Protokół Nr XLVIII/2022
z XLVIII sesji Rady Gminy Łuków
odbytej w dniu 29 kwietnia 2022 r.
w Urzędzie Gminy Łuków w godz. 10.00 – 11.30
W sesji udział wzięli:
Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Zastępca Wójta – Wojciech Szczygieł, Sekretarz
Gminy – Janusz Jezierski, Zastępca Skarbnika Gminy – Jadwiga Toporowicz,
Inspektor – Edyta Katarzyna Kuć, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łukowie – Adam Tymon.
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 XLVIII sesję
Rady Gminy Łuków słowami „Otwieram XLVIII sesję Rady Gminy Łuków”.
Powitał przybyłych na sesję radnych oraz pracowników Urzędu.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził na podstawie listy obecności, że
obrady będą prawomocne, gdyż na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych
(radny spóźniony – Jarosław Michalak, radny nieobecny usprawiedliwiony :
Jarosław Skrzyszewski). 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 sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łukowie za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Łuków
dotyczącego utworzenia kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk
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Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo –
Humanistycznego w Siedlcach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania dopłaty z budżetu gminy dla
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łuków.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w
miejscowości Łazy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łukowskiemu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łukowskiemu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16.Sprawy różne i wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z XLVII sesji
był dostępny po napisaniu u pracownika prowadzącego obsługę rady gminy oraz
umieszczony na stronie internetowej.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
Protokół z XLVII sesji Rady Gminy został przyjęty 12 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”, głosowało 13 radnych.
Ad. 5.
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6.
Radny Zbigniew Strzyżewski wrócił do tematu otwarcia Punktu
Aptecznego przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrowie.
Sołtys wsi Turze Rogi Zenon Cielemędzki powiedział, że oprawy na
oświetleniu ulicznym nie zostały zamontowane oraz zasygnalizował temat
odwodnienia od strony Strzyżewa.
Sołtys wsi Sochocin Zbigniew Strzyżewski zapytał: kiedy równiarki
rozpoczną pracę na drogach ?
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Ad. 7.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie
Adam Tymon przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej za 2021 rok. Pan Kierownik powiedział, że podstawowym
zadaniem pomocy społecznej jest zgodnie z obowiązującymi przepisami
rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz
umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielnienia osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem.
W dyskusji udział wzięli:
1. Przewodniczący Rady Gminy
2. Radny Antoni Szaniawski
3. Radny Jarosław Michalak
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Ad. 8.
Inspektor Edyta Katarzyna Kuć przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia stanowiska Rady Gminy Łuków dotyczącego utworzenia kierunku
lekarskiego na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Pani Inspektor wyjaśniła, że
utworzenie kierunku lekarskiego w tak bliskiej odległości Gminy Łuków
zwiększy dostępność kadr medycznych, w tym na terenie Gminy Łuków.
Wpłynie tym samym na poprawę dostępności opieki zdrowotnej. Spowoduje
także większą dostępność do kształcenia medycznego dla absolwentów szkół
pochodzących z terenu gminy.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XLVIII/349/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zastosowania dopłaty z
budżetu gminy dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łuków. Pan Wójt
powiedział, że w projekcie uchwały przedstawia się propozycję dopłaty do cen
ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. Dopłata w wysokości
1,80 zł. brutto do 1 m3 wpłynie na obniżenie zatwierdzonej przez Wody Polskie
ceny 1 m3 ścieków, która wynosi 9,57 zł netto (10,34 zł brutto) do kwoty 8,54
zł, która obecnie obowiązuje.
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XLVIII/350/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10.
Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie komunalne
Gminy Łuków w miejscowości Łazy. Wójt Mariusz Osiak wyjaśnił, że działka
znajduje się w części w terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami oraz w terenie komunikacji (droga powiatowa).
Sprzedaż działki wynika z planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok.
Gospodarczo sprzedaż jest również uzasadniona, bo powstaną kolejne
deklarowane miejsca pracy i potencjalne dochody podatku od nieruchomości
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XLVIII/351/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11.
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie częściowej zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łuków. Pan Wójt powiedział, że przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli na
zrównoważony rozwój gminy poprzez wprowadzenie zasad zagospodarowania
przestrzennego, tworzących ład przestrzenny, a także odpowiadających
aktualnym potrzebom i oczekiwaniom społecznym oraz umożliwi określenie
warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w planach miejscowych
opracowywanych w oparciu o studium.
