Protokół Nr VI/11
z VI sesji Rady Gminy Łuków
odbytej w dniu 12 stycznia 2011 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Łuków w godz. 10.00 – 13.30
W sesji udział wzięli:
Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Sekretarz Gminy – Janusz Jezierski, Skarbnik
Gminy – Alina Baka, Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego –
Bogumiła Grzeszczak, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji – Andrzej
Pulik, Kierownik Referatu Gospodarki i Przedsiębiorczości – Stanisław
Siemionek, Radca Prawny – Stanisław Jędrzejkowski, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury – Wanda Szaniawska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej – Zofia Jezierska oraz jako gość zaproszony: Radny Powiatu
Łukowskiego – Krzysztof Fornal.
W sesji udział wzięli sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.
Protokołowała: Iwona Pulik – inspektor ds. obsługi rady Gminy.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył VI Sesję Rady
Gminy Łuków słowami „Otwieram VI Sesję Rady Gminy Łuków”. Przywitał
przybyłych na sesję radnych, pracowników Urzędu oraz zaproszonych gości.
Stwierdził, Ŝe obrady będą prawomocne, gdyŜ na 14 radnych w sesji
uczestniczy radnych 12 (radny spóźniony – Wojciech Szczygieł, radny
nieobecny – Zbigniew Karwowski ) . Lista obecności w załączeniu do
protokołu.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji i zapytał, czy są
uwagi do porządku sesji ?
Porządek po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy
Łuków na 2011 rok.
7. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łuków na 2011 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2011 rok.
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10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyŜsze i
zakłady kształcenia nauczycieli w 2011 r.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.Spraw róŜne i wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący
Rady
Gminy
poinformował,
Ŝe
protokół
z poprzedniej sesji 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, głosowało
13 radnych.
Ad. 4.
Wójt Gminy Mariusz Osiak przedstawił informację z działalności między
sesjami:
- udział w spotkaniu wójtów z Powiatu Łukowskiego na zaproszenie Starosty w
sprawie zimowego utrzymania dróg,
- 5 stycznia br. odbiór umowy na budowę „Centrum Integracji Pokoleń” w
RyŜkach (inwestycja zaplanowana w budŜecie na 2011 rok),
- udział w spotkaniu zespołu opracowującego studium kierunków i
uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego,
- udział w spotkaniu wewnętrznym z burmistrzami Miasta Łuków w sprawie
gazociągu w kierunku Krynki,
- udział w walnych zebraniach OSP.
Ad. 5.
Radna Bogumiła Rozwadowska wnioskowała o remont dróg
powiatowych: droga na Podgaj, droga Jadwisin – Malcanów, droga Rzymy
Rzymki w kierunku Aleksandrowa. Radna powiedziała, Ŝe drogi te na tę chwilę
są w bardzo złym stanie technicznym i trzeba się tym pilnie zająć.
Radna Marianna Łukasik zwróciła się z prośbą o podłączenie sieci do
pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Świdrach, gdyŜ na obecną
chwilę nie ma moŜliwości podłączenia komputera.
Radny Wojciech Szczygieł zapytał: o moŜliwość rozbudowy sieci
gazowej w Krynce, czy jest to moŜliwe w najbliŜszym czasie ?
Radny Jarosław Michalak poinformował, Ŝe przy drodze w RyŜkach I
rowy są nie droŜne i woda z topniejącego śniegu zalewa mieszkańców.
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Radny Mariusz Burdach zwrócił się z prośbą o naprawienie bocznej
drogi od ul. Energetyków w Łazach zniszczonej przy pracach wodociągowych.
Radny Wojciech Szczygieł zapytał: czy jest moŜliwość nagrywania sesji
Rady Gminy i umoŜliwienia odsłuchania mieszkańcom ?
Radny Jacek Radomyski powiedział, Ŝe naleŜy zająć się poboczami przy
drodze powiatowej Wólka Świątkowa – Krynka.
Sołtys wsi StrzyŜew Marianna Panasz zwróciła się z prośbą o
zamontowanie przepustów na drogach gminnych. Temat wcześniej juŜ
zgłaszany.
Sołtys wsi Turze Rogi Zbigniew Peryt powiedział, Ŝe duŜo mówiło się do
tej pory o poboczach, ale problem jest do chwili obecnej nie jest załatwiony.
Prosił o uporządkowanie poboczy przy drodze powiatowej do Turzych Rogów.
