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 Protokół XXXIX 

z  posiedzenia Rady Gminy Wólka 

z dnia 10.11.2017 r.   

Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności  

Na stan 15 radnych obecnych 12 członków Rady. 

Nieobecni; 

Radna Edyta Dobek, Radny Tomasz Zaborek, Radny Marek Zatorski 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : 

Pan Edwin Gortat – Wójt Gminy, 

Pan Wiesław Szajewski – Sekretarz Gminy, 

Pani 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 sesji Rady Gminy z dnia 8 września 2017 r. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z dnia 18 września 2017 r. 

5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji 

Rady o pracy między sesjami. 

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych, 

8. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.  

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie 

bezprzetargowym, (m. Bystrzyca działka nr 1169/1), 

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie 

bezprzetargowym,(m. Świdnik Mały działka Nr 84/2), 

c) określenia wysokości rocznych stawek  podatku od środków transportowych na 

rok 2018, 

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących  

na terenie gminy Wólka na rok 2018, 

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego 

na 2018 rok, 

f) przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2018 r. 

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Wólka w ośmioletnią szkołę podstawową, 
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h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Turce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka w ośmioletnią 

szkołę podstawową, 

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Wólka  w ośmioletnią szkołę podstawową, 

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach, dla której organem prowadzącym 

jest Gmina Wólka w ośmioletnią szkołę podstawową, 

k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Świdniku Małym ,dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka w 

ośmioletnią szkołę podstawową, 

l) sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Wólka, 

m) zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych  

na własności Gminy Wólka  

n) zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2017 r.  

 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wolne wnioski. 

13. .Zamknięcie obrad. 

 

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

wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad. Na stan 15 radnych, obecnych  12 

członków Rady. 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Radni nie wnieśli uwag i zaproponowany porządek obrad  został przyjęty. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji  Rady Gminy z dnia 8 września 2017 r. 

Radni nie wnieśli uwag i protokół z sesji z dnia 8.09.2017 r. został przyjęty  

następującym stosunkiem głosów: 

za przyjęciem protokołu -10 głosów 

przeciw- 0 głosów  

wstrzymało się- 2 głosy 

Ad.4 Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 18 września 2017r.  

Radni nie wnieśli uwag i protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia roku został 

przyjęty następującym stosunkiem głosów: 

za przyjęciem  protokołu było 11 głosów 

Przeciw 0 

Wstrzymał się -1 głos 



3 

 

 

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. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń w związku ze swoją nieobecnością 

poprosił Wiceprzewodniczącego Pana Michała Korneta o informację. Pan Michał Kornet 

powiedział, że w okresie między sesjami,  w dniu 12 września, przewodniczył wspólnym 

obradom stałych komisji. Na posiedzeniu omaówione zostały materiały na najbliższą  

nadzwyczajną sesję Rady Gminy, następnie dnia 18 września przewodniczył obradom tej sesji. 

Dnia 5 października pełnił dyżur w Biurze Rady, 13 października reprezentował Radę Gminy 

na obchodach Dnia Edukacji Narodowej. W dalszej części głos zabrał Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Józef Madoń, który poinformował, że po okresie chorobowym, w dniu 24 

października rozpoczął pracę. W dniach 24 i 27 października pełnił dyżur w biurze rady, na 

którym zapoznał się z bieżącymi sprawami oraz przygotował materiały na dzisiejszą sesję. 

Dnia 7 listopada Pan Józef Madoń uczestniczył w obradach stałych Komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej 

Puszka, poinformował, że Komisja odbyła dwa posiedzenia. W dniu 12 września 2017r. 

odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji, któremu przewodniczył 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet. Druge posiedzenie komisji odbyło  

się w dniu 7 listopada na którym zostały zaopiniowane materiały na dzisiejsza sesję.  

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Fil, poinformował, 

 że komisja od ostatniej sesji Rady Gminy, odbyła jedno posiedzenie w dniu 13 października. 

Tematem pierwszej części  posiedzenia było przeprowadzenie planowanej kontroli wydatków 

ponoszonych na wybrane elementy małej infrastruktury. Pan Mirosław Fil przedstawił, krótkie 

sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli z którego wynikało, że komisja  

nie stwierdziła nieprawidłowości. Druga część posiedzenia poświęcona była wykonaniu przez 

Wójta Gminy budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Komisja przyjęła informację  

bez zastrzeżeń.  

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Dorota Sajdak, poinformowała,  

że Komisja od czasu ostatniej sesji odbyła dwa posiedzenia, w dniach 12 września wspólnie  

z komisją Rolnictwa i Komisją Samorządu i Oświaty oraz 7 listopada 2017 r. na którym zostały 

zaopiniowane materiały na dzisiejszą sesję.  

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska, 

poinformowała, że Komisja odbyła dwa posiedzenia, w dniu 12 września  i 7 listopada 2017 .  

Tematem ostatniego posiedzenia było opiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję Rady Gminy.   

 

Ad. 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń poinformował, że do 30 kwietnia 

2017 r. do Biura Rady Gminy Wólka wpłynęło 14 oświadczeń majątkowych za rok 2016. 

