
Protokół Nr XDV2019
z XIX sesji Rady Gminy Łuków

odbytej w 30 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Łuków w godz. 10.00 _ 13.30

W sesji udziałwztęIi
Wójt Gminy _ Mariusz osiak, Zastępca Wójta _ Wojciech Szczygieł, Skarbnik
Gminy - Alina Baka, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji - Andrzej
Pulik, Dyrektor Gminnego Zespofu oświatowego w Łukowie - Bogdan Wiącek,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie - Alicja ŚIedź, Pracownik
Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie Adam Tymon,
Przewodn iczący Gminnej Komi sj i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -
Marcin Piwowarek.
W sesji udziałwzięIi sołtysi zgodnie zzałączoną listą obecności.
Protokołowała: Iwona Pulik - inspektor ds. obsfugi rady gminy.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworąlł XIX sesję
Rady Gminy Łuków słowami ,,otwieram XIX sesję Rady Gminy Łuków''.
Powitał przybyłych na sesję radnych, sohysów, pracowników Urzędu oraz
zaproszonych gości. Stwierdził na podstawie listy obecności, że obrady będą
prawomocne, gdyż na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych (radny
nieobecny usprawiedliwiony: Zbigniew Strzyzewski). Lista obecności w
załączeniu do protokołu.

Ad.2.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek sesji i zapytał czy są
uwagi do porządku obrad ?

Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
następujących punktów: jako punkt 12 

',Podjęcie 
uchwaĘ w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
otaz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łuków na 2020 rok'', jako punkt
15 ,,Podjęcie uchwĄ w sprawie zmian w budzecie gminy na 2079 rok'', jako
punkt 16 ,,Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej".

Radni porządek po wprow adzeniu zmian przyj ęIi j ednogłośnie, głos owało
13 radnych.

Porządek obrad po wprowadzęniu zmianprzedstawiał się następująco:
1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.



3. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Wystąpienia radnych i sołtysów.
6. Podjęcie uchwĄ w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w

zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozenia dzieci niepełnosprawnych do
szkół i przedszkoli w roku szkolnym 201912020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020 r. zakształcenie nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach prowadzonychprzez Gminę Łuków.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi
j ednostek or ganizacvj nych gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Lubelskiemu.

1 1.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności zapobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

12.Podjęcie uchwały w Sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Łuków na 2020 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
l4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budzetu gminy na2020 rok.
15.Podjęcie uchwaĘ w sprawie zmianw budzecie gminy na2019 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
17.Sprawy różne i wolne wnioski.
I8.Zamknięcie obrad.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze protokół z XVII i XVIII
sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu, jak tez dostępny po napisaniu
u pracownika prowadzącego obsługę rady gminy oraz umieszczony na stronie
internetowej.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Gminy.
Protokół zXYII sesji Rady Gminy zostałprzyjęty 11 głosów ,,Zd",2 głosy

,,wstrzymujące", głosowało 1 3 radnych.
Protokół z XVIII sesji Rady Gminy zostaŁ przyjęty 10 głosów ,,Za",3

głosy,,wstrzymljące", głosowało 1 3 radnych.
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Ad.4.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5

Radny Jarosław Skrzyszewski podziękował za pakiety do programowania'
które będą wykorzystywane przęz mieszkańców. Radny Zaprosił do współpracy
w tym zakresie.

Radny Antoni Szaniawski podziękował w swoim imieniu oraz Pani
Dyrektor Przedszkolaw Łazach za remont odcinka drogi i chodnika w kierunku
przedszkola.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Dybciak zaprosił w imieniu
organizatorów na orszak TrzechKróli, który odbędzie się 6 stycznia2020 roku.

Sołtys wsi Świdry Antoni Laskowski podziękowaŁa za zadania wykonane
w 2019 roku w Świdrach oraz zapytał w imieniu mieszkańców co słychaó w
temacie gazyftkacji?

Sołtys wsi Turze Rogi Zenon Cielemęcki zapytał: co Z mostem na rzece
Krznie na końcu wsi oraz co z wodociągiem przy uIicy Nowa Droga ?

Ad. 6

Dyrektor Gminneg o Zespołu oświatowego w Łukowie Bogdan Wiącek
przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozenia dzięci niepełnosprawnych do
szkółiprzedszkoli w roku szkolnym 201912020.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XIX/I35l20I9 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7.

Dyrektor Gminnego Zespofu oświatowego w Łukowie Bogdan Wiącek
omówił projekt uchwĄ w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przęz Gminę Łuków.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XIX/I36|20I9 stanowi załącznik do protokofu.
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Ad. 8



Dyrektor Gminnego Zespołu oświatowego w Łukowie Bogdan Wiącek
przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsfugi
j ednostek or ganizacyj nych gminy.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XIX/I37l20l9 stanowi załącznik do protokohu.

Ad. 9.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwĄ w sprawie wysokości stawek
opłat zazajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XIX/B8|20I9 stanowi załącznik do protokofu.

Ad. 10.

Pan wójt Mariusz osiak przedstawił projekt uchwĄ w sprawie
udzielenia pomocy fi nansowej Woj ew o dztwu Lubelskiemu.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XIXlI39l20l9 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

Pracownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie Adam
Tymon przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XIX|I40|20I9 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.

Przewodniczący Gminnej Komisji kozwiązywania Problemów
Alkoholowych Marcin Piwowarek przedstawił projekt uchwĄ w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łuków na 2020
rok.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XIX|14I|20I9 stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę o godzinie II.20.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godzinie 11.40.
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Ad. 13

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwĄ w Sprawie więloletniej
prognozy finansowej.

