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     Protokół Nr XLVII/2022 

                                      z XLVII sesji Rady Gminy Łuków  

                               odbytej w dniu 31 marca 2022 r.  

     w Gminnym Żłobku „Maluch” w Łukowie w godz. 10.00 – 12.20 

 

W sesji udział wzięli:  

Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Zastępca Wójta – Wojciech Szczygieł, Sekretarz 

Gminy – Janusz Jezierski, Skarbnik Gminy – Alina Baka, Dyrektor Gminnego 

Zespołu Oświatowego w Łukowie – Bogdan Wiącek, Przewodniczący Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii – Marcin Piwowarek oraz Wicestarosta Powiatu Łukowskiego – 

Janusz Kozioł. 

W sesji wzięli udział sołtysi zgodnie z listą obecności. 

Protokołowała: Iwona Pulik – inspektor ds. obsługi rady gminy. 

 

Ad. 1. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył XLVII sesję 

Rady Gminy Łuków słowami „Otwieram XLVII sesję Rady Gminy Łuków”. 

Powitał przybyłych na sesję radnych oraz pracowników Urzędu oraz gości 

zaproszonych.   

 

Ad. 2. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził na podstawie listy obecności, że 

obrady będą prawomocne, gdyż na 15 radnych w  sesji uczestniczy 14 radnych 

(radny nieobecny usprawiedliwiony – Zbigniew Strzyżewski ). Lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 3. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad i zapytał czy są 

uwagi do przedstawionego porządku sesji ? 

 Radni nie wnieśli uwag do porządku sesji. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy. 

5. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

6. Wystąpienia radnych i sołtysów. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 

oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Łuków na lata 2022 – 2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

za udział strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w 

obszarze wsi Klimki nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Klimki. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Miła w miejscowości 

Krynka. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o 

połączenie trzech miejscowości „Gręzówka”, „Nowa Gręzówka” oraz 

„Gręzówka-Kolonia” w jedną miejscowość o nazwie „Gręzówka”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że protokół z XLVI sesji 

był dostępny po napisaniu u pracownika prowadzącego obsługę rady gminy oraz 

umieszczony na stronie internetowej. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLVI sesji Rady Gminy. 

Protokół z XLVI sesji Rady Gminy został przyjęty 12  głosów „za”, 2 głosy 

„wstrzymujące się”, głosowało 14 radnych. 

 

Ad. 5. 

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6. 

 

 Radny Antoni Szaniawski zwrócił się z prośbą o postawienie znaku 

„Zakaz zatrzymywania i postoju po prawej stronie” przy drodze „Królik” w 

Łazach, gdyż parkowane samochody stanowią problem z poruszaniem się po tej 

drodze; postawienie znaku przy chodniku od ronda do Przedszkola w Łazach, że 
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można jeździć rowerem i chodzić pieszo oraz zapytał: czy będzie 

przeprowadzona zbiórka folii po sianokiszonce ? 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bogumiła Rozwadowska zwróciła się 

z prośbą o łatanie dziur w drodze do Jezior, droga w Dmininie też rozpada się 

oraz remont drogi do Państwa Nowackich w kierunku lasu i drogi w Rzymym 

Lesie oraz usunięcie zakrzaczeń przy drodze w Rzymach Rzymkach. 

 Sołtys wsi Biardy Krzysztof Wójcik zgłosił problem z ciężkimi 

samochodami, które jeżdżą drogą do żwirowni i utrudniają życie mieszkańcom. 

Drogę należy jak najszybciej utwardzić i pokryć asfaltem. 

 Sołtys wsi Suleje Franciszek Karwowski zgłosił problem ze zjazdami przy 

drodze powiatowej w Sulejach, które się załamują oraz prosił o postawienie 

słupka  z napisem PKS na wysokości placu zabaw, gdyż dzieciom nie 

zatrzymuje się autobus. 

 Sołtys wsi Klimki Krzysztof Kędziora zwrócił uwagę na drogę w 

Gręzówce przy nowej firmie, która jest w złym stanie i trudno się po niej 

poruszać. 

 Sołtys wsi Zarzecz Łukowski Jan Zarzycki zwrócił się z prośbą o 

poprawienie stanu drogi za cmentarzem w kierunku Kąkolewnicy. Dziury w 

drodze są ogromne i koniecznie należy ją wyremontować. 

 Sołtys wsi Turze Rogi Zenon Cielemędzki zwrócił się z prośbą o 

usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym, zgłosił fakt nasadzenia drzewek 

w pasie drogowym przy cmentarzu, przypomniał o potrzebie zakupu tablic 

informacyjnych do sołectw. 

 Radny Jacek Kuc zgłosił potrzebę poprawienia stanu drogi tłuczniem  od 

Wólki Zastawskiej w kierunku jednostki oraz łatanie dziur w drodze Dąbie – 

Żdżary. 

 

Ad. 7. 

 

 Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - Marcin Piwowarek przedstawił 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Łuków na lata 2022 – 2023. 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 

XLVII/341/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8. 

 

 Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika OSP w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.  
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 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 11 radnych. Uchwała Nr 

XLVII/342/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9. 