Wszyscy Radni oświadczenia złożyli w terminie. W trakcie wstępnej analizy złożonych 
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oświadczeń majątkowych zauważone nieprawidłowości, zostały poprawione. Szczegółowej 

analizy porównawczej dokonał Drugi Urząd Skarbowy. Wykaz stwierdzonych błędów 

zawartych w oświadczeniach majątkowych został, przesłany do tutejszego Urzędu Gminy 

pismem z dnia 25 października 2017 r. i jest dostępny w Biurze Rady. Przewodniczący Rady 

Gminy prosił Radnych o zapoznanie się ze stwierdzonymi nieprawidłowościami   

i wyeliminowanie ich z kolejnych oświadczeń majątkowych. 

 Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Wiesław Szajewski, który poinformował,  

że oświadczenia  majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Pana Józefa Madonia  

oraz Wójta Gminy Pana Edwina Gortata, zostały w terminie złożone do Wojewody 

Lubelskiego, który nie stwierdził uwag. W odniesieniu do oświadczeń majątkowych złożonych 

przez zobowiązanych do tego pracowników Urzędu Gminy, oraz innych osób do tego 

zobligowanych, Pan Wiesław Szajewski poinformował, że wszyscy złożyli je w terminie, 

Urząd Skarbowy dokonał ich sprawdzenia, stwierdzając drobne nieprawidłowości. Uwagi 

zostały przekazane zainteresowanych osobom, z prośbą, aby w następnych latach unikać 

błędów.  

Ad. 8. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.  

 Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Dorota Sajdak, przedstawiła 

pozytywną opinię komisji w tej sprawie . 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej 

Puszka, przedstawił pozytywną opinię komisji w tej sprawie. 

 Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Fil, przedstawił pozytywną 

opinię komisji w tej sprawie. 

 Przewodnicząca Komisji Pani Małgorzata Goździewska, przedstawiła pozytywną 

opinię komisji w tej sprawie.  

 Radni nie wnieśli uwag i przedstawiona informacja dotycząca wykonania budżetu  

za pierwsze półrocze 2017 roku została przyjęta jednogłośnie.  

Ad.9. Interpelacje i zapytania. 

 Głos zabrał Radny Krzysztof Kozieł, który zwróciwszy uwagę na zarządzenia: 

 Nr 41.2017 z 12 lipca 2017 r.  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie z którego treści wynikało 

przedłużenie powierzenia stanowiska Pani Dyrektor Marii Puszce na okres 2 lat  

tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

 Nr 60.2017 z 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie z którego treści wynikało 

powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im .św. Jana Pawła 

II Pani Marii Puszce na okres od 2 października 2017 r.  do 31 lipca 2018 r.  

zapytał na jakiej podstawie i z jakich powodów, zostały podjęte powyższe zarządzenia. 

Głos zabrał\ Radny Marcin Gierlach, zwracając się z zapytaniem, czy w roku 

bieżącym zostanie wybudowana droga w Łuszczowie Pierwszym, na którą został 
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przeznaczony fundusz sołecki. Radny nadmienił, że jest już miesiąc listopad i warunki 

pogodowe mogą ulec pogorszeniu.  

 Kontynuując swoją wypowiedz, Radny podziękował za postawienie tablic 

informacyjnych i zapytał jaki był koszt jednej tablicy, kto ustalał ich lokalizację oraz w czyim 

posiadaniu są do nich klucze. 

 

 Radny Janusz Mamcarz, zwrócił się z zapytaniem, kiedy będą instalowane kolektory 

słoneczne. 

 

Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 ppkt.a) Pierwszym projektem w porządku obrad była uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, w miejscowości 

Bystrzyca działka nr 1169/1 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej Puszka, 

przedstawił pozytywną opinię komisji w tej sprawie, jednocześnie kierując informację do 

sołtysów powiedział, że projekt uchwały dotyczy łąki w miejscowości Bystrzyca. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXIX.229.2017 w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, została podjęta 

jednogłośnie. 

Ad.10.ppkt b) Drugim projektem w porządku obrad była uchwała również w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, 

dotycząca działki Nr 84/2 w miejscowości Świdnik Mały. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej Puszka, 

przedstawił pozytywną opinię komisji w tej sprawie jednocześnie kierując informację  

do sołtysów powiedział, że projekt uchwały dotyczy dawnego budynku szkoły podstawowej w 

Świdniku Małym.  

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXIX.230.2017 w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, została podjęta 

jednogłośnie.  

Ad. 10 ppkt c) Kolejny projekt dotyczył uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej 

Puszka, przedstawił pozytywną opinię komisji w tej sprawie jednocześnie informując,  

że w przedstawionym  projekcie  uchwały stawki pozostały niezmienione. 

