
1 

 

Protokół XXXVIII 

z nadzwyczajnego posiedzenia  

Rady Gminy Wólka 

z dnia 18.09.2017 r.  

Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności  

Na stan 15 radnych obecnych 14 

Nieobecni Radni: 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : 

Agnieszka Grobelska – Skarbnik Gminy, 

Wiesław Szajewski – Sekretarz Gminy, 

Edwin Gortat – Wójt Gminy. 

Pracownicy Urzędu Gminy Wólka, 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka, 

b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciel 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4. Zamknięcie obrad. 

Ad 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał 

Kornet witając wszystkich zebranych. Stwierdził prawomocność obrad, na stan 15 radnych   

obecnych 14 radnych. Następnie poinformował, że dzisiejsze posiedzenie, zwołane zostało na 

pisemny wniosek Wójta Gminy, związany z koniecznością podjęcia uchwał w spawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wólka oraz określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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Ad. 2. Radni nie wnieśli uwag i porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwał: 

Ad. a) Pierwszy proponowany projekt uchwały dotyczy regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Wólka, 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet, poinformował, że podczas 

obrad stałych komisji Rady Gminy, do projektu uchwały zostały wprowadzone następujące 

zmiany:  

1)  w rozdziale 4 § 9 ust.1 pkt.1: wykreślić słowa „dwa razy na tydzień” i wpisać 

„raz na tydzień”.  

2)  w rozdziale 4 § 9 ust.1 pkt.2 : dodać słowo „październik” wykreślić słowo 

„grudzień”. 

3) w rozdziale 4 § 9 ust.1 pkt.3 : wykreślić „raz na dwa tygodnie w miesiącach: 

czerwiec, lipiec, sierpień”, aby punkt zaczynał się od słów : „raz na miesiąc”. 

W tym miejscu obrad Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie w sprawie 

przedstawionych poprawek do projektu uchwały. 

 Głosowanie przebiegło następująco: 

za przyjęciem poprawek do projektu było 13 radnych, 

przeciw przyjęciu poprawek 0 głosów, 

wstrzymał się 1 radny. 

 Następnie Wiceprzewodniczący przedstawił propozycje kolejnych poprawek 

przyjętych na obradach komisji: 

1)  w rozdziale 4 § 9 ust.2 pkt.1: wykreślić zwrot „dwa razy na tydzień”  wpisać „raz na 

tydzień”. 

2) w rozdziale 4 § 9 ust.2 pkt.2 : dodać słowo „październik” wykreślić słowo „grudzień”. 

3) w rozdziale 4 § 9 ust.2 pkt.3  punkt będzie zaczynał się od słów ” raz na miesiąc”. 

Radni nie wnieśli uwag i proponowane poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.  

W tym miejscu Wiceprzewodniczący przedstawił kolejne propozycje zmian:  

1)  w rozdziale 4 § 9 ust.4: po słowach „Meble i inne odpady wielkogabarytowe” dodać 

słowa „oraz popiół”. 
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2) całkowite wykreślenie  ust. 5,  

3) ust.6 stanie się ust. 5 

Radni nie wnieśli uwag i proponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy, zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wólka  

wraz z przyjętymi poprawkami.  

 Radni nie wnieśli uwag i Uchwała Nr XXXVIII.227.2017 w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wólka wraz z przyjętymi poprawkami 

została podjęta następującym stosunkiem głosów: 

Za przyjęciem uchwały było 13 radnych, 

Przeciw 0 głosów, 

Wstrzymał się 1 radny. 

Ad. b) Kolejnym projektem w porządku obrad była uchwała w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet, przedstawił następujące 

poprawki do proponowanego projektu  uchwały, które zostały przyjęte na obradach komisji 

stałych: 

1)  w § 1 pkt 2 – zamiana zwrotu z „frakcji suchej” na „frakcję selektywną”, 

Radni nie wnieśli uwag i proponowana poprawka została przyjęta jednogłośnie. 

Kolejne proponowane przez Wiceprzewodniczącego poprawki: 

1) aby w § 2 ust.1 pkt 1 zostało użyte słowo „raz na tydzień”, 

2) aby w § 2 ust.1 pkt 2 było „ w kwietniu, maju, październiku i w listopadzie” 

(wykreślić; „grudzień”) 

3) aby w § 2 ust.1 pkt 3 było „raz na miesiąc” 

4) aby w § 2 ust.2 pkt 1było „raz na tydzień” 

5) aby w § 2 ust.2 pkt 2 było „ kwietniu, maju, październiku i w listopadzie” ( wykreślić 

„grudzień”) 
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6) aby w § 2 ust.2 pkt 3 było „raz na miesiąc” 

Radni nie wnieśli uwag i  proponowane poprawki zostały przyjęte. 

Kontynuując Wiceprzewodniczący przedstawił propozycję zmian do § 3 ust.4, aby po 

słowie „inne odpady wielkogabarytowe „ dodać słowo „oraz popiół” i wykreślić ust. 5, aby 

ustęp 6 stał się ustępem 5, a ustęp 7 stał się 6.  

 Radni nie wnieśli uwag i proponowane poprawki zostały przyjęte jednogłośnie. 

Ostatnia zmiana zaproponowana przez Wiceprzewodniczącego dotyczyła § 4 : 

1) aby w § 4 ust. 1 po adresie e-mail dodać zwrot „ w terminie 3 dni od dnia odbioru 

odpadów.” 

Radni nie wnieśli uwag i proponowana poprawka została przyjęta jednogłośnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet, zarządził głosowanie nad 

przedstawionym projektem uchwały wraz z przyjętymi poprawkami. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXVIII.228.2017 w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciel nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wraz z przyjętymi poprawkami została podjęta jednogłośnie. 

 

 Ad 4. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wólka , zamknął obrady XXXVIII sesji 

Rady Gminy Wólka  

 

Protokołowała       Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 

Agnieszka Rybka                 Michał Kornet 

 


