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     Protokół Nr LXI/2022 
                          z LXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łuków  

odbytej w dniu 13 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej  
Urzędu Gminy Łuków w godz. 9.00 – 9.30 

 
W sesji udział wzięli:  
Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Zastępca Wójta – Wojciech Szczygieł, Skarbnik 
Gminy – Alina Baka, Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łukowie – Marcin Piwowarek. 
Protokołowała: Beata Zbucka – Zastępca Kierownika Referatu Społeczno-
Administracyjnego. 
 
Ad. 1. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył LXI 
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łuków słowami „Otwieram LXI 
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 11 radnych 
(radni nieobecni usprawiedliwieni – Jacek Kuc, Stanisława Matejuk, Jarosław 
Skrzyszewski, 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. 
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji.  
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
6. Zamknięcie obrad. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku sesji. 
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Ad. 4. 
 
 Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 
2022 rok. Pani Alina Baka powiedziała, że w grupie dotacji celowych na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami wprowadza się następujące zmiany: w dziale „Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 
972.089 zł. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i kosztów 
obsługi. Po stronie wydatków środki rozdysponowano zgodnie z 
przeznaczeniem.  W grupie wydatków na zadania własne wprowadza się 
następujące zmiany: w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 
zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 119.240 zł i przenosi do działu 
„Transport i łączność”: kwota 94.240 zł dotyczy zakupu usług pozostałych, 
kwota 25.000 zł to zwiększenie na opracowanie dokumentacji prawnej w 
związku ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg na 
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Świdry – Szczygły Górne  w 
miejscowości Szczygły Górne”. Pozostałe przesunięcia umożliwią bieżące 
funkcjonowanie jednostek. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 10 radnych. Uchwała Nr 
LXI/411/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5. 
 
 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
wieloletnie prognozy finansowej. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 10 radnych. Uchwała Nr 
LXI/412/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie 
Marcin Piwowarek przedstawił informację dotyczącą wypłat dodatku 
węglowego. 
 Radny Zbigniew Strzyżewski zwrócił uwagę na pług w Kownatkach, 
który jest niewykorzystany. 
 Wójt Gminy powiedział, że wie o pługu w Kownatkach ale jednostki OSP 
nie są angażowane do odśnieżania gminy. Zadanie to na terenie naszej gminy 
realizują firmy zewnętrzne. 
 Radny Jarosław Michalak zapytał: czy były wysyłane sms-y w sprawie 
sprzedaży węgla ? 
 Pan Wójt powiedział, że w momencie gdy na składach pojawi się węgiel 
mieszkańcy, którzy złożyli wniosek i zostali zakwalifikowani do zakupu węgla 
zostaną poinformowani o możliwości zakupu tego paliwa.   
 Radny Marcin Kożuchowski zapytał o odśnieżanie placów i terenu przy 
szkołach, kto powinien to robić ? 
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 Pan Wójt powiedział, że jeśli śniegu będzie stosunkowo mało to powinien 
zrobić to pracownik zatrudniony w szkole. Natomiast w przypadku dużych 
opadów będzie to zlecone firmom zewnętrznym. 
 
Ad. 6. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął LXI nadzwyczajną sesję Rady 
Gminy Łuków o godzinie 9.30. 
 
 
Protokołowała: 
 Beata Zbucka 
Zastępca Kierownika 
Referatu Społ.-Admin. 
 