Pani Skarbnik Alina Baka odczytała uchwałę Składu orzekającego
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr
XIXlI42l2019 stanowi załącznik do protokofu.

Ad. 14

Skarbnik Gminy Alina Baka omówiła projekt budzetu gminy na2020 rok.
Pani Alina Baka powiedziała, Że opracowując projekt budzetu Gminy na 2020
rok przyjęto następujące załoŻenia: dochody bieżące zapIanowano na podstawie
otrzymanych decyzji przyznających środki finansowe na 2020 rok otaz
planowanego wykonania roku 2019, z uwzględnieniem planowanych zwiększen.
Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wykazu majątku Gminy
przeznaczonego w 2020 roku do sprzedaĘ. Wydatki bieżące zaplanowano na
poziomie uchwalonego budzetu roku 2019, uwzględniając zwiększenia
i zmniejszenia. Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z możIiwościami
finansowymi gminy. Pani Skarbnik poinformowała, ze projekt budzetu na2020
rok został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisjiprzed sesją.

Pan Wójt odnosząc się do projektu budzetu na 2020 rok powiedział, że
planowany deficyt na rok 2020 wynosi powyżej 7 mln złotych. Jest jednak
realna Szansa' że większośó środków w ciągu roku wróci do budzetu po
rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie i deficyt ten będzie duzo mniejszy.
Wójt omówił załącznik inwestycyjny do budzetu gminy na 2020 rok.
Powiedział, Żejest to budŻet inwestycyjny zbliŻony do roku 2019.

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Składu orzekającego Regionalnej
Izby obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłoŻonego przez
Wojta Gminy Łuków uchwały budzetowej na 2020 rok; uchwałę w sprawie
wieloletniej prognory ftnansowej przedstawionej przez Gminę Łuków na lata
2020 2023; uchwałę w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez Gminę Łuków na2020 rok.

Przewodniczący Komisji Finansów, Mienia Komunalnego i Inwestycji
Paweł Durka przedstawił wspólną opinię komisji Rady Gminy w sprawie
projektu budzetu Gminy Łuków na 2020 rok. opinia stanowi załącznik do
protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Dybciak zabierając głos
powiedział, że może budŻet gminy na 2020 rok nie jest spektakularny ale
znalańy się w nim zadania waŻne dla mieszkańców' które pozwolą na dalszy
rozwój gminy.
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Przewodniczący Komisji Finansów, Mienia Komunalnego i Inwestycji
Paweł Durka powiedział, że budżet gminy na 2020 rok jest dobrym budzetem,
gdy ż znalazło się w nim wiele zadan inwestycyjnych. Szkoda tylko, Że nie udało
się zrobió więcej w zakresiekanaIizacji, która jest bardzo potrzebna.

Przewodniczący Komisji oświaty, Kultury i Sporu Jarosław Michalak
wyraziŁ zadowolenie z troski o oświatę szeroko pojętą. Mimo wielu trudności
zwIązanych z reformą udało się to ogarnąa i szkoĘ gminne funkcjonuj ą na
wysokim poziomie. Radny podziękował za remont szkoły w Czerśli, która
obecnie wygląda nowocześnie. Cieszy równieŻ działalnośc placówek
kulturalnych.

Przewodniczący Rady Gminy zabierając głos powiędział, ze problemów
jest bardzo wiele i trudno dzis przewidzięc co będzie. obserwując to wszystko
co jest reaIizowane naleĘ powiedzi eó, Że kierunek działanla przyjęty przed Iaty
okazuje się być słusznym, gdyŻ gmina rczwija się i jest to widoczne na wielu
płaszczyznach. Porozumienie na linii Rada Wojt sprzyja spokojnej realizacji
budzetu oraz zrozumienie nagłych sytuacji i mozliwośó dokonywania zmian w
uchwalonym budzecie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr
XIX/l43l20l9 stanowi załącznik do protokołu.

Wójt Gminy podziękował za jednogłośnie przyjęcie budzetu gminy na
2020 roku i obiecał' że będą czynione starania aby uchwalony budŻęt został
ztealizowany w całości, a najlepiej z nadwyżką. Wyraził ogromne
podziękowania radnym i pracownikom Urzędu Za pracę v'rł'ożoną w realtzację
inwestycj i budowa z'łsbka gminnego.

Ad. 1s.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwĄ w sprawie zmian w
budzecie gminy na 2019 rok. Pani Alina Baka powiedziała, Że dokonywane
zmiany polegają na przesunięciach między działami i paragrafami w związku
z końcem roku i koniecznością zamknięcia budzetu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie , głosowało 12 radnych. Uchwała
Nr XDV1 4412019 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 16.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. Uchwała Nr
XIXl145l20I9 stanowi załącznik do protokofu.
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Ad. 17.

Pan Wójt Mariusz osiak udzielił odpowiedzi na pytania sołtysów. Jeśli
chodzi o gazyftkację to na obecną chwilę sąprrygotowywane umowy nabazie
złożonych wniosków, mamy nadzieję, Że wszystko idzie w dobrym kierunku.
Most na rzece Krznie w Turzych Rogach zostanie poprawiony w miarę
mozliwości jak najszybciej, gdyż jego stan tego wymaga. odnosząc się do
przyłączy wodociągowych Pan Wójt powiedział, że w budzecie gminy są
zaplanowane środki na rozbudowę sieci wodociągowej i na ile tych środków
wystarczy, tyle będzie wykonane.

Ad. 18.

Przewodniczący Rady Gminy zaniln$ XIX sesję Rady Gminy Łuków o
godzinie 13.30.

Protokołowała:
Iwona Pulik

Inspektor Federczyk

Rady
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