
       Protokół Nr LX/2022 
                                        z LX sesji Rady Gminy Łuków  

                            odbytej w dniu 30 listopada 2022 r.  
                w Urzędzie Gminy Łuków w godz. 10.00 – 13.00 

 
W sesji udział wzięli:  
Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Sekretarz Gminy – Janusz Jezierski, Skarbnik 
Gminy – Alina Baka, Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie – 
Bogdan Wiącek. 
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 LX sesję 
Rady Gminy Łuków słowami „Otwieram LX sesję Rady Gminy Łuków”. 
Powitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu. 
 
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 – Jarosław Skrzyszewski). Lista obecności 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 3. 
 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad i zapytał czy są uwagi 
do przedstawionego porządku ? 

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 LVIII i LIX sesji Rady Gminy Łuków. 
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
6. Wystąpienia radnych i sołtysów. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030. 
8. Podjęcie uchwały sprawie 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 na rok 2023. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu 
obowiązującej przy zwrocie rodzicom kosztów dowożenia dzieci 
niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w 
obszarze wsi Aleksandrów nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi 
Aleksandrów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w 
obszarze wsi Sięciaszka Druga nie naruszają ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łuków. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi 
Sięciaszka Druga. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
17. Sprawy różne i wolne wnioski. 
18. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4. 
 

Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że protokół z LVIII i LIX  
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 LVIII sesji Rady Gminy. Protokół 
został przyjęty 10 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące”, głosowało 14 radnych.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z LIX sesji Rady Gminy. Protokół 
został przyjęty 10 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące”, głosowało 14 radnych. 
 
Ad. 5. 
 
 Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 



Ad. 6. 
 
 Radny Sławomir Dębiński podziękował za prace wykonane na drogach 
oraz prosił o ustawienie lustra przy drodze na Wagrami na krzyżówce. 
 Radny Marcin Kożuchowski zwrócił się z prośbą o zapewnienie budowy 
dróg technicznych w związku z przebudową linii kolejowej oraz likwidacją 
przejazdów. 
 Radna Stanisława Matejuk zasygnalizowała potrzebę ustawienie lustra 
przy szkole w Zalesiu. 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Dybciak odniósł się do 
rozładunku węgla, który można zorganizować na miejscu w Łukowie. 
 Radny Jacek Radomyski zwrócił uwagę na problem  z przyłączami 
kanalizacyjnymi w Wólce Świątkowej. 
 Sołtys wsi Klimki Krzysztof Kędziora zasygnalizował złe oznakowanie 
przystanków autobusowych PKS i jest problem z zatrzymywaniem się autobusu. 
 Sołtys wsi Zarzecz Łukowski Jan Zarzycki podziękował za udział w 
obchodach Święta 11 Listopada oraz prosił o uzupełnienie dołków tłuczniem na 
drodze za cmentarzem. 
 Sołtys wsi Turze Rogi Zenon Cielemęcki przypomniał, że nie dowieszono 
lamp na oświetleniu ulicznym.  
 Sołtys wsi Suleje Franciszek Karwowski zapytał jak ma wyglądać 
ogrzewanie świetlic oraz przypomniał o znaku kierunkowym na Suleje. 
 
Ad. 7. 
 

 Inspektor Edyta Katarzyna Kuć przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030. Pani Inspektor Kuć powiedziała, 
że Strategia jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju na lata 
2021 – 2023 Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Łukowa 
obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat 
Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów. Posiadanie Strategii 
umożliwi realizację partnerskich przedsięwzięć na rzecz rozwoju terytorialnego 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa przy wykorzystaniu instrumentu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 
LX/401/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8. 
 
 Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie 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 na rok 2023. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 
LX/402/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9. 
 
 Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie przedstawił 
projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu 
obowiązującej przy zwrocie rodzicom kosztów dowożenia dzieci 
niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Pan Bogdan Wiącek powiedział, że 
zmienione zostały dotychczasowe uregulowania dotyczące zwrotu kosztów 
dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych realizowanego przez rodziców samochodem 
prywatnym i w związku z tym poprzednią uchwałę należy dostosować do 
obowiązujących przepisów. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr 
LX/403/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10. 
 
 Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w 
obszarze wsi Aleksandrów nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr 
LX/404/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11. 
 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi 
Aleksandrów. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr 
LX/405/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12. 
 

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że 
ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łuków w obszarze wsi Sięciaszka Druga nie naruszają ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków. 



Uchwała została podjęta 12 głosów „za”, 1głos „wstrzymujący”, 
głosowało 13 radnych. Uchwała Nr LX/406/2022 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad. 13. 
 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w 
obszarze wsi Sięciaszka Druga. 

Uchwała została podjęta 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”, 
głosowało 13 radnych. Uchwała Nr LX/407/2022 stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę o godzinie 11.55. 
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godzinie 12.10.  

 
Ad. 14. 
 
 Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Wójt Mariusz Osiak powiedział, że zwiększenie środków w planie finansowym 
spowodowane jest większymi wydatkami na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych w szczególności odpadów wielkogabarytowych, 
odpadów segregowanych oraz cen jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest 
uzasadnione 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 11 radnych. Uchwała Nr 
LX/408/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15. 
 
 Wójt Gminy przedstawił proponowane zmiany w budżecie gminy na 2022 
rok. Pan Wójt powiedział, że uchwalone dochody w kwocie 112.218.408,11 zł, 
zwiększa się o kwotę 282.214,96 zł, do kwoty dochodów 112.500.623,07 zł, z 
tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 406.864,96 zł, do kwoty 
105.950.653,93 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 124.650 zł do 
kwoty 6.549.969,14 zł. Uchwalone wydatki w kwocie 132.822.310,27 zł, 
zmniejsza się o kwotę 554.351,36 zł, do kwoty wydatków 132.267.958,91 zł, z 
tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 103.263,99 zł do kwoty 
101.891.651,04, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 657.615,35 zł do 
kwoty 30.376.307,87 zł. W związku z dokonywanymi zmianami plan 
przychodów budżetu 2022 roku w kwocie 20.603.902,16 zł zmniejsza się o 



kwotę 836.566,32 zł do kwoty 19.797.335,84 zł. Plan przychodów budżetu 2022 
roku wynosi 0 zł. Deficyt budżetu stanowi kwotę 19.797.335,84 zł. Planowana 
łączna kwota długu na 2022 r. wynosi 14.000.000 zł.  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 11 radnych. Uchwała Nr 
LX/409/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16. 
 
 Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej. Pan Wójt powiedział, że zmiany dokonywane w budżecie 
gminy na 2022 roku muszą zostać ujęte wieloletniej prognozie finansowej. W 
załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” dokonuje się zmiany limitów 
wydatków związane ze zmianą kwoty wydatków na zadanie „Centrum 
Etnograficzno – Wypoczynkowe we wsi Kownatki” – zadanie przeniesiono w 
całości do realizacji w roku 2023. Ponadto zwiększa się limity wydatków oraz w 
pozycji 1.3.1.9 na zadanie „Sporządzenie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Łazy” o kwotę 
6.642 zł do kwoty 14.944,50 zł oraz w pozycji 1.3.1.11 w roku 2023 na zadanie 
„Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łuków w obszarze wsi Role i Wólka Świątkowa” o kwotę 4.182 zł do 
kwoty 9.409,50 zł. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 11 radnych. Uchwała nr 
LX/410/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 17. 
 
 Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów. 
 
Ad. 18. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął LX sesję Rady Gminy Łuków o 
godzinie 13.00. 
 
 
Protokołowała: 
  Iwona Pulik 
   Inspektor 
 
  
 
 
 
 


