
Protokół Nr X)V20L9
zXX sesji Rady Gminy Łuków

odbytej w 27 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Łuków w godz. 10.00 _ 14.45

W sesji udziałwzięIi:
Wójt Gminy _ Mariusz osiak, Zastępca Wójta - Wojciech Szczygieł, Sekretarz
Gminy - Janusz Jezierski, Skarbnik Gminy - Alina Baka, Kierownik Reforatu
Planowania i Inwestycji Andrzej Pulik, Kierownik Gospodarki
i Przedsiębiorczości - Joanna Rosińska, Dyrektor Gminnego ośrodka Kultury
w Łukowie Henryk Wysocki, Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy
Społecznej w Łukowie - Agnięszka Mucha.
W sesji udział wzięIi sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.
Protokołowała; Iwona Pulik - inspektor ds. obsługi rady gminy.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył XX sesję
Rady Gminy Łuków słowami ,,otwieram XX sesję Rady Gminy Łuków''.
Powitał przybyłych na sesję radnych, sohysów, pracowników Urzędu oraz
Zaproszoflych gości.

Ad.2.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził na podstawię listy obecności, ze
obrady będą prawomocne, gdyż na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.
Lista obecnościw załączęniu do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Gminy odc4,tał porządek sesji i zapytał czy są
uwagi do porządku obrad ?

Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 14

,,Podjęcie uchwĄ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów
tekstowych Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Łuków''.

Radni p or ządek p o wprow adzęniu zmian pr zy j ęIi j e dno gło śni e, gło s owało
15 radnych.

Porządek do wprowadzeniu zmian przedstawiał się następuj ąco :

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.



4. Przyjęcie protokofu zXIX sesji Rady Gminy.
5. Infonnacja Wójta z działalności między sesjami.
6. Wystąpienia radnych i sohysów.
7. Podjęcie uchwĄ w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy

Łuków na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwĄ w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników

w wyborach uzupełniających do Sądu okręgowego w Siedlcach.
9. Podjęcie uchwĄ w sprawie zmiany Statutu Gminy Łuków.
lO.Podjęcie uchwĄ w sprawie ptzyjęcia Programu Wspierania Rodziny

w Gminie Łuków nalata 2020 - Ż022.
11.Podjęcie uchwały w Sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę

Łuków.
l2.Podjęcie uchwĄ w sprawie nadania naz.vq u ulicy Pod Dębami

w miejscowości Ryżki.
1 3 . Podj ęcie uchwały w sprawie przy stąpienia do sporzą dzenia zmiany zapisów

tekstowych Zmiany mi ej s c owe g o pl anu zago sp o darowani a prze str zenne go
gminy Łuków w obszarze wsi Swidry.

14.Podjęcie uchwały w Sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zapisów
tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrtego gminy
Łuków.

15.Podjęcie uchwĄ w sprawie zmiany uchwĄ Nr DV80120I9 Rady Gminy
Łuków z dnia 24 maja 2019 r. w Sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
Za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

16.Podjęcie uchwĄ w sprawię określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, ktoruy nie są obowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych na rzęcz gminy, za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŻniania zbiorników
b ezo dpływowych i tran sp ort ni e czysto ś ci c i ekłych.

17.Podjęcie uchwĄ w sprawie określenia wzorr deklaracji o wysokości
opłaty Za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budzecie gminy na2020 rok.
19.Podjęcie uchwały w Sprawie zmiany wieloletniej prognozy ftnansowej.
20.Sprawy tóŻne i wolne wnioski.
2l.Zamknięcie obrad.

Ad.4.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze protokół z XIX sesji
Rady Gminy był wyłoŻony do wglądu, jak teŻ dostępny po napisaniu
u pracownika prowadzącego obsfugę rady gminy oraz umieszczony na stronie
internetowej.



Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XIX sesji Rady Gminy. Protokół
zo stał przyjęty j ednogłośnie, głosowało 1 5 radnych.

Ad. s.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Grzegorz Uss oraz pracownik
Nadleśnictwa Łuków Iwo Zabłocki przedstawili problem gtadacji kornika
ostrozębnego w lasach.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
Informacj a stanowi załącznlk do protokofu .

Ad. 6

Radny Jarosław Michalak w imieniu swoim i mieszkańców prosił o
remont drogi na osiedluMarzen (na końcu droga dojazdowa) oraz remont drogi
w lesie łączącej Ryżki ze Świdrami (szczegolnie pobo czapotrzebują remontu).

Radny Paweł Durka zapytał: czy jest jakaś kontrola nad realizowanymi
zadaniami ''p. sieć wodociągowa' gdyż w efekcie końcowym zostają
ponlszczone drogi, które powinny byc pozostawione w dobrym stanie; jak
wygląda zagadnienie ptzĄmowania dróg prywatnych ptzez Gminę ?