Głos zabrała Radna Magdalena Udrycka, zgłaszając wniosek o zmianę uchwały  

w postaci obniżki stawek w następujących pozycjach: 

- § 1 pkt 7 od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 

kierowcą:  

a) mniejszej niż 22 miejsc – (w projekcie uchwały jest 1034 zł ) propozycja  

zmiany  na kwotę 931 zł (obniżka 10%) 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – ( w projekcie uchwały jest 1 672 zł)  
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propozycja zmiany na kwotę 1 505,00 zł   

 załącznik Nr 1 Stawki podatku od samochodów ciężarowych  

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,   

-tabela 2 „trzy osie” w pozycji „nie mniej niż 25” w projekcie uchwały jest  

2 316 zł, propozycja zmiany na kwotę 2 084 zł  

 załącznik Nr 2 Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 

12 ton, 

- tabela 1 „dwie osie” w pozycji „ nie mniej niż 31” w projekcie uchwały  

jest 2 066 zł , propozycja zmiany na kwotę 1 859 zł  

 załącznik Nr 3 Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie  

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą  

lub wyższą niż 12 ton, 

- tabela 3 „ Trzy osie i więcej” w pozycji „ nie mniej niż 38” w projekcie 

uchwały jest 1 418 zł propozycja zmiany na kwotę 1 276 zł . 

 Kontynuując swoją wypowiedz, Radna uzasadniła przedstawioną propozycję  

przedstawiając następujące argumenty:  

1) firmy transportowe płacą trzy rodzaje podatków: 

a) pierwszy jest płacony do właściwego urzędu gminy, bądź właściwego urzędu 

miasta, 

b) drugi podatek jest wliczony w cenę paliwa, 

c) trzeci podatek płacony jest za przejazd drogami krajowymi tzw. „wiatole”  

(od 0,16 zł do 0,30 zł w zależności od ciągników siodłowych) 

2) po przeprowadzeniu rozmów z przewoźnikami działającymi na terenie gminy Wólka, 

Radna została poproszona o uwzględnienie następujących argumentów : 

a) stawka przewozowa za kilometr  w firmie transportowej wynosi w naszym kraju  

w granicach od 2,80 zł do 3,00 zł gdzie „na zachodzie” jeździ się 1E – 1,20 E  

za kilometr, 

b) ceny paliwa w naszym kraju są porównywalne do cen paliwa „na zachodzie”,  

c) w ostatnim czasie bardzo podrożały ubezpieczenia np. w przypadku ciągnika 

siodłowego koszt ubezpieczenia OC to kwota powyżej 10 000 zł (jeżeli 

przedsiębiorca posiada zniżki będzie to niższa kwota) jeżeli ubezpieczeniu 

podlega flota samochodów to koszt wyniesie w granicach 5 – 6 tys. zł.  

W przypadku jeżeli przedsiębiorca z terenu naszej gminy posiada  

2 lub 3 samochody,  to  ubezpieczenie wyniesie 20 tys.-30 tys. zł  

d) po przeanalizowaniu kosztów (pracowniczych, eksploatacyjnych, leasingowych 

oraz wszelkich podatków) rentowność firmy bazuje na granicy 2% gdzie  

„na zachodzie” jeżeli rentowność firmy nie wyniesie 15% to taka działalność  

nie jest podejmowana. 

e) ciągniki siodłowe z naczepą nie jeżdżą po drogach gminnych tylko po drogach 

krajowych. 

W dalszej części wypowiedzi Pani Magdalena Udrycka powiedziała, że biorąc  

pod uwagę obecną sytuację, prosi Radnych o pozytywne ustosunkowanie  

się do złożonego przez nią wniosku. 
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 Głos zabrał Wójt Gminy Pan Edwin Gortat, który ustosunkowując się do wniosku 

Radnej Magdaleny Udryckiej powiedział, że stawki nie są podnoszone i pozostają na poziomie 

z roku ubiegłego Wójt zwrócił uwagę, że wiązanie tego podatku z innymi opłatami płaconymi 

przez przedsiębiorców jest bezzasadne. W odniesieniu do kosztów ubezpieczeń Pan Edwin 

Gortat zauważył, że jego ubezpieczenie wzrosło o 10 % . Kontynuując swoją wypowiedz Wójt 

wyraził nadzieję, że Pani Radna składając wniosek o obniżenie podatku od środków transportu 

działa w interesie wszystkich  przedsiębiorców z terenu gminy. Na zakończenie Pan Edwin 

Gortat poprosił o pozostawienie stawek podatku o środków transportowych na niezmienionym 

poziomie. 

 Głos zabrała Radna Magdalena Udrycka, odnosząc się do wypowiedzi Wójta 

powiedziała, że zna dobrze sytuację finansową firm i wypowiada się nie tylko jako radna,  

ale także przedsiębiorca. W dalszej części wypowiedzi Pani Magdalena Udrycka zwróciła  

się z zapytaniem do Wójta, czy wie ile jest firm przewoźników transportowych płacących  

ten podatek do Urzędu Gminy Wólka. 

 Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma takiej wiedzy, zwracając jednocześnie 

uwagę, że gdyby temat był poruszony na komisjach, wówczas przygotowałby odpowiedz  

na to pytanie.  

 Głos zabrała ponownie Radna Magdalena Udrycka, informując, że na chwilę obecną 

jest takich firm 55, (zwraciła uwagę, że dane te posiada od przewoźników), a wypowiada się 

nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu pozostałych przedsiębiorców. Radna dodała, 

że zna ich sytuację i uważa, że stawki mimo nie zmienionych wartości są za wysokie. Jako 

przykład niskich stawek tego podatku Radna podała gminę Grodzicko Mazowieckie,  

 gdzie w 2014 r. przyjęto stawki minimalne określone przez ministra i do chwili obecnej 

pozostały niezmienione, co zachęciło przedsiębiorców do działania na ich terenie, dzięki 

czemu, dochód gminy wzrósł. 

