Protokół Nr XLIX/2022
z XLIX sesji Rady Gminy Łuków
odbytej w dniu 27 maja 2022 r.
w Urzędzie Gminy Łuków w godz. 10.00 – 11.10
W sesji udział wzięli:
Zastępca Wójta – Wojciech Szczygieł, Sekretarz Gminy – Janusz Jezierski,
Zastępca Skarbnika Gminy – Jadwiga Toporowicz.
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 XLIX sesję
Rady Gminy Łuków słowami „Otwieram XLIX 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 – Paweł Durka; 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 XLVIII sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łuków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
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10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11.Sprawy różne i wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z XLVIII sesji
był dostępny po napisaniu u pracownika prowadzącego obsługę rady gminy oraz
umieszczony na stronie internetowej.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, głosowało 13
radnych.
Ad. 5.
Zastępca Wójta Wojciech Szczygieł przedstawił informację z działalności
między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6.
Nie było.
Ad. 7.
Zastępca Wójta przedstawił Sprawozdanie z realizacji Rocznego
Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021. Pan Wojciech
Szczygieł powiedział, że projekt programu poddany był wcześniejszym
konsultacjom. W dniu 22 września 2020 r. odbyło się zebranie konsultacyjne z
przedstawicielami organizacji pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w ustawie nie zgłosiły żadnych uwag do
przedstawionego programu. Na realizację Rocznego Programu Współpracy
Rada Gminy na rok 2021 przeznaczyła kwotę 178.000 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Ad. 8.
Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Łuków. Pan Wojciech Szczygieł powiedział, że Rada Gminy dokonuje analizy
projektu Regulaminu oraz przekazuje organowi regulacyjnemu projekt nowego
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu Gminy
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Łuków do zaopiniowania, tj. właściwego miejscowo Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XLIX/357/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9.
Zastępca Skarbnika Gminy Jadwiga Toporowicz przedstawiła
proponowane zmiany w budżecie gminy na 2022 r. Pani Toporowicz
powiedziała, że uchwalona dochody w kwocie 90.511.734,22 zł, zwiększa się o
kwotę 1.295.433,06 zł, do kwoty dochodów 91.807.167,28 zł, z tego dochody
bieżące zwiększa się o kwotę 1.171.743,59 zł, do kwoty 85.204.025,80 zł,
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 123.689,47 zł, do kwoty 6.603.141,49
zł. Uchwalone wydatki w kwocie 114.434.694,41 zł, zwiększa się o kwotę
1.245.433,06 zł, do kwoty wydatków 115.680.127,47 zł, z tego wydatki bieżące
zwiększa się o kwotę 1.028.743,59 zł, do kwoty 84.829.541,78 zł, wydatki
majątkowe zwiększa się o kwotę 216.689,47 zł, do kwoty 30.850.585,69 zł. W
związku z dokonywanymi zmianami plan przychodów budżetu 2022 roku w
kwocie 23.922.960,19 zł, zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, do kwoty
23.872.960,19 zł. Plan rozchodów budżetu 2022 roku wynosi 0 zł. Deficyt
budżetu stanowi kwotę 23.872.960,19 zł. Planowana łączna kwota długu na
2022 rok wynosi 22.398.797,30 zł.
Uchwałą została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XLIX/358/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10.
Zastępca Skarbnika Gminy Jadwiga Toporowicz przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Pani Jadwiga
Toporowicz powiedziała, że w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”
dokonuje się zmiany limitów wydatków na: zadanie bieżące związane ze zmiana
kwoty wydatków w roku 2022: poz. 1.1.1.1 zmianie ulegają nakłady na
przedsięwzięcie „Cyfrowa Gmina”, gdzie zmniejszono wydatki w 2022 roku z
kwoty 446.884,50 zł, do kwoty 427.095.03 zł. Zadanie majątkowe związane ze
zmianą kwoty wydatków w roku 2022: poz. 1.1.2.4 zmianie ulegają nakłady na
przedsięwzięcie „Cyfrowa Gmina”, gdzie zwiększono wydatki w 2022 roku z
kwoty 101.905,50 zł do kwoty 121.694,97 zł. Ponadto wprowadza się nowe
zadanie majątkowe: poz. 1.1.2.5 „Budowa leśnego zespołu rekreacyjno –
edukacyjnego AMONIT – etap II” na lata 2022 – 2023, limit wydatków na rok
2022 to kwota 25.000 zł, a na rok 2023 – 430.614,50 zł, w tym: 274.000 zł –
planowana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 156.614,50
zł – budżet gminy.
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr
XLIX/359/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11.
Sołtys wsi Klimki Krzysztof Kędziora zwrócił się z prośbą o
zamontowanie progów zwalniających na drodze w Klimkach II, gdyż ruch na tej
drodze jest bardzo duży i stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
Zastępca Wójta powiedział, że temat zostanie rozważony, gdyż
bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.
Radny Antoni Szaniawski powiedział, że nie po to budujemy nowe lepsze
drogi, aby montować na nich progi zwalniające. Są znaki „Teren zabudowany” i
to powinno być wystarczające dla każdego kierowcy.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLIX sesję Rady Gminy Łuków o
godzinie 11.10.
Protokołowała:
Iwona Pulik
Inspektor
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