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Protokół XLVIII 

z posiedzenia Rady Gminy Wólka 

z dnia 03.08.2018 r. godz. 16.00 

Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności  

Na stan 15 radnych obecnych 13 członków Rady, 

Nieobecni: 

Radna Dorota Sajdak, 

Radna Magdalena Udrycka 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

Edwin Gortat – Wójt Gminy  

Agnieszka Grobelska – Skarbnik Gminy, 

Pracownicy Urzędu Gminy Wólka, 

Sołtysi według załączonej listy obecności.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 21 czerwca 2018 r.  

4. Przyjęcie protokołu z sesji zwyczajnej z dnia 29 czerwca 2018 .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. Interpelacje i zapytania. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” 

b) przejęcia przez Gminę Wólka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 

Nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice w miejscowościach Łuszczów 

Pierwszy, Łuszczów Drugi na terenie Gminy Wólka. 

c) przejęcia przez Gminę Wólka zadania zarządzanie publiczną drogą powiatową 

Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn –Sobianowice na odcinku  

od km 4+695 do km 4+875 w miejscowości Pliszczyn na terenie Gminy Wólka.  

d) wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2018” 

e) zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2018 rok. 

f) wieloletniej prognozy finansowej. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

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

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

13 członków Rady co stanowi niezbędne quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Radni nie wnieśli uwag i porządek obrad został przyjęty.  
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 czerwca 2018 r.  

Radni nie wnieśli uwag i protokół z sesji z dnia 21 czerwca 2018 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z sesji  z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 Radni nie wnieśli uwag i protokół z sesji z dnia 29 czerwca 2018 r został przyjęty 

następującym stosunkiem głosów: 

 za przyjęciem protokołu było – 12 głosów, 

 przeciw przyjęciu – 0 głosów 

 wstrzymało się – 1 głos 

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. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń, przedstawił informację za okres od 

dnia 29 czerwca do dnia dzisiejszego. Poinformował, że w tym czasie pełnił dyżury w biurze 

rady gminy, w dniach: 3,4,24 i 30 lipca. W dniu 5 lipca Przewodniczący uczestniczył  

w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, dnia 19 lipca wziął udział  

w posiedzeniu Komisji Samorządu i Oświaty natomiast dnia 2 sierpnia uczestniczył w 

posiedzeniach Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.  

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej Puszka 

poinformował, że Komisja od ostatniej sesji odbyła dwa posiedzenia w dniach: 

 5 lipca i 2 sierpnia 2018 r. Dnia 5 lipca Komisja zakończyła kontrolę. Protokół z tej kontroli 

został przekazany Wójtowi i podpisany. Przewodniczący Komisji dodał, że Wójt odmówił 

zapłacenia faktury za opinię Radcy Prawnego. Pan Andrzej Puszka powiedział, że należność 

 za powyższe została przez niego uregulowana. Drugie posiedzenie odbyło się 2 sierpnia 2018r. 

na którym zaopiniowane zostały  materiały na dzisiejszą sesję.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski poinformował,  

że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 2 sierpnia 2018 r. Tematem było opiniowanie 

materiałów na dzisiejszą sesję Rady Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pan Edyta Dobek, poinformowała,  

że Komisja nie spotkała się między sesjami.  

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Oświaty Pani Małgorzata Goździewska, 

poinformowała, że Komisja między sesjami. odbyła jedno posiedzenie w dniu 19 lipca, 

tematem spotkania było zapoznanie się z uwagami protokołu pokontrolnego. Komisja 

Samorządu i Oświaty utrzymała  wniosek pokontrolny i wystosowała pismo do 

Przewodniczącego Rady o powiadomieniu w ciągu 14 dni organów zewnętrznych.  
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Ad. 7. Interpelacje i zapytania.  

Brak interpelacji i zapytań 

Ad.8 .Podjęcie uchwał w sprawie: 

Ad. 8 ppkt a) Pierwszy projekt dotyczył przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków”  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej 

Puszka powiedział, że komisja zawnioskowała o poprawkę w tytule uchwały, który uzyska 

brzmienie: „w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków Gminy Wólka” oraz zmiany nazwy projektu, który uzyska brzmienie: „Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminy Wólka”. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad powyższym projektem 

uchwały wraz z naniesioną poprawką. 