 Odnosząc się do wypowiedzi Radnej Magdalany Udryckiej, Wójt Gminy, powiedział,  

że każdą gminę, należy rozpatrywać w sposób indywidualny pod względem położenia 

geograficznego, ilości ;mieszkańców, budżetu, który jest zapewne większy niż w Gminie 

Wólka. Pan Edwin Gortat podkreślił, że stoi na straży budżetu gminy Wólka, kontynuując Wójt 

powiedział, że do obniżenia stawek należy się przygotować i nie robić tego pochopnie. 

 Głos zabrał Radny Krzysztof Kozieł, który zapytał, jaka kwota w ciągu roku  

jest pozyskiwana przez gminę z tytułu podatku od środków transportowych. 

 Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota około 200 000 zł. 

 Radny Krzysztof Kozieł, zauważył, że gmina straci na proponowanej 10 % obniżce 

20 000 zł  

 Skarbnik Gminy, odpowiedziała, że jest to bardzo ruchomy podatek.  

Radni zauważyli, że obniżka dotyczy tylko 4 pozycji i kwota obniżki w stosunku roku 

będzie mniejsza.  

Radni nie wnieśli dalszych uwag i Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń 

zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku złożonego przez Radną Magdalenę Udrycką 
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dotyczącego zmniejszenia stawek podatku od środków transportu w 5 pozycjach projektu 

uchwały.  

Głosowanie przebiegło następująco: 

Za przyjęciem wniosku Radnej Magdaleny Udyrckiej było 8 głosów, 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymało się 4 głosy 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 

obwiązujących na terenie gminy Wólka na rok 2018 wraz z przyjętą poprawką.  

Głosowanie przebiegło następująco: 

Za podjęciem uchwały było 8 głosów, 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymało się 4 głosy 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń stwierdził, że uchwała  

Nr XXXIX.231.2017 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku  

od środków transportowych na rok 2018 wraz z przyjętą poprawką została podjęta. 

 

Ad. 10 ppkt d) Następnym projektem w porządku obrad była uchwała w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka  

na rok 2018.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej 

Puszka, przedstawił pozytywną opinię komisji w tej sprawie, jednocześnie informując,  

że stawki przedstawione w projekcie uchwały pozostają na niezmienionym poziomie. 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXIX.232.2017  w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka  

na rok 2018 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 10 ppkt e) W tym punkcie obrad znalazł się projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok, 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej 

Puszka przedstawił pozytywną opinię w tej sprawie informując jednocześnie, że w 

przedstawionym projekcie uchwały proponowana cena skupu  pozostaje na niezmienionym 

poziomie. 

 Głos zabrał Sekretarz Gminy, który poinformował, że w przedstawionym projekcie 

uchwały pozostawiono wolne miejsce, w które należy wpisać „ poz. 958”. 
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 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan 

Andrzej Puszka, zgłaszając wniosek o zmianę w projekcie uchwały polegającej na tym że:  

w miejsce 52,00 zł wpisać kwotę 51,80 zł. uzasadniając swoją propozycję m.in. zmniejszeniem 

stawek dopłat dla rolników. 

 Głos zabrał Wójt Gminy Pan Edwin Gortat, odnosząc się do wniosku Radnego 

Andrzeja Puszki, poprosił o zachowanie stawki przedstawionej w projekcie uchwały, 

zauważając, że proponowana przez Radnego Puszkę obniżka jest niewielka i nie stanowi 

pomocy rolnikom. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń zarządził głosowanie nad wnioskiem 

przedstawionym przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pana 

Andrzeja Puszkę polegającym na obniżeniu ceny skupu żyta z 52 zł na 51,80 zł 

Głosowanie przebiegło następująco: 

Za przyjęciem wniosku było 3 głosy 

Przeciw 6 głosów, 

Wstrzymało się 3 głosy 

  W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek złożony 

przez Pana Andrzeja Puszkę nie został przyjęty. 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad całością uchwały  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego  

na 2018 r.  

 Głosowanie przebiegło następująco: 

Za podjęciem uchwały było:  11 głosów 

Przeciw: 0 głosów 

Wstrzymało się : 2 głosy 

 W tym miejscu głos zabrał Sekretarz Gminy, który zgłosił wniosek o reasumpcję 

głosowania w związku niemożliwością ustalenia właściwej liczby oddanych głosów, ponieważ 

na sesji Rady Gminy obecnych było 12 radnych, a oddano 13 głosów.  

 Wniosek o reasumpcję głosowania złożył również Radny Andrzej Puszka. 

  Przewodniczący Rady Gminy, zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem  

o przeprowadzenie reasumpcji głosowania, który został przyjęty jednogłośnie. 

 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził ponowne głosowanie 

nad przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej  

do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.  
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 Głosowanie przebiegło następująco; 

Za podjęciem uchwały było  10 głosów, 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrzymało się 2 głosy. 

