Protokół Nr III/10
z III sesji Rady Gminy Łuków
odbytej w dniu 16 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Łuków w godz. 10.00 – 13.10
W sesji udział wzięli:
Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Sekretarz Gminy – Janusz Jezierski, Skarbnik
Gminy – Alina Baka, Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego –
Bogumiła Grzeszczak, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji – Andrzej
Pulik, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego – Bogdan Wiącek, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury – Wanda Szaniawska, Przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej – Stanisław Siemionek oraz goście zaproszeni: Radny
Powiatu Łukowskiego – Kazimierz Mamiński.
W sesji udział wzięli sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.
Protokołowała: Iwona Pulik – inspektor ds. obsługi rady Gminy.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył III Sesję Rady
Gminy Łuków słowami „Otwieram III Sesję Rady Gminy Łuków”. Przywitał
przybyłych na Sesję radnych, sołtysów, pracowników Urzędu oraz gości
zaproszonych. Stwierdził, Ŝe obrady będą prawomocne, gdyŜ na 14 radnych w
sesji uczestniczą wszyscy radni. Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji i zapytał, czy są
uwagi do porządku sesji ?
Pan Wójt Mariusz Osiak wnioskował o wprowadzenie do porządku sesji
jako pkt. 9 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/228/10 Rady
Gminy Łuków z dnia 13 maja 2010 r. zabezpieczenia środków finansowych z
przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego na realizację inwestycji p.n.
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki” w
miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe punkt 8 zostanie
poszerzony o następujące podpunkty:
a) podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu wyboru członków Komisji
Rady,
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy,
ustalenia zakresów ich działania i ilości członków,
c) przeprowadzenie wyborów członków stałych komisji Rady Gminy,
d) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków stałych komisji Rady
Gminy Łuków,
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e) podjęcie uchwały o ustaleniu ilości członków Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Łuków,
f) przeprowadzenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej,
g) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Łuków.
Porządek obrad po wprowadzeniu zmian został przyjęty przy 13 głosach
„za”, 1 głosie wstrzymującym się, głosowało 14 radnych.
Porządek po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
zaświadczenia o wyborze na radnego.
6. ZłoŜenie ślubowania przez radnego Bogdana Goławskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady,
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
d) ogłoszenie wyników wyborów.
8. Powołanie składów stałych komisji Rady Gminy:
a) podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu wyboru członków Komisji
Rady,
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy,
ustalenia zakresów ich działania i ilości członków,
c) przeprowadzenie wyborów członków stałych komisji Rady Gminy,
d) przyjęcie uchwały w sprawie powołania członków stałych komisji Rady
Gminy Łuków,
e) podjęcie uchwały o ustaleniu ilości członków Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Łuków,
f) przeprowadzenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej,
g) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Łuków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/228/10 Rady Gminy
Łuków z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego na realizację
inwestycji p.n. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Zamknięcie obrad.
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Ad. 3.
Przewodniczący
Rady
Gminy
poinformował,
Ŝe
protokół
z poprzedniej sesji wyłoŜony był do wglądu przed sesją, jak teŜ dostępny po
napisaniu u pracownika prowadzącego obsługę rady Gminy. Radni nie wnieśli
uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Radny Bogdan Goławski zapytał: jak wygląda temat odśnieŜania dróg na
terenie Gminy ?
Radna Bogumiła Rozwadowska poinformowała, Ŝe w nowym budynku
świetlicy w Dmininie źle zabezpieczono ściany, gdyŜ po ścianach się leje i są
wilgotne. Radna zasygnalizowała teŜ problem związany z przyzagrodowymi
oczyszczalniami ścieków i zapytała: czy Gmina zapłaciła juŜ za tę inwestycję?
Następnie poinformowała, Ŝe droga Jeziory – Gołąbki została wykonana o
szerokości 4,5 m, a miało być 5 m szerokości. Kto zadecydował o innej
szerokości tej drogi ?
Radny Zbigniew Karwowski zapytał: czy regularnie wpływa czynsz z
Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie i w Gręzówce ? Zasygnalizował kolejny raz
problemy z przyzagrodowymi oczyszczalniami ścieków.
Radny Jarosław Michalak wnioskował o poprawienie stanu drogi na
Osiedlu Marzeń w RyŜkach, gdyŜ mieszkańcy tego osiedla mają problemy z
dojazdem do swoich domów.
