Protokół Nr L/2022
z L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łuków
odbytej w 14 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Łuków w godz. 10.00 – 10.30
W sesji udział wzięli:
Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Zastępca Wójta – Wojciech Szczygieł, Skarbnik
Gminy – Alina Baka.
Protokołowała: Iwona Pulik – inspektor ds. obsługi rady gminy.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył L
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łuków słowami „Otwieram L nadzwyczajną
sesję Rady Gminy Łuków”. Przywitał przybyłych na sesję radnych,
pracowników Urzędu.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził na podstawie listy obecności, że
obrady będą prawomocne, gdyż na 15 radnych w sesji uczestniczy 10 radnych
(radni nieobecni usprawiedliwieni – Mirosław Dybciak, Jarosław Michalak,
Jarosław Skrzyszewski, Zbigniew Strzyżewski, Antoni Szaniawski). Lista
obecności w załączeniu do protokołu.
Ad. 3 .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek sesji i zapytał czy są
uwagi do porządku obrad ?
Radni nie wnieśli uwag do porządku sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
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Porządek sesji przedstawiał się następująco:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Ad. 4.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z XLIX sesji
Rady Gminy był dostępny po napisaniu u pracownika prowadzącego obsługę
rady gminy oraz umieszczony na stronie internetowej.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XLIX sesji Rady Gminy. Protokół
został przyjęty jednogłośnie, głosowało 10 radnych.
Ad. 5.
Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na
2022 rok. Pani Alina Baka powiedziała, że uchwalone wydatki bieżące
zwiększa się o kwotę 189.000 zł, do kwoty 85.046.941,78 zł, wydatki
majątkowe mniejsza się o kwotę 189.000 zł, do kwoty 30.661.585,69 zł. W
grupie wydatków na zadania własne zmniejsza się plan wydatków o kwotę
145.000 zł, do kwoty 79.026.513,29 zł, w tym: zmniejszenia w dziale
„Transport i łączność” o kwotę 580.000 zł, dotyczą planu wydatków
majątkowych, w tym: kwota 340.000 zł „Budowa drogi gminnej Gołaszyn –
Ławki”; kwota 240.000 zł „Przebudowa drogi Szczygły Górne – Świdry”. W
dziale „Różne rozliczenia” rozdział „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się
rezerwę ogólną o kwotę 189.000 zł. W dziale „Oświata i wychowanie”
wprowadza się następujące zmiany: zwiększenie o kwotę 625.000 zł, z
przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku SF Turze
Rogi”. W wyniku otwarcia ofert kwota okazała się wyższa od planu wydatków
zadania inwestycyjnego i jest niezbędna do zawarcia umowy na realizację
zadania. Zmniejszenie o kwotę 379.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa budynku ZS Czerśl”. Wartość zadania okazała się niższa niż
zakładano. W grupie wydatków na finansowanie programów lub projektów z
udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadza się następujące
zmiany: w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków
majątkowych o kwotę 145.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Gołaszyn”, z powodu wyższych
kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 10 radnych. Uchwała Nr
L/360/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej. Pani Alina Baka powiedziała, że dochody
budżetu gminy na 2002 rok zaplanowano w kwocie 91.835.567,28 zł, z tego
dochody bieżące wynoszą 85.232.425,80 zł, dochody majątkowe zaplanowano
w kwocie 6.603.141,48 zł. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w
wysokości 115.708.527,47 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 85.046.941,78
zł, wydatki majątkowe w wysokości 30.661.585,69 zł. Wydatki na
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wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 38.048.018,91 zł.
Przychody budżetu na 2022 rok zaplanowano w kwocie 23.872.960,19 zł,
rozchody wynoszą 0 zł. Deficyt budżetu na 2022 rok stanowi kwotę
23.872.960,19 zł, kwotę długu na koniec 2022 roku zaplanowano w wysokości
22.398.797,30 zł. W załączniku Nr 2 „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 „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołaszyn”,
gdzie zwiększono plan wydatków o kwotę 145.000 zł, w 2022 roku do kwoty
4.535.442,89 zł.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 10 radnych. Uchwała Nr
L/361/2022 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7.
Nie było.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął L nadzwyczajną sesję Rady
Gminy Łuków o godzinie 10.30.
Protokołowała:
Iwona Pulik
Inspektor
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