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XXXIX.233.2017 w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 

rok została podjęta. 

 

Ad. 10 ppkt. f) Kolejny punkt obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego 

Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.  

 Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska 

przedstawiła pozytywną opinię komisji w tej sprawie.  

 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXIX.234.2017 w sprawie przyjęcia rocznego 

Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad. 10 pkt.g) W kolejnym puncie porządku obrad znajdowała się uchwała w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka 

w ośmioletnią szkołę podstawową. 

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska 

przedstawiła pozytywną opinię komisji w tej sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwagi i uchwała Nr XXXIX.235.2017 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Róży 

Kołaczkowskiej w Pliszczynie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka  

w ośmioletnią szkołę podstawową została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 10. pkt h) Następny projekt uchwały dotyczył stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Turce, dla której organem prowadzącym 

jest gmina Wólka w ośmioletnią szkołę podstawową 

 

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska 

przedstawiła pozytywną opinię komisji w tej sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXIX.236.2017 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Turce, dla której 

organem prowadzącym jest gmina Wólka w ośmioletnią szkołę podstawową została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 10. ppkt i ) W tym punkcie obrad znajdował się projekt uchwały dotyczący stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II  

w Łuszczowie, dla której organem prowadzącym jest gmina Wólka w ośmioletnią szkołę 

podstawową. 

 Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata 

Goździewska przedstawiła pozytywną opinię komisji w tej sprawie. 

 

 Głos zabrał Radny Marcin Gierlach, zwróciwszy uwagę, że Szkoła Podstawowa 

 im. św. Jana Pawła II znajduje się w Łuszczowie Drugim, złożył wniosek o dopisanie  

tego w treści uchwały.  

 Wójt Gminy odnosząc się do wniosku Radnego Gerlacha powiedział, że w nazwie 

szkoły jest : „w Łuszczowie”, ale jej siedziba mieści się w Łuszczowie Drugim.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń zarządził głosowanie nad przyjęciem 

poprawki zgłoszonej przez Radnego Marcina Gierlacha. 

 

 Radni nie wnieśli uwag i zgłoszona poprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

 Radni nie wnieśli dalszych uwag i uchwała Nr XXXIX.237.2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka 

w ośmioletnią szkołę podstawową  wraz z wniesioną poprawką została podjęta jednogłośnie.  

 

 

 Ad. 10. ppkt. j) Następnie Radni zajęli się kolejnym projektem uchwały dotyczącym 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Wólka w ośmioletnią szkołę podstawową.  

 

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska 

przedstawiła pozytywną opinię komisji w tej sprawie. 
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 Radni nie wnieśli uwag i Uchwała Nr XXXIX.238.2017 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Sobianowicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka  

w ośmioletnią szkołę podstawową, została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 10 ppkt. k) Kolejnym projektem była uchwała dotycząca stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Wólka w ośmioletnią szkołę podstawową.  

 

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska 

przedstawiła pozytywną opinię komisji w tej sprawie. 

 Radni nie wnieśli uwag i Uchwała Nr XXXIX.239.2017 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym,  

dla której organem prowadzącym jest Gmina Wólka w ośmioletnią szkołę podstawową, 

została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 10 ppkt l) Następnym projektem poddanym pod głosowanie była uchwała w spawie sieci 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wólka. 

 

 Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Wiesław Szajewski, który poinformował Radnych  

o pozytywnej opinii kuratora dotyczącej przedstawionego projektu uchwały z tym, że w 

związku z pomyłka w treści uchwały, złożył wniosek o zmianę w § 1 gdzie należy zastąpić 

wyraz ”filiami” wyrażeniem  „oddziałami zamiejscowymi” oraz w § 1 ust.3 i 4 należy dopisać 

za wyrażeniem „Oddział Zamiejscowy Samorządowego Przedszkola”  wyrażenie „w Turce” 

 

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska 

przedstawiła pozytywną opinię komisji w tej sprawie. 

 Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez 

Sekretarza Gminy.  

 Radni nie wnieśli uwag i zgłoszone poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.  

 

 Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXIX.240.2017 w spawie sieci przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wólka wraz z przyjętą poprawka 

została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 10 ppkt m) W tym punkcie obrad znajdował się projekt uchwały w sprawie zgody  

na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy 

Wólka. 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej 

Puszka przedstawił pozytywną opinię komisji w tej sprawie jednocześnie informując,  

że przedmiotowa uchwała dotyczy gruntów w miejscowości Kolonia Pliszczyn, za torami 

 po prawej stronie.  

 Dodatkowego wyjaśnienia udzielił Wójt Gminy, który powiedział, że grunty te zostały 

pozyskane od PKP i są one obecnie w użytkowaniu wieczystym Gminy, intencją uchwały jest 

zmiana z użytkowania wieczystego na prawo własności.  
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 Radni nie wnieśli uwag i Uchwała Nr XXXIX.241.2017 w sprawie zgody  

na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy 

Wólka, została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 10 ppkt. n) Ostatni projektem w porządku obrad dotyczył zmian w budżecie gminy i planie 

finansowym na 2017 r.  

 Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Dorota Sajdak, przedstawiła 

pozytywną opinię komisji w tej sprawie. 