Sołtys wsi Klimki Krzysztof Kędziora zwrócił się z prośbą o wykonanie
oświetlenia placu wiejskiego oraz pomoc przy budowie świetlicy wiejskiej.
Sołtys powiedział, Ŝe Klimki są mała wsią, ale rozwijają się bardzo
dynamicznie, stale przybywa mieszkańców i bark świetlicy jest odczuwalny.
Sołtys wsi Gołąbki Andrzej Skrzek zasygnalizował brak siatki przeciw
śnieŜnej od drogi krajowej w stronę szkoły, w poprzednich latach siatka na tym
odcinku była ustawiana. Poruszył równieŜ problem braku dostępu do sali
gimnastycznej dla młodzieŜy z Gołąbek. Zapytał: dlaczego droga w Gołąbkach
przez wieś jest węŜsza niŜ miała być ?
Sołtys wsi Aleksandrów Krzysztof Kurowski zwrócił się z prośbą o
uzupełnienie oświetlenia na małych odcinkach (chodzi o zakupienie przewodu,
gdyŜ lampy zakupiono z Funduszu Sołeckiego).
Sołtys wsi Karwacz Jadwiga Weremczuk zapytała: co z lampą na
skrzyŜowaniu dróg z ul. Międzyrzeckiej do Sulej ? Temat zgłaszany kilka razy
ale do chwili obecnej nie został załatwiony.
Radny Mariusz Burdach zapytał: jak wygląda nabór na rachmistrzów do
spisu ludności oraz jakie są kryteria i liczba rachmistrzów ?
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie Wanda Szaniawska
poinformowała o organizowanym Jarmarku BoŜonarodzeniowym, który
odbędzie się na placu przed Urzędem Gminy w dniu 22 grudnia 2010 r.
Radny Sławomir Dębiński zapytał: jak wygląda temat budowy chodnika
lub ścieŜki rowerowej w StrzyŜewie ? Radny przypomniał, Ŝe temat zgłaszany
kilka razy przez poprzedniego Radnego Piotra Ponikowskiego.
Radny Zbigniew Karwowski zgłosił kolejny raz problem udroŜnienia
rowu w Zarzeczu Łukowski przy drodze powiatowej.
Radny Powiatu Łukowskiego Kazimierz Mamiński odpowiedział, Ŝe są
mu znane powyŜsze zagadnienia dotyczące zadań Powiatu. Jednak w bieŜącym
roku nie udało się ich załatwić z braku środków.
Ad. 5.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej – Stanisław Siemionek
wręczył nowo wybranemu radnemu Bogdanowi Goławskiemu zaświadczenia o
wyborze na radnego. Przewodniczący pogratulował wyboru i dokonał wręczenia
zaświadczenia.
Ad. 6.
Po wręczeniu zaświadczenia radnemu Bogdanowi Goławskiemu,
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnego o sposobie złoŜenia
ślubowania. Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”, Radny Bogdan Goławski w pozycji
stojącej potwierdził ślubowanie słowem „ślubuję”, ”Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, Ŝe dla przeprowadzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego naleŜy powołać Komisję Skrutacyjną, a następnie
poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
a/ w celu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy powołano Komisję
Skrutacyjną. Do pracy w tej Komisji zgłoszono kandydatury Radnej Bogumiły
Rozwadowskiej, Radnego Mariusza Burdacha i Radnego Wojciecha Szczygła.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący
Federczyk poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do Komisji. Radni
głosowali za powołaniem Komisji w w/w składzie jednogłośnie. Komisja ze
swojego grona wybrała przewodniczącego, którym została Bogumiła
Rozwadowska.
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b/ Radna Bogumiła Rozwadowska zgłosiła kandydaturę Radnego Bogdana
Goławskiego na Wiceprzewodniczącego RG. Powiedziała, Ŝe jest on radnym od
wielu lat i swoją rolę w Radzie pełnił dobrze. Potrafi teŜ pracować na rzecz
swojego środowiska.
