 

Ad. 10. Wolne wnioski. 

Głos zabrał Wójt Gminy Edwin Gortat, odnosząc się do posiedzenia Komisji Rolnictwa 

 i Gospodarki Komunalnej, która odbyła się przed dzisiejszą sesją Rady Gminy, 

poinformował, że dotyczyła ona propozycji  rozwiązań zawartych w regulaminie w sprawie 

odbierania  śmieci, dodał, że projekt uchwały został przekazany wszystkim radym, Wójt 

zwrócił uwagę, że zawarte są tam propozycje zebrane od mieszkańców, które przekazuje do 

rozważenia przez Radnych, prosząc jednocześnie, aby przedstawione propozycje traktować  

w sposób krytyczny i mieć na uwadze ewentualne zwiększenie kosztów, które może 

spowodować ogłoszenie przetargu przy zaproponowanych warunkach.  

 Kontynuując swoją wypowiedz, Wójt podziękował, radnym, sołtysom oraz 

wszystkim, którzy uczestniczyli w święcie plonów, które miało miejsce w dniu 3 września  

w Turce. 

 Kolejnym tematem poruszonym przez Pana Edwina Gortata, była odpowiedz  

na pytanie zadane na komisji w dniu 5 września, które dotyczyło współfinansowania 

inwestycji opaski bezpieczeństwa w miejscowości Sobianowice. Wójt powiedział,  

że Starosta zapewnił, iż zrobi wszystko, aby środki na tą inwestycje zostały ujęte w budżecie, 

natomiast w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że 40 000 zł już zostało zabezpieczone 

natomiast kolejne środki blisko 8 000 zł będą mogły być przeznaczone dopiero 28 września  
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w dniu posiedzenia Rady Powiatu. W tym miejscu Pan Wójt podziękował, 

Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa Panu Andrzejowi Puszce za czujność przy śledzeniu 

strony i wychwytywaniu zdarzających się błędów. 

 W dalszej części wypowiedzi Wójt poinformował o zebraniach sołeckich które będą 

się odbywały w bieżącym miesiącu i dotyczyły funduszu sołeckiego, Pan Edwin Gortat dodał, 

że harmonogram zebrań jest umieszczony na stronie internetowej oraz w gazetce gminnej, 

jednocześnie poinformował o zmianie terminu zebrań sołectw Łuszczów Pierwszy  

i Łuszczów Drugi, które odbędą się w tym samym dniu i o tej samej godzinie i zostaną 

połączone. 

 Na zakończenie Pan Edwin Gortat, poinformował, że w dniu wczorajszym 

uczestniczył w uroczystości 100-tnych urodzin mieszkanki Gminy Wólka z miejscowości 

Łuszczów Drugi Pani Edwardy Grzegorczyk. 

 

 Głos zabrał Radny Mirosław Fil, w nawiązaniu do otrzymanej dotacji na malowanie 

znaków poziomych na osiedlu Borek, zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostanie wykonane to 

zadanie.  

 

 Wójt, odpowiadając na zadane pytanie wyjaśnił, że kwota została zagwarantowana 

jednak do chwili obecnej nie mamy decyzji budżetowej na temat skierowania tych środków, 

Pan Edwin Gortat dodał, że jest w stałym kontakcie z osobą, która w Urzędzie Wojewódzkim  

zajmuje się tą sprawą.  

 

 Głos zabrała Radna Edyta Dobek, dziękując Wójtowi za postawienie tablic 

informacyjnych  na osiedlu Borek,  zwróciła jednak uwagę, że zagrożenie w ruchu powoduje 

tablica stojąca przy ulicy Dębowej. Pani Edyta powiedziała, że jadąc samochodem z ulicy 

Konwaliowej trudno jest dostrzec samochody wjeżdżające na osiedle. Radna poprosiła,  

o rozważenie, czy miejsce postawienia tablicy jest odpowiednie.  

 

 Wójt odpowiedział, że taką informacje również otrzymał w związku z czym jest 

wzięta pod uwagę inna lokalizacja.  

 

 Głos zabrała Radna Magdalena Udrycka, która zwróciła się z zapytaniem na jakim 

etapie jest realizacja projektu dotyczącego zakładania solariów zwróciła również uwagę na 

zamkniętą tablicę ogłoszeniową prosząc o zajęcie się sprawą. W dalszej części wypowiedzi 

Radna w imieniu Wspólnoty Gruntowej wsi Wólka podziękowała, Sekretarzowi Gminy  

za udzieloną  pomoc. 

 

 Głos zabrał Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi Radnej Magdaleny Udryckiej 

powiedział, że kilka dni temu otrzymaliśmy interpretacje, które zostały poddane analizie. 

Wójt dodał, że biorąc pod uwagę otrzymane informacje, przetarg dotyczący zakładania 

solarów zostanie w najbliższym czasie ogłoszony.  

 

 Uzupełniając wypowiedz Wójta Pani Skarbnik Agnieszka Grobelska wyjaśniła 

kwestię stosowania stawki podatku Vat.  
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 Wójt Gminy kontynuując swoją wypowiedz, odniósł się ponownie do wypowiedzi 

Radnej Magdaleny Udryckiej, zadeklarował, że zajmie się sprawą zepsutej tablicy 

ogłoszeniowej.  

 

 W dalszej części obrad głos zabrał Sekretarz Gminy, który wyjaśnił,  

że przedmiotowa tablica już była naprawiana, jednak ponownie uległa uszkodzeniu.  

Pan Wiesław Szajewski zwrócił uwagę na powtarzające się, uszkodzenia mienia publicznego, 

poprosił o reagowanie w przypadku stwierdzenia takiego zdarzenia. 

 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Andrzej Puszka, zapytał czy 

w związku z przeprowadzoną reformą oświatową, w szkołach na terenie gminy  zaistniały  

problemy lokalowe i jakie działania zostaną podjęte, aby je rozwiązać w przyszłości.  

 

  Na pytanie odpowiedział Wójt Gminy, który wyjaśnił, że w szkole w miejscowości 

Pliszczyn nie ma takiego problemu, pozostałe szkoły przyjęły system zmianowy, przy czym 

zajęcia najpóźniej kończą się około godziny 16. Pan Edwin Gortat dodał, że czyni starania, 

aby w przyszłości pozyskać środki finansowe na rozbudowę szkół. W odniesieniu  

do szkoły w miejscowości Turka Wójt wyjaśnił, że jeżeli nie uda się pozyskać środków  

na budynek wielofunkcyjny na osiedlu Borek, niezbędne będzie pozyskanie środków  

na rozbudowę szkoły w Turce. Wójt powiedział, że ma przygotowaną koncepcję dotyczącą  

sal gimnastycznych i gmina zwróci się z wnioskiem do Ministerstwa Sportu w tej sprawie, 

dodał, że jeżeli takie dofinansowanie będzie możliwe to na pewno z niego skorzystamy.  

 

 Głos  zabrał Radny Krzysztof Kozieł, który zwrócił się z prośbą o zamieszczenie na 

stronie internetowej Gminy, interpretacji dotyczących zakładania solarów. 

 

 Wójt,  przychylił się do prośby Radnego. 

 

Ad. 10. Zamknięcie obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet, zamknął XXXVII sesję Rady 

Gminy. 

 

Protokołowała       Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Anna Gułaś                  Michał Kornet  