 

 Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kornet, odnosząc się do 

dyskusji która nawiązała się na obradach ostatniej Komisji Budżetowej, zwrócił uwagę, że od 

ostatniej sesji Rady Gminy zostały dwoma zarządzeniami wprowadzone zmiany do budżetu, 

Do chwili obecnej, zostało opublikowane w BIP tylko jedno z nich, dodał, że otrzymał 

zapewnienie, iż drugie zarządzenie ukarze się w dniu dzisiejszym. W tym miejscu swojej 

wypowiedzi zwrócił się z prośbą o „w miarę szybkie” udostępnianie zarządzeń . Radny Kornet 

uzasadnił swoją prośbę niemożnością odniesienia się do dokonywanych zmian, podając 

przykłady takich sytuacji . Na zakończenie dodał, że różnica pomiędzy kwotami to 150 000-

200 000 zł  

 

 Głos zabrał Wójt Gminy, wyjaśnił, że nie uczestniczył  w dyskusji, na posiedzeniu 

Komisji Budżetowej, ale zapewnił, że jego intencją nie jest urywanie dokonywanych zmian  

w budżecie, dodał, że w miarę możliwości przedmiotowe zarządzenia będą publikowane  

w „rozsądnych terminach”, zwracając uwagę, że w przepisach nie jest określony termin  

w którym takie zarządzenia powinny być publikowane. 

 

 

 Radni nie wnieśli dalszych uwag i Uchwała  Nr XXXIX.242.2017 w sprawie zmian  

w budżecie gminy i planie finansowym na 2017 r. została podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad.11, Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 Głos zabrał Wójt Gminy Pan Edwin Gortat, który odpowiedział na zadane pytania. 

 W pierwszej kolejności, odnosząc się do zapytania Radnego Krzysztofa Kozieła, 

wyjaśnił, że zarządzenie z dnia 12 lipca 2017 zostało podjęte w związku z decyzją  

aby przedłużyć powierzyć  pełnienie obowiązków dyrektorom wszystkich szkół podstawowych 

z terenu naszej gminy. Wójt dodał, że w związku z nową ustawa oświatową, było to możliwe 

tylko na dwa lata. Kontynuując swoją wypowiedz, Wójt powiedział, że w późniejszym czasie 

Pani Dyrektor Maria Puszka wystąpiła z wnioskiem o możliwość przejścia na emeryturę, na co 

wyraził zgodę. W późniejszym czasie istniała możliwość  powierzenia tylko do 31 lipca 2018 r. 

W związku z czym w przyszłym roku 2018 będzie przeprowadzony konkurs na stanowisko 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łuszczowie. Wójt dodał, że w związku z tą sprawą były 

prowadzone rozmowy z obsługującą gminę kancelarią prawną w wyniku których ustalono ,  

taki sposób postępowania z  informacją, że jest ono zgodne z prawem. 

 W odniesieniu do zapytania Radnego Marcina Gierlacha, dotyczącego budowy drogi  

w Łuszczowie Pierwszym „koło Pana Kułackiego” Wójt powiedział, że firma realizująca 
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 to zadnie miała rozpocząć budowę dużo wcześniej, jednak realizowała inne inwestycje , 

których termin wykonania przypadał wcześniej. Z posiadanych przez Wójta informacji wynika, 

że budowa rozpocznie się w najbliższym czasie, a termin wykonania zadania upływa  

z końcem listopada. Jeżeli zadanie nie zostanie wykonane w terminie, wykonawca poniesie 

kary finansowe wynikające z umowy.  

 W odpowiedzi na pytanie dotyczące tablic informacyjnych Pan Edwin Gortat poprosił 

Sekretarza Gminy o przedstawienie szczegółowych informacji na ten temat. 

 Odpowiadając na pytanie Radnego Janusza Mamcarza, Wójt wyjaśnił, że interpretacje 

Izby Skarbowej dotyczące podatku Vat, gmina otrzymała po 90 dniach, dlatego nie było 

możliwości realizacji. Wójt powiedział, że w najbliższym czasie przetarg zostanie ogłoszony, 

dodał, że mamy czas do wiosny ponieważ w zimie nie ma możliwości pracy na dachach. Pan 

Edwin Gortat dodał, że nie ma zagrożenia w realizacji tego projektu. W tym miejscu Wójt 

poprosił Sekretarza o uzupełnienie swojej wypowiedzi. 

 Głos zabrał Sekretarz Gminy Wiesław Szajewski, który w odpowiedzi na pytanie 

Radnego Marcina Gierlacha, powiedział, że kilka dni temu wystosował pismo do firmy, która 

będzie wykonywała  nie tylko drogę w Łuszczowie Pierwszym, ale także drogę „przedłużenie 

ul. Grabowej” w Biskupiu Kolonii w którym wezwał wykonawcę do realizacji  umowy. Firma 

w odpowiedzi na wezwanie przedstawiła informację z IMiGW o występujących opadach. 