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bogumiła Rozwadowska zapytała: co
ze zjazdem z drogi krajowej 63 w miejscowości Gołąbki oraz zgłosiła potrzebę
naprawienia załamanego przepustu na drodze w Rzymach Rzymkach i załatanie
dziur nawjeździe z drogi krajowej do Gołąbek.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Dybciak zwrocił się z
prośbą o oczyszczenie rowu odprowadzającego wodę z oczyszczalni ścieków w
Ryzkach, zwrócił uwagę na zabetonowane korytka odprowadzające wodę
między Sięciaszka Pierwszą a Drugą, ustawienie drogowskazu z Ryzek do
Sięciaszka Drugiej i z Sięciaszka Pierwszej do Drugiej.

Radna ElŻbieta Durka ponowiła prośbę o usunięcie zakarzaczen przy
drodze powiatowej Ławki _ Gołaszyn i drodze Łuków _ Gołaszyn.

Sohys wsi StrzyŻew Barbara Kępka zwróciła się z prośbą o poprawienie
stanu drogi za szkołą do p. Krudysza (brak dojazdu do działki).

Sołtys wsi Klimki lkzysztof Kędziora nvrócił się z prośbą podsypanie
pobocza przy zatoce przystankowej, gdyz jest problem z wysiadaniem z
autobusu.

Sołtys wsi Suleje Franciszek Karwowski prosił o postawienie znaku na
WzyŻówce, gdyż obecny został zniszczony i nie spełnia swojej roli oraz
wykonanie poręczy przy schodach w świetlicy.

Sohys wsi Tutzę Rogi Zenon Cielemędzki zwrocił się Z prośbą o
usunięcie wystających gałęzi przy drodze na wysokości boiska oraz
wybudowanie odcinka chodnika od szkoły w kierunku hydroforni.



Sołtys wsi Krynka Mariusz Celiński - Jakubowicz prosił o postawienie
znaku,,ślepa'' uliczka przy dr o dze za torami.

Sohys Wólka Świątkowa Wacław Śt"az zapytał: czy ,,EKO-LIDER''
odbierze śmieci zębrane w lesie, co Z wywozem szamb przy świetlicach ? Sohys
prosił tez o namalowanie pasów na środku drogi Łuków _ Krynka oraz
poprawienie stanu drogi w Gołaszynie za torami przez dosypanie tłucznta
i ubicie.

Sołtys wsi Zarzecz Łukowski Jan Zarzycki zapytał: co Z rczbiórką
budynku po masarni oraz czy będą równiarki do poprawienia stanu dróg ?

Dyrektor Gminnego ośrodka Kultury w Łukowie Henryk Wysocki
przedstawił informację dotyczącą bieŻącej działalności świetlic otaz omówił
pojawiające się problemy.

Ad.7.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ramowy plan pracy Rady
Gminy na 2020 rok. Przewodniczący powiedział, że przedstawiony plan jest
otwarty i będzie uzupełniany o tematy wynikające z bteżącej pracy organów
gminy.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. Uchwała Nr
XXl146l2020 stanowi załącznik do protokofu.

Ad. 8.

Sekretarz Gminy Janusz Jezierski przedstawił projekt uchwĄ w sprawie
powołania zespołu do wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu
okręgowego w Siedlcach.

Uchwała została podjęta 14 głosów ,,Z&'', 1 głos ,,wstrzymujący",
głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXlI47l2020 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad. 9

Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu
Gminy Łuków. Pan Janusz Jezierski wyjaśnił, że zmiana polega na dodaniu w
załącznlku nr 3 do Statutu Gminy Łuków ,,Wykaz zaL<ładów i jednostek
organizacvjnych'' punktu t8 Żłobek Gminny ,,MALUCH'' w Łukowie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. Uchwała Nr
Xxll48l2020 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.



Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie Agnieszka
Mucha przedstawiła projekt uchwĄ w sprawie przyjęcia Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Łuków nalata2020 _ 2022.

Radny Jarosław Skrzyszewski powiedział, Że chciałby * tym miejscu
podziękować za profesjonalne i ludzkie podejście pracowników GoPS do osób
p otrzebuj ący ch wsp arcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. Uchwała Nr
XwI49l2020 stanowl załącznik do protokofu.

Ad. 11.

Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie
przedstawiła projekt uchwĄ w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę
Łuków.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XXlI50l2020 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. t2

wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania naZW ulicy
Pod Dębami w miejscowości Ryzki.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. Uchwała Nr
)oV1 5Il2020 stanowi załącznik do protokofu.

Ad. 13.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwĄ w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany zapisów tekstowych Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Swidry.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. Uchwała Nr
X)?1 5212020 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.

wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany zapisow tekstowych miejscowego planu
zago sp o daro wan i a pr ze str zer'lne g o gminy Łukó w.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, głosowało 74 radnych. Uchwała Nr
)oVl 5312020 stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę o godzinie 12.05.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godzinie 12.20.