Uchwałą została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XLVIII/352/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Łukowskiemu. Pan Wójt wyjaśnił, że pomoc finansowa
będzie w zakresie dofinansowania wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1319 L odcinek Zarzecz Łukowski – Kownatki”. Gmina
zabezpieczyła środki w budżecie 2022 r. w wysokości 200.000 zł. na realizację
tego zadnia. Forma i zasady dysponowania powyższą kwotą zostaną określone
szczegółowo w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łuków a Powiatem
Łukowskim.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XLVIII/353/2022 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 13.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej
Powiatowi Łukowskiemu. Pan Wójt wyjaśnił, że pomoc finansowa będzie w
zakresie dofinansowania wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1202 L odcinek Turze Rogi – gr. pow”. Gmina zabezpieczyła środki w
budżecie 2022 r. w wysokości 1.100.000 zł. na realizację tego zadania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XLVIII/354/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14.
Zastępca Skarbnika Gminy Jadwiga Toporowicz przedstawiła
proponowane zmiany w budżecie gminy na 2022 rok. Pani Jadwiga Toporowicz
powiedziała, że uchwalone dochody w kwocie 88.262.694,19 zł, zwiększa się o
kwotę 2.249.040,03 zł, do kwoty dochodów 90.511.734,22 zł, z tego dochody
bieżące zwiększa się o kwotę 2.072.740,03 zł, do kwoty 84.032.282,21 zł,
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 176.300 zł, do kwoty 6.479,452,01 zł.
uchwalone wydatki w kwocie 112.185.654,19 zł, zwiększa się o kwotę
2.249.040,22 zł, do kwoty wydatków 114.434.694,41 zł, z tego wydatki bieżące
zwiększa się o kwotę 2.249.040,03 zł, do kwoty 83.800.798,19 zł, wydatki
majątkowe zwiększa się o kwotę 0,19 zł, do kwoty 30.633.896,22 zł. w związku
ze zmianami plan przychodów budżetu 2022 roku w kwocie 23.922.960 zł,
zwiększa się o kwotę 0,19 zł, do kwoty 23.922.960,19 zł. Plan rozchodów
budżetu 2022 roku wynosi 0 zł. Deficyt budżetu stanowi kwotę 23.922.960,19
zł. Planowana łączna kwota długu na 2022 rok wynosi 22.448.797,30 zł.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr
XLVIII/355/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 15.
Zastępca Skarbnika Gminy Jadwiga Toporowicz przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Pani Jadwiga
Toporowicz powiedziała, że w załączniku „Wykaz przedsięwzięć” dokonuje się
zmiany limitów wydatków na zadanie majątkowe związane ze zmianą kwoty
wydatków w roku 2022: poz. 1.1.2.2. zmianie ulegają nakłady na
przedsięwzięcie „Czysta energia w Gminie Łuków V”, gdzie zmniejszono
wydatki w 2022 roku do kwoty 2.219.212,81 zł, do kwoty 2.202.212,81 zł. Poz.
1.1.2.2. zmianie ulegają nakłady na przedsięwzięcie „Budowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Gołaszyn”, gdzie zwiększono wydatki w 2022 roku z
kwoty 4.390.442,70 zł, do kwoty 4.390.442,89 zł. Ponadto wprowadza się nowe
zadanie bieżące: Poz. 1.1.1.2. „Druga Młodość” na lata 2022 – 2023, limit
wydatków na rok 2022 to kwota 267.435,63 zł, a na rok 2023 – 368.597,50 zł.
5

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. Uchwała Nr
XLVIII/256/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 16.
Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
Odpowiadając Radnemu Zbigniewowi Strzyżewskiemu Pan Wójt powiedział, że
będzie rozmowa z przedstawicielami „Firmy Centrum” odnośnie Punktu
Aptecznego w Aleksandrowie. Jeśli chodzi o brakujące oprawy na oświetleniu
ulicznym w Turzych Rogach to kwestia zaległa ale zostanie wyjaśniona.
Problem odwodnienia przy posesji 13,14 w Turzych Rogach zostanie załatwiony
przy okazji przebudowy drogi powiatowej. Praca równiarek będzie ustalana z
pozycji Urzędu Gminy, gdyż środki są bardzo ograniczone. Rozpoczęto proces
zakupu tablic informacyjnych dla sołectw. Na dzień dzisiejszy zostało
zamówionych 10 tablic.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLVIII sesję Rady Gminy Łuków
o godzinie. 11.30.
Protokołowała:
Iwona Pulik
Inspektor

Przewodniczący Rady Gminy
Łuków
/-/
Tadeusz Federczyk
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