Sekretarz dodatkowo wyjaśnił, że początkowo nie wszyscy właściciele działek wyrazili zgodę 

na chwilowe wejście na ich teren np. po to aby usunąć stare drzewa. Od dwóch tygodni teren 

jest przygotowany i firma może realizować zadania. Sekretarz dodał, że z przeprowadzonych  

z Kierownikiem budowy rozmów wynika, że wkrótce firma rozpocznie budowę, która powinna 

potrwać około 2 tygodni. Pan Wiesław Szajewski, wyjaśnił, że technologia budowy polega  

na recyklingu istniejącego podłoża wraz z dodaniem cementu, jednak warunkiem położenia 

masy asfaltowej jest temperatura powietrza minimum 4 C°. 

 Na prośbę Wójta odpowiedzi na zapytanie Radnego Marcina Gierlach udzielił Sekretarz 

Gminy Pan Wiesław Szajewski, który wyjaśnił , że zostały zakupione 2 rodzaje tablic. Jedna 

cała przeszklona, została ustawiona koło kościoła,. Sekretarz Gminy, powiedział, że koszt 

tablicy to około 1500 zł. Pozostałe tablice  kosztowały około 1 000 zł są one tzw. „ wolne” . 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że sam ustalał  lokalizację tablic, dodając, że są one postawione  

w Łuszczowie Pierwszym przy „ulicy Tartacznej” i „ulicy Golębiarskiej”, klucze do nich  

dostępne są Urzędzie Gminy. Sekretarz dodał, że przekaże je Pani Sołtys Ewie Grzegorczyk, 

nadmienił również, że o fakcie ich montażu została poinformowana Pani Sołtys oraz Radny 

Marcin Gierlach. \ 

 Głos zabrał Radny Krzysztof Kozieł, który odnosząc się do wypowiedzi Wójta  

związanej z odejściem na emeryturę Pani Puszki, zapytał  Pana Edwina Gortata, czy według 

niego intencją ustawy, było, aby na to samo stanowisko pracy, wracała ta sama osoba  

w sytuacji w której sama rezygnuje z funkcji.  

 Wójt odnosząc się do zapytania Radnego Krzysztofa Kozieła, powiedział,  

że nie podejmuje się interpretacji przedstawionego zapytania, stwierdził, że jeżeli Pani 

Dyrektor realizuje swoją funkcję w sposób odpowiedni i w sytuacji pojawienia się przepisów 

jej sprzyjających, dających możliwość, aby do końca lipca 2018 r. nadal była Dyrektorem 

podjął decyzję o wyrażeniu na to zgody. 
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 Głos zabrał Radny Kozieł, pytając, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby powołanie 

nowego Dyrektora Szkoły, lub jego Zastępcy czy nauczyciela, który mógłby się uczyć od Pani 

Puszki, pracującej na etacie jako nauczyciel, startując później w konkursie.  

 Wójt wyjaśnił, że w tamtej sytuacji, była to najlepsza możliwa decyzja, nadmienił,  

że działanie proponowane przez Radnego Kozieła, nasuwa podejrzenie o ustawianiu konkursu, 

na co Radny Kozieł wyraził, zdecydowany sprzeciw, wyjaśniając, że „ta osoba może sama 

wystartować” w konkursie.  

 Wójt zauważył, że fakt wystartowania w konkursie nie gwarantuje objęcia stanowiska. 

 Radny Krzysztof Kozieł, zgodził się z tym stwierdzeniem.  

 Wójt zgodził się z tym, że doświadczenia nabyte podczas pracy „pod okiem” Pani 

Puszki, pomogłyby „tej osobie” w przyszłości w sprawowaniu funkcji Dyrektora w innym 

miejscu, jednak każdy, kto startuje do konkursu na dyrektora, musi posiadać odpowiednie 

kompetencje i dokumenty pozwalające na sprawowanie tej funkcji.  

 Głos zabrał Radny Krzysztof Kozieł, który zapytał, że skoro nie mamy w tym  

momencie nauczyciela, który mógłby zastępować i pełnić obowiązki, to kto będzie dyrektorem 

w Szkole Podstawowej w Łuszczowie od września 2018 r.  

 Wójt, odpowiedział, że to rozstrzygnie konkurs, dodał, że w skład komisji konkursowej 

wchodzą także osoby z kuratorium, związków zawodowych, dlatego wybór jest obiektywny. 

Ad. 10. Wolne wnioski. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który nawiązując do podjętej uchwały dotyczącej drogi  

w Kolonii Pliszczyn, powiedział, że chcemy, aby użytkowanie wieczyste przekształcić w 

prawo własności, dodając, że pozyskaliśmy grunty od PKP za kwotę 12-13 tys. Wójt 

szczególnie podkreślił, że osoby  mieszkające przy tej drodze przekazały gminie działki 

nieodpłatnie,  

po to, aby w przyszłości była możliwość wybudowania drogi. 

W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt nawiązując do przyjętych zmian 

dotyczących podatku od środków transportu zachęcił do rozmów w przyszłości w tego typu 

sprawach oraz przedstawił szacunkową kwotę obniżenia podatku dla przykładowego 

przedsiębiorcy, w wysokości ok. 392 zł rocznie, stwierdzając, że nie jest to wysoka kwota.      