 

 Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że 

ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łuków w obszarze wsi Klimki nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 

XLVII/343/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10. 

 

 Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w 

obszarze wsi Klimki. 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 

XLVII/344/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11. 

 

 Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

Miła w miejscowości Krynka. Pan Wójt powiedział, że wniosek w sprawie 

nadania nazwy „Miła” drodze wewnętrznej ustanowionej na działce 

ewidencyjnej nr 1056/6 w miejscowości Krynka złożyło kilku spośród 

współwłaścicieli ww. działki. Wszyscy współwłaściciele działki o nr 1056/6 

wyrazili pisemną zgodę na nadanie nazwy ulicy oraz zgodzili się na 

zaproponowaną nazwę „Miła”. Tym samym zostały spełnione warunki dla 

nadania nazwy przedmiotowej drodze. Działki przylegające do powyższej drogi 

wewnętrznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łuków są przeznaczone pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową 

jednorodzinną i usługową. Nadanie nazwy ulicy uporządkuje numerację nowo 

powstających budynków. 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 

XLVII/345/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12. 

 

 Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 

Lubelskiego o połączenie trzech miejscowości „Gręzówka”, „Nowa Gręzówka” 

oraz „Gręzówka-Kolonia” w jedną miejscowość o nazwie „Gręzówka”. Wójt 
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Mariusz Osiak powiedział, że przeprowadzenie procedury połączenia trzech 

miejscowości w jedną miejscowość o nazwie „Gręzówka” jest uzasadnione 

koniecznością uporządkowania i ujednolicenia danych adresowych 

nieruchomości na terenie miejscowości Gręzówka, Nowa Gręzówka i Gręzówka 

– Kolonia poprzez połączenie ich w jedną miejscowość o nazwie Gręzówka. 

W dyskusji udział wzięli: 

Wicestarosta Powiatu Łukowskiego – Janusz Kozioł, 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mirosław Dybciak. 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 

XLVII/346/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przychylność w 

działaniach na przecz połączenia Gręzówek w jedną miejscowość. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę o godzinie 11.25. 

 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godzinie 11.45. 

 

Ad. 13. 

 

 Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 

2022 rok. Pani Alina Baka powiedziała, że dokonywane zmiany w budżecie 

zostały szczegółowo umówione na posiedzeniu komisji, które odbyły się przed 

sesją. Uchwalone dochody w kwocie 86.192.012,19 zł, zwiększa się o kwotę 

2.076.682 zł, do kwoty dochodów 88.262.694,19 zł, z tego dochody bieżące 

zwiększa się o kwotę 1.968.776,50 do kwoty 81.959.542,18 zł, dochody 

majątkowe zwiększa się o kwotę 101.905,50 zł, do kwoty 6.303.152,01 zł. 

Uchwalone wydatki w kwocie 110.429.052,19 zł, zwiększa się o kwotę 

1.756.602 zł, do kwoty wydatków 112.185.654,19 zł, z tego wydatki bieżące 

zwiększa się o kwotę 1.597.347,19 zł, do kwoty 81.551.758,16 zł, wydatki 

majątkowe zwiększa się o kwotę 159.254,81 zł, do kwoty 30.633.896,03 zł. W 

związku ze zmianami plan przychodów budżetu 2022 roku w kwocie 

24.237.040 zł, zmniejsza się o kwotę 314.080 zł, do kwoty 23.922.960 zł. Plan 

rozchodów budżetu 2022 roku wynosi 0 zł. Deficyt budżetu stanowi kwotę 

23.922.960 zł. Planowana łączna kwota długu na 2022 rok wynosi 

22.448.797,30 zł. 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 

XLVII/347/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14. 

 

 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. Pani Alina Baka powiedziała, że dochody 

budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w kwocie 88.262.694,19 zł, z tego 

dochody bieżące wynoszą 81.959.542,18 zł, dochody majątkowe zaplanowano 
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w kwocie 6.303.152,01 zł. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w 

wysokości 112.185.654,19 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 81.551.758,16 

zł, wydatki majątkowe w wysokości 30.633.896,03 zł. Przychody budżetu na 

2022 rok zaplanowano w kwocie 23.922.960 zł, rozchody wynoszą 0 zł. Deficyt 

budżetu na 2022 rok stanowi kwotę 23.922.960 zł, kwotę długu na koniec 2022 

roku zaplanowano w wysokości 22.448.797,30 zł. 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 

XLVII/348/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15. 

 

 Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiadając na zapytania dotyczące remontów dróg Pan Wójt powiedział, że 

potrzeb w zakresie remontów dróg jest dużo ale będą realizowane najpilniejsze 

potrzeby, gdyż środki mamy ograniczone. 

 Radna Stanisława Matejuk zapytała: jak postępują prace w zakresie 

gazyfikacji ? 

 Pan Wójt powiedział, że na dzień dzisiejszy jest taka informacja jaką 

wszyscy znamy, że do końca roku 2023 ma być wykonane przyłącze gazowe i 

dostarczane paliwo gazowe. 

 

Ad. 16. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLVII sesję Rady Gminy Łuków 

o godzinie 12.20. 

 

 
Protokołowała: 

  Iwona Pulik 

    Inspektor 

 

 

  

  