 

  Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XLVIII.287.2018 w sprawie przyjęcia 

projektu „Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminy Wólka wraz  

z przyjętą poprawką , została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8 ppkt b) Kolejny projekt uchwały dotyczył przejęcia przez Gminę Wólka zadania 

zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice  

w miejscowościach Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi na terenie Gminy Wólka. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Andrzej Puszka, powiedział, że w wyniku 

prac komisji projekt uchwały został zmieniony i nowy projekt wszyscy Radni otrzymali 

(zmiana polegała na dopisaniu „etapu” wraz z określeniem liczby kilometrów oraz w § 1 został 

wykreślony zwrot "oraz trwania gwarancji”). 

 Głos zabrał Radny Janusz Mamcarz, zwrócił się z zapytaniem, czy proponowana 

uchwała pozwoli na zrealizowanie zadania w tak krótkim terminie, biorąc pod uwagę 

wymagane procedury. 

Wójt odpowiedział, że podjęcie tej uchwały pozwoli na dalsze działania 

w tym kierunku, dodając, że od momentu otrzymania informacji o przekazaniu środków na ten 

cel, gmina nie zwlekała ani chwili, a po dokonaniu odpowiednich procedur, realizację zadania 

chciałaby zacząć jak najszybciej.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały w/w 

sprawie.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Nr XLVIII.288.2018 w sprawie  

przejęcia przez Gminę Wólka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2100L 
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Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice w miejscowościach Łuszczów Pierwszy, Łuszczów 

Drugi na terenie Gminy Wólka została podjęta jednogłośnie. 

Ad. 8 ppkt c) Następnym punktem w porządku obrad był projekt w sprawie przejęcia 

przez Gminę Wólka zadania zarządzanie publiczną drogą powiatową Nr 2224L Lublin – Wólka 

Lubelska – Pliszczyn –Sobianowice na odcinku od km 4+695 do km 4+875 w miejscowości 

Pliszczyn na terenie Gminy Wólka.  

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej 

Puszka, przedstawił pozytywną opinię komisji w tej sprawie. 

Radni nie wnieśli uwag i Uchwała Nr XLVIII.289.2018 w przejęcia przez Gminę 

Wólka zadania zarządzanie publiczną drogą powiatową Nr 2224L Lublin – Wólka 

Lubelska – Pliszczyn –Sobianowice na odcinku od km 4+695 do km 4+875 w miejscowości 

Pliszczyn na terenie Gminy Wólka. , została podjęta jednogłośnie. 

Ad. 8 d) Kolejny projekt uchwały dotyczył wspólnej realizacji zadania pod nazwą  

„Dożynki Wojewódzki Radawiec 2018”. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną 

opinię komisji w tej sprawie. 

Radni nie wnieśli uwag i Uchwała Nr XLVIII.290.2018 w sprawie wspólnej 

realizacji zadania pod nazwą „Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2018”, została podjęta 

jednogłośnie.  

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

zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2018 r.  

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną 

opinię komisji w tej sprawie, jednocześnie poprosił Skarbnika Gminy Panią Agnieszkę 

Grobelską o wyjaśnienie najnowszych zmian.  

 Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Grobelska powiedziała, że załącznik Nr 1 pozostaje 

bez zmian. W załączniku Nr 2 (zmiany wydatków budżetowych) zostały wprowadzone zmiany, 

którą są spowodowane wynikami  przetargów, tj: 

1) W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Lokalny transport 

zbiorowy: 

a) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych dokonano 

zwiększenia  o 91 000 zł , które wynikło min. z przesunięcia 

środków na drogę w Świdniku „od cmentarza”, parking oraz 

drogi w Pliszczynie przy torach, 

2) w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

a) w rozdziale 904 utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6060 

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

następuje zmniejszenie o kwotę 202 986 zł. Skarbnik wyjaśniła, 

że były to środki częściowo zagwarantowane do udziału  

w projektach, które nie zostały zaakceptowane. W związku  

z czym środki te zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne  

w rozdziale 915 oświetlenie uli placów i dróg związane  

z oświetleniem ul. Brzozowej, ul. Jesionowej i ul. Lipowej, 
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Skarbnik Gminy dodała, że w związku z zmianą w uchwale dotyczącej przejęcia przez 