Kontynuując swoją wypowiedz, Pan Edwin Gortat podziękował Radnej Małgorzacie 

Goździewskiej i Radnej Jadwidze Kowalik za podjęcie inicjatywy i za wzięcie udziału  

w spotkaniu z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którego tematem 

była budowa przejść dla pieszych w miejscowości Turka. Przedstawiciele GDDKiA  wyrazili 

zgodę na wizję w terenie. Wójt nadmienił, że wyznaczył Sekretarza Gminy do zajęcia  

się tą sprawą. 

Wójt podziękował, również Radnym z Łuszczowa, którzy zaangażowali się w sprawę 

modernizacji drogi powiatowej w Łuszczowie. Pan Edwin Gortat nadmienił, że prowadził 

rozmowy w tej sprawie ze Starostą Powiatu. 
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W dalszej części wypowiedzi Wójt poruszył sprawę przetargu dot. odbioru śmieci, 

powiedział, że najniższą ofertę przedstawiła firma z Milejowa. Rozstrzygnięcie przetargu 

nastąpi po uzupełnieniu dokumentów przez firmy biorące udział w przetargu. W przypadku 

jeżeli powyższa firma wygra przetarg, stawki odbioru odpadów nie ulegną zmianie. 

Kolejną sprawą poruszoną przez Wójta była informacja dotycząca możliwości 

zgłaszania nieświecących się lamp oświetleniowych  bezpośrednio do PGE dzwoniąc na numer 

991 podając dokładną lokalizację lampy.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt zaprosił wszystkich na obchody święta 

Niepodległości, pn. „Ogień Niepodległości”, które odbędą się w dniu dzisiejszym  

o godz. 21.00 w Sobianowicach, nad rzeką Bystrzycą, dodając, że jest to inicjatywa ZHP pod 

patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka. Dalsza część obchodów święta 

Niepodległości odbędzie się w dniu jutrzejszym przy Urzędzie Gminy Wólka, o godz. 9.30 

nastąpi złożenie kwiatów pod obeliskiem, odśpiewanie hymnu państwowego i podniesienia 

flagi, a następnie o godz. 10.00 w Kościele w Wólce  zostanie odprawiona msza  św. po której 

odbędzie się część artystyczna przygotowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana 

Pawła II  w Łuszczowie. Pan Edwin Gortat, zaprosił również na uroczysty Dzień Seniora,  

który odbędzie się we wtorek 14 listopada o godz. 15.00. 

Głos zabrał Radny Krzysztof Kozieł, który nawiązując do prośby wyrażonej  

na poprzedniej sesji Rady Gminy dotyczącej upublicznienia interpretacji z Izby Skarbowej, 

zauważył jej brak na stronie internetowej.  

Wójt odpowiedział, że wysłał e-mailem do osób zainteresowanych,  

Kontując Radny Krzysztof Kozieł, odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi 

Radnego Michała Korneta poprosił o poprawienie daty (10 listopada 2017 r. )  w załączniku  

w zarządzeniu z dnia 10 października 2017 r. 

Wójt odpowiedział, że zostanie to poprawione. 

W dalszej części obrad głos zabrał Sekretarz Gminy, który podziękował wszystkim 

Radnym i Sołtysom za czynny udział w zebraniach sołeckich, które odbyły się w miesiącu 

wrześniu poświęconych funduszowi sołeckiemu. Kontynuując swoją wypowiedz Pan, Wiesław 

Szajewski poinformował, że w dniu 14 listopada 2017 r. zostanie wymieniona centrala 

telefoniczna w Urzędzie Gminy Wólka, w związku z czym mogą zaistnieć problemy  

z połączniem. Sekretarz przeprosił za utrudnienia. 

 Radny Krzysztof Kozieł, jeszcze raz zapytał, czy informacje o których była mowa  

w poprzedniej wypowiedzi zostaną upublicznione. 

Wójt odpowiedział, że informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.  

 Radny Andrzej Puszka nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Radnego Krzysztofa 

Kozieła dotyczącej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łuszczowie, zapytał na jakiej 

podstawie, Pani Maria Puszka odchodząc na emeryturę i w chwili odejścia, nie będąc 

pracownikiem szkoły została powołana na Dyrektora. 

 Wójt zapewnił, że takie działanie było konsultowane z radcami prawnymi i jest zgodne 

z prawem. Pan Edwin Gortat zaproponował Radnemu spotkanie w celu wyjaśnienia problemu. 
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 Na zakończenie głos zabrała Radna Magdalena Udrycka, która odnosząc  

się do obniżenia podatków od środków transportu, powiedziała, że podjęta uchwała będzie 

działała na korzyść przedsiębiorców, dodając, że miała prawo zgłosić taką propozycję 

bezpośrednio na sesji Rady Gminy.  

 Głos zabrała Radna Iwona Kędra, nawiązując do informacji o zgłaszaniu na nr 991 

uszkodzonych latarni oświetleniowych, powiedziała, że  zgłaszała do gminy zepsutą latarnię  

i została ona naprawiona dopiero po dwóch miesiącach, poddając w wątpliwość,  

czy  przekazując informację  pod ten numer,  latarnia byłaby szybciej naprawiona.  

 10. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń, zamknął XXXIX sesję Rady Gminy. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Agnieszka Rybka                 Józef Madoń 


