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

odbytej w dniu 22 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej  
Urzędu Gminy Łuków w godz. 9.30 – 9.50 

 
W sesji udział wzięli:  
Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Zastępca Wójta – Wojciech Szczygieł, Skarbnik 
Gminy – Alina Baka. 
Protokołowała: Iwona Pulik – Inspektor. 
 
Ad. 1. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył LXII 
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łuków słowami „Otwieram LXII 
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 – Elżbieta Durka, Jarosław Michalak, 
Jarosław Skrzyszewski, Zbigniew Strzyżewski). 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. 
 
 
 
 
 



Ad. 4. 
 
 Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 
2022 rok. Pani Alina Baka powiedziała, że uchwalone dochody w kwocie 
113.416.019,30 zł, zwiększa się o kwotę 862.736,53 zł, do kwoty dochodów 
114.278.755,83 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 862.736,53 zł 
do kwoty 107.728.786,69 zł. W grupie dochodów na zadania własne zwiększa 
się plan dochodów bieżących o kwotę 61.016,53 zł w dziale „Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej” na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 19 grudnia 2022 roku (znak sprawy FC-
I.3145.1.18.2022) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw 
domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych. 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 
801.720 zł. Środki wprowadzono na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 19 grudnia 2022 roku (znak sprawy FC-
I.3145.1.17.2022) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i kosztów 
obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 
dodatku węglowym. Po stronie wydatków środki rozdysponowano zgodnie z 
przeznaczeniem. Uchwalone wydatki w kwocie 133.183.355,14 zł, zwiększa się 
o kwotę 818.884,05 zł, do kwoty wydatków 134.002.239,19 zł, z tego wydatki 
bieżące zwiększa się o kwotę 818.884,05 zł do kwoty 103.600.931,32 zł. 
Pozostałe przesunięcia umożliwią bieżące funkcjonowanie jednostek. W 
związku z w/w zmianami plan przychodów budżetu 2022 roku w kwocie 
19.767.335,84 zł zmniejsza się o kwotę 43.852,48 zł do kwoty 19.723.483,36 zł. 
Plan rozchodów budżetu 2022 roku wynosi 0 zł. Deficyt budżetu stanowi kwotę 
19.723.483,36 zł. Planowana łączna kwota długu na 2022 r. wynosi 14.000.000 
zł. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 11 radnych, Uchwała Nr 
LXII/413/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5. 
 
 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej. Pani Alina Baka powiedziała, że dochody 
budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w kwocie 114.278.755,83 zł, z tego 
dochody bieżące wynoszą 107.728.786,69 zł, dochody majątkowe zaplanowano 
w kwocie 6.549.969,14 zł. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w 
wysokości 134.002.239,19 zł, z tego wydatki bieżące 103.600.931,32 zł, 
wydatki majątkowe w wysokości 30.401.307,87 zł. Wydatki na wynagrodzenia i 
składki zaplanowano w wysokości 39.015.270,54 zł. Przychody budżetu na 
2022 rok zaplanowano w kwocie 19.723.483,36 zł, rozchody wynoszą 0 zł.  



Deficyt budżetu na 2022 rok stanowi kwotę 19.723.483,36 zł, kwotę długu na 
koniec 2022 r. zaplanowano w wysokości 14.000.000 zł. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 11 radnych. Uchwała Nr 
LXII/414/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 6. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął LXII nadzwyczajną sesję Rady 
Gminy Łuków o godzinie 9.50. 
 
 
Protokołowała: 
 Iwona Pulik 
  Inspektor 