Sołtys wsi Malcanów Janusz Mazurek przypomniał o potrzebie
wybudowania świetlicy w Malcanowie, gdyŜ jest to wieś, która nie posiada
budynku świetlicy.
Sołtys wsi Wólka Świątkowa Wacław Śledź powiedział, Ŝe pilnie naleŜy
przykryć asfaltem drogi poscaleniowe, gdyŜ za chwilę nie będzie nic z tego co
zostało zrobione.
Sołtys wsi Karwacz Jadwiga Weremczuk prosiła o zabezpieczenie
budynku zakupionego na świetlicę wiejską. W pierwszej kolejności trzeba
naprawić dach, aby nie lało się do środka. MłodzieŜ wyłamała drzwi i urządza
sobie schadzki.
Sołtys wsi Klimki Krzysztof Kędziora zwrócił się kolejny raz z prośbą o
postawienie przystanku przy ul. Zimna Woda, gdyŜ obecny stan rzeczy zagraŜa
bezpieczeństwu dzieci korzystających z tego przystanku.
Sołtys wsi Suchocin Zbigniew StrzyŜewski powiedział, Ŝe droga
powiatowa Suchocin – Kownatki jest w fatalnym stanie i zaprosił Pana Radnego
Powiatowego na tę drogę.
Sołtys wsi Łazy GraŜyna Bijata powiedziała, Ŝe w Łazach było robione
odwodnienie, ale nie zostało dokończone. Wnioskowała o dokończenie tego co
zostało rozpoczęte, gdyŜ w dalszym ciągu woda zalewa mieszkańców.
Sołtys wsi Szczygły Dolne Krystyna Sosnowska prosiła o poprawienie
stanu drogi tłuczniem na odcinku 700 m.
Sołtys wsi Sulej Sławomir Sulej przypomniał o konieczności załatania
dziury na skrzyŜowaniu przy drodze powiatowej w Sulejach. Problem zgłaszany
wiele razy, ale do chwili obecnej nie załatwiony.
Sołtys wsi Wagram Anna Kamecka zwróciła się z prośbą o dołoŜenie
środków na remont drogi pod lasem, gdyŜ pieniędzy przeznaczonych z
Funduszu Sołeckiego na poprawienie stanu tej drogi nie wystarczy.
Sołtys wsi Rzymy Las wnioskował o przykrycie drogi tłuczniowej
nawierzchnią bitumiczną w kierunku Rzymek.
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Ad.6.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ramowy plan pracy Rady
Gminy na 2011 rok. Odczytał projekt w/w uchwały. Uchwała została podjęta
jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr VI/20/11 stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 7.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Mienia Komunalnego i Inwestycji
Bogumiła Rozwadowska przedstawiła plan pracy Komisji na 2011 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ElŜbieta Dynek przedstawiła plan
pracy Komisji na 2011 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Wojciech Szczygieł
przedstawił plan pracy Komisji na 2011 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw
Socjalnych Sławomir Dębiński odczytał plan pracy Komisji na 2011 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych planów pracy komisji na
2011 rok.
Ad. 8 – 9.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej. Pani Alina Baka powiedziała, Ŝe jest to nowa rzecz i
uchwała taka podejmowana jest po raz pierwszy. Przy uchwalaniu budŜetu
naleŜy przyjąć wieloletnią prognozę finansową obejmującą prognozę kwoty
długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz
objaśnienia przyjętych wartości. W uchwale tej upowaŜnia się Wójta Gminy do
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć
oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budŜetowym i latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budŜetowy.
Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe zgodnie z ustawą o finansach
publicznych Wójt opracowuje i przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budŜetowej wraz z objaśnieniami w
terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budŜetowy. PoniewaŜ w
roku 2010 kadencja organu stanowiącego upływa z dniem 12 listopada, projekt
budŜetu został złoŜony do biura Rady Gminy w ustawowym terminie. Pani
Skarbnik powiedziała, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała uchwały w
sprawie projektu budŜetu Gminy na 2011 rok.
Sekretarz Gminy odczytał uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę
Łuków na lata 2011 – 2018; uchwałę w sprawie moŜliwości sfinansowania
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deficytu przedstawionego przez Gminę Łuków na 2011 r.; uchwałę w sprawie
zaopiniowania przedłoŜonego przez Wójta Gminy Łuków projektu uchwały
budŜetowej na 2011 r. W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu.
Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe projekt budŜetu na 2011 rok został
szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji, które odbyły się przed sesją.
Pan Wójt zabierając głos powiedział, Ŝe projekt budŜetu Gminy na 2011
rok został przygotowany przez poprzedniego Wójta, a obecny Wójt ma go
wykonać, co wcale nie będzie takie proste. Samorządy popadły w spiralę
zadłuŜenia związaną z uruchomieniem środków unijnych. Zaciągano kredyty
celem pozyskania środków z Unii Europejskiej, a teraz te kredyty trzeba będzie
spłacać. Wójt Osiak wyjaśnił, Ŝe obecny stan zadłuŜenia nie pozwala na
„rozbuchanie” zadań inwestycyjnych i dlatego wiele wniosków składanych
przez radnych, czy sołtysów nie znalazło się w budŜecie na 2011 rok. Wójt
przedstawił plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok. Odnosząc się do
planowanej budowy świetlic powiedział, Ŝe projekty budowlane zostaną
zweryfikowane i zmniejszone zakresy rzeczowe niektórych świetlic. Bo całość
nie kończy się na zrealizowaniu inwestycji, gdyŜ trzeba będzie te budynki w
przyszłości utrzymać, a to kosztuje całkiem spore pieniądze. Pan Wójt
poinformował, Ŝe do omawianego budŜetu trzeba będzie wprowadzić kolejne
autopoprawki: zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń; zwiększenie dochodów
oraz zwiększenie środków na budowę „Centrum Integracji Pokoleń” w RyŜkach
o kwotę 240.000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę o godz. 11.30.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godz. 12.00.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził dyskusję nad projektem budŜetu
Gminy na 2011 rok.
Radny Wojciech Szczygieł odnosząc się do inwestycji w RyŜkach
powiedział, Ŝe jest przeciwny zwiększaniu środków na tę inwestycję w ostatniej
chwili, gdyŜ na posiedzeniach komisji poczyniono pewne uzgodnienia i teraz
zmieniać ich nie moŜna. Tak się nie robi bo jest to nie w porządku wobec innych
wsi. Zdaniem Radnego moŜna uchwalić kwotę, ale uzgodnioną na
posiedzeniach komisji.
Radna Bogumiła Rozwadowska powiedziała, Ŝe nie ma pretensji do Pana
Wójta bo nie jest autorem projektu budŜetu na 2011 rok, ale będzie wykonawcą.
W przypadku inwestycji w RyŜkach musiał zostać popełniony błąd, gdyŜ ciągle
wzrasta koszt inwestycji, który i tak był duŜy. Radna wnioskowała o
pozostawienie kwoty 760.000 zł., która i tak jest wysoka. Nie jest przeciwna
inwestycji w RyŜkach, ale wszystko musi się odbywać w rozsądnych kwotach,
gdyŜ jest do zrobienia jeszcze bardzo wiele, choćby dróg które są w fatalnym
stanie.
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Radny Jarosław Michalak powiedział, Ŝe jest zaskoczony zwiększeniami
na inwestycję w RyŜkach, ale nie wyobraŜa sobie, Ŝeby inwestycja mogła być
zablokowana. Radny wnioskował o realizację Centrum Integracji Pokoleń, ale
przy jak najmniejszym udziale środków własnych. Po to Gmina ubiegała się o
dofinansowanie tej inwestycji, aby odciąŜyć swój budŜet.
Radna Bogumiła Rozwadowska powiedziała, Ŝe inwestycja w RyŜkach
jest potrzebna i to nie podlega dyskusji. Jednak nie za taką kwotę i przy innym
zakresie rzeczowym.
Radny Jarosław Michalak powiedział, Ŝe rozpoczęta inwestycja powinna
być doprowadzona do końca, aby nie stało się tak, Ŝe w połowie realizacji
zabraknie środków i roboty staną w miejscu.
Radny Wojciech Szczygieł poinformował, Ŝe na posiedzeniach komisji,
które odbyły się przed sesją była dyskusja na temat świetlic zaplanowanych w
budŜecie na 2011 rok. Członkowie komisji zgodnie doszli do wniosku, Ŝe
zakresy rzeczowe tych inwestycji naleŜy zmienić w celu zmniejszenia kosztów.
Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe zwiększenie na inwestycję w RyŜkach wynika z
kosztorysu, który został dostarczony dzień przez sesją. Jednak aby ogłosić
przetarg na tę inwestycję naleŜy zabezpieczyć środki w budŜecie wynikające z
kosztorysu. Wójt Osiak prosił o zwiększenie brakującej kwoty 240.000 zł.
Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Andrzej Pulik wyjaśnił, Ŝe
wszystkie działania dotyczące inwestycji w RyŜkach odbywają się zgodnie z
dokumentacją i kosztorysem. Nikt się nie spodziewał, Ŝe uaktualniony kosztorys
będzie aŜ tak róŜnił się cenowo od poprzedniego. Są rzeczy, których do końca
przewidzieć się nie da.
Radny Jacek Radomyski zapytał: z jakich środków ma być wzięta kwota
240.000 zł. na dołoŜenie do zadania pn. „Centrum Integracji Pokoleń w
RyŜkach” ?
Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe kwota ta będzie z cięć, których dokonano na
posiedzeniach komisji, gdyŜ innej moŜliwości nie ma.
Radna Bogumiła Rozwadowska powiedziała, Ŝe do zakresu inwestycji w
RyŜkach musiało być coś dołoŜone, gdyŜ koszt inwestycji wzrósł dwa razy. A
moŜe pracownicy czegoś nie dopilnowali. Pan Wójt powinien zastanowić się
nad takimi pracownikami. Jeśli chodzi o oszczędności to komisje zgodziły się
na cięcia w budŜecie, ale dla zmniejszenia zadłuŜenia. Nie było mowy o
dokładaniu na inne zadania. Dlaczego dziś bez uzgodnienia dokłada się
pieniądze na inwestycję w RyŜkach ? Chyba nie o to chodziło na posiedzeniach
komisji.
Radny Wojciech Szczygieł powiedział, Ŝe cięcia w budŜecie dokonane na
komisjach miały słuŜyć zmniejszeniu zadłuŜenia Gminy, a nie wydawaniu na
inne zadania.
Radna Bogumiła Rozwadowska powiedziała, Ŝe na tę chwilę stawia
wniosek o pozostawienie kwoty 760.000 zł. na inwestycję w RyŜkach, a w razie
konieczności zostanie zwołana sesja nadzwyczajna.
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Radny Jarosław Michalak powiedział, Ŝe ma obawy, Ŝe pozostawienie
w/w kwoty moŜe spowodować brak realizacji inwestycji.
Radna Marianna Łukasik powiedziała, Ŝe jest przeciwna dokładaniu
środków na inwestycję w RyŜach, bo zaplanowana kwota jest juŜ dość wysoka.
Przy takim obrocie rzeczy inne wsie nie mają szans na świetlice.
Radny Wojciech Szczygieł zaproponował, aby aktualny kosztorys
zwrócić do przeprojektowania do kwoty jaka została zaplanowana w budŜecie,
tj. 760.000 zł. Taka teŜ kwota została zaakceptowana na posiedzeniach komisji i
zmieniać jej bez przedyskutowania nie moŜna.
Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe zrobić tak nie moŜna, gdyŜ będzie to nie realne ze
stanem faktycznym, a w konsekwencji i tak trzeba będzie dołoŜyć brakujące
środki tylko w późniejszym czasie. Dodał teŜ, Ŝe w tej kadencji nie będzie
działo się tak jak w poprzednich, Ŝe kosztorysy będą przygotowywane pod
głosowanie Rady, aby tylko zadanie przyjęto do realizacji. A ostatecznie
okazywało się, Ŝe inwestycje są duŜo droŜsze.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, Ŝe inwestycja w RyŜkach jest
potrzebna i to jest oczywiste. Ale „rozbuchane” zadania naleŜy przystopować bo
innego wyjścia nie ma. Przewodniczący odniósł się teŜ do inwestycji w Łazach i
Gręzówce. Nie chodzi w nich o coś szczególnego, ale o dostosowanie obecnych
budynków do realnych potrzeb mieszkańców. Powiedział, Ŝe kwotę
zaplanowaną w budŜecie na 2011 rok dla RyŜek naleŜy pozostawić bez zmian
bo takie były ustalenia na posiedzeniach komisji.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw
Socjalnych Sławomir Dębiński odczytał opinię Komisji Rolnictwa oraz Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie projektu budŜetu Gminy na 2011 rok.
Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Finansów, Mienia Komunalnego i Inwestycji
Bogumiła Rozwadowska odczytała opinię Komisji Finansów oraz Komisji
Rewizyjnej w sprawie projektu budŜetu Gminy na 2011 rok. Opinia stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawki
Wójta Gminy przedstawione po posiedzeniach komisji:
- zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń (autopoprawka przyjęta jednogłośnie,
głosowało 13 radnych),
- zwiększenie dochodów (autopoprawka przyjęta jednogłośnie, głosowało 13
radnych),
- zwiększenie środków na budowę „Centrum Integracji Pokoleń” w RyŜkach
(autopoprawka odrzucona 8 głosów „przeciwnych”, 5 głosów „za”, głosowało
13 radnych).
Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej. Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13
radnych. Uchwała Nr VI/21/11 stanowi załącznik do protokołu.
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Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy na 2011 rok. Uchwała została podjęta przy 9 głosach „za”, 2
głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących się”, głosowało 13
radnych. Uchwała Nr VI/22/11 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10.
Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez
szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli”. Pan Janusz Jezierski
powiedział, Ŝe uchwała dotycząca podziału środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli podejmowana jest corocznie na podstawie rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu. Zmiany proponowane na 2011 rok dotyczą
ogólnej kwoty dofinansowania, wynikającej z projektu planu finansowego szkół
(1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli) i jej podziału pomiędzy
poszczególne placówki. Pozostałe zasady i kwoty dofinansowania form
kształcenia nauczycieli pozostają bez zmian w stosunku do roku 2010. Pan
Sekretarz odczytał projekt w/w uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie,
głosowało 12 radnych. Uchwała Nr VI/23/11 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11.
Pan Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odnosząc się do remontów dróg wyjaśnił, Ŝe w odpowiednim czasie Rada
Gminy dokona objazdu dróg i zdecyduje o kolejności ich remontów. W
budŜecie Gminy na 2011 rok zostały zaplanowane środki na ten cel i po
objeździe dróg będzie wiadomo na co wystarczy zaplanowanych pieniędzy.
Radca Prawny Stanisław Jędrzejkowski przekazał informację o sprzedaŜy
gazociągu w Krynce, Rolach i Wólce Świątkowej.
Radny Powiatu Łukowskiego Krzysztof Fornal zabierając głos
powiedział, Ŝe duŜo interpelacji dotyczyło dróg powiatowych. Zapewnił, Ŝe
wszystkie zgłoszone problemy zostaną przekazane Panu Staroście.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo SP ZOZ w Łukowie
dotyczące zgłoszenia osoby do Rady Społecznej SP ZOZ. Przewodniczący
Federczyk zaproponował, aby wzorem lat ubiegłych osobą tą był Wójt Gminy
czyli Pan Mariusz Osiak.
Radni przyjęli propozycję Przewodniczącego Rady Gminy bez uwag.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wanda Szaniawska przedstawiła
kalendarz imprez na 2011 rok.
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Sołtys wsi Klimki powiedział, Ŝe nie moŜe siedzieć spokojnie, gdy mówi
się o budowie świetlic w innych wsiach, a o Klimkach nie wspomina się wcale,
choć ze strony Klimek było zasilenie budŜetu Gminy dzięki sprzedaŜy gruntu.
Sołtys wsi Wólka Świątkowa powiedział, Ŝe wszędzie szuka się
oszczędności i ścina wydatki, a na podwyŜki dla nauczycieli w 2011 roku
zaplanowano 7%. Nie do końca jest to w porządku, bo skoro oszczędza się
wszędzie to tutaj teŜ.
Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe podwyŜki dla nauczycieli są z subwencji, którą
Gmina otrzymuje z Ministerstwa.
Radna ElŜbieta Dynek zapytała: czy został przygotowany wykaz kosztów
utrzymania świetlic, o którym była mowa na posiedzeniach komisji ?
Sołtys wsi Aleksandrów zapytał: czy moŜna juŜ realizować rachunki z
bieŜącego Funduszu Sołeckiego i czy coś wiadomo odnośnie rozbudowy
oświetlenia ulicznego ?
Wójt Gminy odczytał zestawienie wydatków za energię elektryczną
zuŜytą w świetlicach i powiedział, Ŝe temat świetlic będzie omawiany na
zebraniach wiejskich, które rozpoczną się w styczniu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął VI sesję Rady Gminy Łuków o
godz. 13.30.

Protokołowała:
Iwona Pulik
Inspektor
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