Ad. 15.

Pan Wójt omówił projekt uchwĄ w sprawie zmiany uchwĄ Nr
IX/80l2019 Rady Gminy Łuków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty zapojemnik. Przedstawił
równi ez pr ezerftacj ę doĘ cząc ą ko sztów go sp o darowania o dpadami.

Radny Paweł Durka zauważył' ze 3000 mieszkańców zniknęło z systemu
gospodarki odpadami. Jest to vłyraźny sygnał, aby rozpocząc kontrole w tym
temacie. Problem moŻę tkwić teŻ w firmie odbierającej odpady. Tu równieŻ
p otr zebnaj e st kontrola.

Przewodnrczący Rady Gminy zapytał: czy proponowana kwota 14 zł.
miesięcmie od jednego mieszkańca do cńęrech osób jest kwotąrealną?

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to kwota nie doszacowana i trzeba to jasno
powiedzieó. System śmieciowy opiera się na deklaracjach złożonych przez
mieszkańców, które często odbiegają do rzeczywistej prawdy. KaŻdy
mieszkaniec gminy powinien uczciwie płacic za odbior odpadów i odpowiednio
je segregować. Niestety tak się nie dzieje' co ma swoje odbicie w postaci opłat.
Będą prowadzone kontrole w zal<resie jakości segregacji.

Sohys wsi Czerśl Małgorzata Wysokińska powiedziała, że właściciele
nieruchomości powinni być zobligowani do wykazania w deklaracji faktycznej
Iiczby osób zamieszkujących daną nieruchomośc. Zdaniem Pani Sołtys naleĘ
pochylić się nad edukacją szeroko rozumianąw zakcesie segregacji śmieci.

Przewodniczący Rady Gminy zauwaŻył, Że muszą odbywać się kontrole
segregacji odpadów, gdyŻ w innym razie Gmina będzie dokładała coraz większe
pieniądze do tego systemu. To co dzieje się w obecnej chwili niczego dobrego
nie wrózy.

Sołtys wsi Klimki l{rzysztof Kędziora powiedział, że trzeba zrobic
wszystko aby wszyscy mieszkańcy płacili uczciwie za śmieci i wtedy nie będzie
p otrzeby p o dwy ższania opłat.

Radny Jarosław Skrzyszewski zwrócił się z prośbą, aby pochylió się nad
osobami starszymi powyzej 75lat i zastosowaó ulgi w opłatach za śmieci.

Wójt Gminy powiedział, Że podejmowana uchwała musi byc zgodna z
obowiązującą ustawą i nie można świadomie wpisywać zniŻęk nie zgodnych z
przepisami.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. Uchwała Nr
XXlI54l2020 stanowi załącznlk do protokołu.

Ad. 16

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych ptzez właścicieli nieruchomości, ktorzy nie Są

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych na



rzecz gminy' za usŁUgi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
optóżniania zbiomików bęzodpĘwowych i transport nieczystości ciekłych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. Uchwała Nr
XXlI55l2020 stanowi załącznlk do protokołu.

Ad. 17.

Pan wójt przedstawił projekt uchwĄ w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej ptzez właściciela nieruchomości.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. Uchwała Nr
XX/l 5612020 stanowi zaŁącznik do protokofu.

Ad. 18

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budzecie gminy na
2020 rok.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. Uchwała Nr
XX/l5712020 stanowi załącznlk do protokołu.

Ad. 19

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych. Uchwała
Nr XX/1 5812020 stanowi zaŁącznik do protokołu.

Ad.20.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
odnosząc się do remontów dróg Pan Wójt powiedział, Że drobne remonty będą
wykonywane w zaleŻności na ile pozwoli pogoda. Zostało zlecone ocryszczenie
poboczy z zaWzaczeń tam gdzie poprawi to bezpieczeństwo na drodze.
Równiarkapojedzie na drogi ale tylko w uzasadnionych przypadkach.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Dybciak odczytał prośbę
Społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie o przekazanie darowizny na
rzęcz wykonania nowego nagrobka na mogile Bronisława Chęcińskiego.

Radny Zblgniew Strryżewski zwrócił się z prośbą o zamknięcie sprawy z
budynkiem po masarni w Zarzeczu Łukowskim.

Sohys wsi Czerśl Małgorzata Wysokińska zwróciła uwagę na potrzebę
uregulowania kontu świecenia lamp na oświetleniu ulicznym.

Pan Wójt poinformował, Że 7 kwietnia2020 r. o godz. 14.00 planowane
jest spotkanie świąte;zne poŁączone z oddanięm złobka.



Ad. 2r.

Przewodniczący Rady Gminy zanrknął XX sesję rady Gminy Łuków o
godzinie 14.45.

Protokołowała:
Iwona Pulik
Inspektor

Radv

lłę'derczykL