Gminę Wólka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2100L Łuszczów – 

Janowice – Trzeszkowice w miejscowościach Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi na terenie 

Gminy Wólka, została zmieniona nazwa w zadaniach inwestycyjnych tak aby była zgodna  

z podjętą dzisiaj uchwałą. 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 

Pan Andrzej Puszka, który zauważył, że w dniu sesji29.06.2018 zostało wprowadzone 

zarządzenie Wójta dotyczące zmian w budżecie, którego kwoty nie są zgodne z podjętą 

uchwałą w związku z czym zapytał, czy „w międzyczasie” dokonano innych zmian  

w budżecie. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zostało wydatne zarządzenie zwiększające  

o dotacje z Urzędu Wojewódzkiego. 

Przewodniczący Andrzej Puszka, zapytał, jakie ważne zmiany spowodowały wydanie 

zarządzenia tuż po posiedzeniu sesji w dniu 29.06.2018 r.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zarządzenia wydawane przez Wójta są zgodne  

z uprawnieniami przekazanymi przez Radę w uchwale budżetowej. Zarządzenie z dnia 29.06 

zostało utworzone  natomiast zmiany były wprowadzane w późniejszym czasie. 

Radni nie wnieśli dalszych uwag i uchwała Nr XLVIII.291.2018 w sprawie zmian  

w budżecie gminy i planie finansowym na 2018 r. została podjęta jednogłośnie. 

 Ad. 8 ppkt. f) Ostatnim projektem w porządku obrad była uchwała w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną 

opinię komisji w tej sprawie.  

 Skarbnik Gminy Agnieszka Grobelska odniosła się do wykazu przedsięwzięć  

w którym pojawiło się nowe zadnie pod nazwą OZE w Gminie Wólka montaż pomp ciepła 

 i ogniw fotowoltaicznych, dodając, że część tego zadania znajduje się w wydatkach bieżących, 

a pozostała część zawarta jest w wydatkach inwestycyjnych. Realizacja przedsięwzięcia 

zaplanowana jest na rok następny, z tym, że sama dokumentacja będzie przygotowywana  

w roku bieżącym.  

 Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XLVIII.292.2018 w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie. 

Ad. 9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  

Brak interpelacji i zapytań  

 

Ad. 10. Wolne wnioski 

 

 Głos Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Andrzej Puszka, 

który w związku z realizacją projektu dotyczącego fotowoltaiki zapytał kiedy zostaną 

przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami, którzy są  zainteresowani tym projektem. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że informacja z Urzędu Marszałkowskiego o otrzymaniu 

dofinansowania wpłynęła niedawno. W związku z tym w chwili obecnej jest uzupełniana 

dokumentacja min. uchwała, która została podjęta. Pan Edwin Gortat powiedział, że spotkanie 

z mieszkańcami zostanie zorganizowane jak najszybciej. Wójt zwrócił uwagę, że projekt ten 
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jest dużo droższy niż „solary” w związku z tym pojawia się pytanie, czy osoby, które złożyły 

wniosek dalej będą podtrzymywały swoje stanowisko dotyczące uczestnictwa w tym projekcie.  

 Kontynuując swoją wypowiedz Wójt odniósł się do słów Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, który stwierdził, że Wójt, nie zapłacił faktury za opinie 

prawniczą, dotyczącą przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rolnictwa oraz Komisję 

Oświaty. Pan Edwin Gortat wyjaśnił, że wybór wykonawcy nie odbył się zgodnie z procedurą 

 w związku z tym nie było możliwości zapłaty ponieważ, naraziłoby to gminę na zarzut, 

wydania środków finansowych niezgodnie z prawem. 

 

11. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jóźef Madoń, zamknął XLVIII sesję Rady Gminy. 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Agnieszka Rybka                Józef Madoń  


