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Protokół Nr II/10 

z II sesji Rady Gminy Łuków  

odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej  

Urzędu Gminy Łuków w godz. 12.00 – 13.55 
 
W sesji udział wzięli:  
Wójt Gminy – Kazimiera Goławska, Zastępca Wójta – Wiktor Osik, Sekretarz 
Gminy – Janusz Jezierski, Skarbnik Gminy – Alina Baka, Kierownik Referatu 
Społeczno-Administracyjnego – Bogumiła Grzeszczak, Dyrektor Gminnego 
Zespołu Oświatowego – Bogdan Wiącek, Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej – Alicja Śledź, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 
Zofia Jezierska, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej – Stanisław 
Siemionek oraz goście zaproszeni: Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – 
Krzysztof Głuchowski, Radny Powiatu Łukowskiego – Andrzej Soćko. 
W sesji udział wzięli sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 
Protokołowała: Iwona Pulik – inspektor ds. obsługi rady Gminy. 
 
Ad. 1. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Osiak otworzył II Sesję Rady 
Gminy Łuków słowami „Otwieram II Sesję Rady Gminy Łuków”. Przywitał 
przybyłych na Sesję radnych, sołtysów, pracowników Urzędu oraz gości 
zaproszonych.   Stwierdził, Ŝe obrady będą prawomocne, gdyŜ na 15 radnych w  
sesji uczestniczy 14 radnych ( radny nieobecny usprawiedliwiony: Bogdan 
Goławski).  Lista obecności w załączeniu do protokołu. 
 
Ad. 2. 
 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji i zapytał, czy są 
uwagi do porządku sesji ? 

Radni nie wnieśli uwag do porządku sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy wniósł do porządku sesji następujące 

punkty: jako pkt. 4 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Łuków”, jako pkt. 6 „Podjęcie uchwały w 
sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy” i jako pkt. 8 
„Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łuków”. 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po wprowadzeniu zmian. 
 

Porządek po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Łuków. 

5. Objęcie obowiązków przez Wójta: 
a) wręczenie nowo wybranemu Wójtowi zaświadczenia o wyborze przez 

Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowie, 
b) złoŜenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy. 

7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy 
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
b) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego, 
c) przeprowadzenie  tajnego głosowania, 
d) ogłoszenie wyników wyborów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Łuków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2010 rok. 
12. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 3. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Osiak poinformował, Ŝe protokół 
z poprzedniej sesji wyłoŜony był do wglądu przed sesją, jak teŜ dostępny po  
napisaniu u pracownika prowadzącego obsługę rady Gminy. Radni nie wnieśli 
uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 4. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Osiak złoŜył rezygnację z 
pełnienia funkcji przewodniczącego i przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Zbigniewowi Karwowskiemu. 
 Wiceprzewodniczący Zbigniew Karwowski odczytał projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Łuków. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr II/3/10 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5. 
 
 Wiceprzewodniczący Zbigniew Karwowski poprosił Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej Pana Stanisława Siemionka o wręczenie 
zaświadczenia o wyborze na Wójta: 
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a/ Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej  wręczył Panu Mariuszowi      
Osiakowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Łuków, 
b/ Pan Mariusz Osiak złoŜył ślubowanie: „Obejmując Urząd Wójta Gminy, 
uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd  
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
Gminy – Tak mi dopomóŜ Bóg”. 
 Pan Wójt Mariusz Osiak powiedział, Ŝe Wójtem został z woli 
mieszkańców i słuŜbę swoją obejmuje z myślą o mieszkańcach, choć zdaje sobie 
sprawę, Ŝe nie będzie to słuŜba łatwa. 
 
 Wiceprzewodniczący Zbigniew Karwowski ogłosił przerwę o godz. 12.35 
 Wiceprzewodniczący Zbigniew Karwowski wznowił obrady o godz. 
13.00. 
 
Ad. 6. 
 
 Wiceprzewodniczący Tadeusz Federczyk złoŜył rezygnację z pełnienia 
funkcji wiceprzewodniczącego. 
 Wiceprzewodniczący Zbigniew Karwowski odczytał projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr 
II/4/10 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7. 
 

Następnie Rada Gminy przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy. 

a/ W celu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy powołano Komisję 
Skrutacyjną. Do pracy w tej Komisji zgłoszono kandydatury Radnej Bogumiły 
Rozwadowskiej, Radnego Mariusza Burdacha i Radnego Wojciecha Szczygła. 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
Wiceprzewodniczący Zbigniew Karwowski poddał pod głosowanie zgłoszone 
kandydatury do Komisji. Radni głosowali za powołaniem do Komisji w 
zaproponowanym składzie jednogłośnie. Komisja ze swojego grona wybrała 
przewodniczącego, którym została Bogumiła Rozwadowska. 

b-c/ Następnie Radny Wojciech Szczygieł zgłosił kandydaturę Tadeusza 
Federczyka na Przewodniczącego Rady Gminy. Radny powiedziała, Ŝe Radny 
Tadeusz Federczyk jest osobą kompetentną, uczciwą i mającą szacunek dla 
drugiego człowieka. Funkcję radnego pełnił przez kilka kadencji. Radny Tadeusz 
Federczyk wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Wiceprzewodniczący Karwowski zarządził krótką przerwę na przygotowanie kart 
do głosowania. Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała wszystkim radnym 
kartki do głosowania dla wyboru Przewodniczącego Rady. Radni głosowali w 
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sposób tajny wrzucając karty do urny, którą trzymał jeden z członków Komisji 
Skrutacyjnej. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - Bogumiła Rozwadowska odczytała 
wynik głosowania, stwierdzając, Ŝe Radny Tadeusz Federczyk uzyskał 11 głosów 
„za”, 1 głos „przeciwny” i 1 głos „wstrzymujący się”. Protokół Komisji 
Skrutacyjnej w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk podziękował za zaufanie 
i obiecał, Ŝe będzie robił wszystko, aby praca w radzie układała się jak najlepiej i 
najowocniej. 
 
Ad. 8. 
 
 Wiceprzewodniczący Zbigniew Karwowski odczytał projekt uchwały w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łuków. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr 
II/5/10 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9. 
 
 Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego. Pan Janusz Jezierski wyjaśnił, Ŝe w związku z 
wyborem Pana Mariusza Osiaka na Wójta Gminy Łuków wygasza się mandat 
radnego. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr 
II/6/10 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10. 
 
 Pan Wójt Mariusz Osiak poprosił o moŜliwość opuszczenia sali, gdyŜ 
omawiany temat dotyczy bezpośrednio Jego osoby i będzie czuł się niezręcznie. 
 Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Łuków i przedstawił składniki wynagrodzenia ( wynagrodzenie 
zasadnicze – 5.000 zł., dodatek funkcyjny – 1.800 zł., dodatek specjalny w 
wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 
– 2.040 zł. oraz dodatek za wysługę lat w zaleŜności od przepracowanego okresu.  
Pan Jezierski dodał, Ŝe Wójtowi przysługuje nagroda roczna oraz nagrody 
jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów. 

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanych stawek wynagrodzenia. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr II/7/10 
stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 11. 
 
 Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budŜecie Gminy na 
2010 r. Pani Alina Baka powiedziała, Ŝe zmian jest niewiele ale muszą być 
dokonane dla prawidłowej realizacji budŜetu. W dziale „Opieka społeczna” 
zwiększa się planowane wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych o 
kwotę 1.000 zł. W dziale „Transport i łączność” zwiększa się planowane wydatki 
o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na odśnieŜanie. W dziale „Kultura i 
ochrona dziedzictwa kulturowego” zwiększa się plan dotacji na inwestycje o 
kwotę 3.000 zł. Zwiększenie dotyczy inwestycji realizowanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury pn. „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w 
Dmininie”. Na wnioski dyrektorów szkół dokonuje się przeniesień planowanych 
wydatków w oświacie.  
 Uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym 
się”, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr II/8/10 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk zamknął II sesję Rady 
Gminy Łuków o godz. 13.55. 
 
 
 
Protokołowała: 
Iwona Pulik 
 Inspektor 
 