Radny Bogdan Goławski wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący
Rady Gminy zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury. Więcej kandydatur nie
zgłoszono.
c/ Komisja Skrutacyjna po przygotowaniu kart do głosowania przystąpiła
do przeprowadzenia głosowania dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy. Głosowanie odbyło się w sposób tajny.
d/ Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół z głosowania dla wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej –
Bogumiła Rozwadowska odczytała wyniki głosowania: za kandydaturą Radnego
Bogdana Goławskiego oddano 14 głosów „za”. Protokół Komisji Skrutacyjnej w
załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy po ogłoszeniu wyników pogratulował
wyboru oraz zaprosił nowo wybranego Wiceprzewodniczącego do zajęcia
miejsca przy stole prezydialnym. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łuków. Uchwała Nr
III/9/10 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe kaŜdy z radnych dokonał
wyboru w jakiej komisji chce pracować przez złoŜenie deklaracji. Na podstawie
złoŜonych deklaracji przygotowano karty do głosowania. Poprosił Sekretarza
Gminy o przedstawienie zasad głosowania.
a/ Sekretarz Gminy przedstawił regulamin wyboru członków komisji
Rady Gminy. Pan Janusz Jezierski odczytał projekt uchwały o przyjęciu
regulaminu wyboru członków Komisji Rady. Uchwała została podjęta
jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr III/10/10 stanowi załącznik do
protokołu.
b/ Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie powołania stałych
komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i ilości członków. Pan
Janusz Jezierski powiedział, Ŝe Komisja Finansów, Mienia Komunalnego i
Inwestycji będzie liczyła do 10 członków; Komisja Oświaty, Kultury i Sportu do
7 członków i Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych do 7
członków. Pan Sekretarz Odczytał projekt w/w uchwały. Uchwała została
podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr III/11/10 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.10 ogłosił przerwę.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godz. 11.20.
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c/ w celu przeprowadzenia wyborów stałych komisji Rady Gminy
powołano Komisję Skrutacyjną. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował,
aby członkami zostały: Pani Bogumiła Grzeszczak – Kierownik Referatu
Społeczno – Administracyjnego i Pani Iwona Pulik – Inspektor UG. Zgłoszone
osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Radni bez uwag przyjęli
skład Komisji Skrutacyjnej. Po przygotowaniu kart do głosowania zgodnie ze
złoŜonymi wcześniej deklaracjami radnych Komisja Skrutacyjna przeprowadziła
głosowanie dla wyboru stałych składów komisji Rady Gminy. Pani Bogumiła
Grzeszczak odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania.
d/ Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w powołania członków
stałych komisji Rady Gminy Łuków. Uchwała została podjęta jednogłośnie,
głosowało 14 radnych. Uchwała Nr III/12/10 stanowi załącznik do protokołu.
e/ Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały o ustaleniu ilości członków
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łuków. Uchwała Nr III/13/10 stanowi
załącznik do protokołu.
f/ Komisja Skrutacyjna w składzie: Pani Bogumiła Grzeszczak i Pani
Iwona Pulik po przygotowaniu kartek do głosowania zgodnie ze złoŜonymi
deklaracjami radnych przeprowadziła głosowanie na członków Komisji
Rewizyjnej.
g/ Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania
członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łuków. Uchwała Nr III/14/10
stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9.
Kierownik Referatu Gospodarki i Przedsiębiorczości Stanisław Siemionek
omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/228/10 Rady
Gminy Łuków z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego na realizację
inwestycji p.n. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
„Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”. Kierownik Siemionek
wyjaśnił, Ŝe wcześniej uchwalone kwoty ulegają zmianie w związku z
zawarciem umowy o nadzór inwestorski przez Związek Komunalny Gmin
Powiatu Radzyńskiego, z którego wynika, iŜ kaŜda ze zrzeszonych gmin ma
pokryć 25 % wydatków na tą inwestycję. Kierownik odczytał projekt w/w
uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr III/15/10 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.50 ogłosił przerwę.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godz. 12.10.
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Ad. 10.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przedstawił równieŜ informację z działalności między sesjami. Wójt Osiak
powiedział, Ŝe część interpelacji powtarza się z sesji na sesję, ale w budŜecie
środków na wszystko nie wystarczy i trzeba cierpliwie poczekać. Są teŜ
interpelacje, które przy obecnej porze roku nie mogą być zrealizowane.
Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Andrzej Pulik udzielił
informacji w sprawie przeprowadzonego przetargu na zimowe utrzymanie dróg
na terenie Gminy.
Kierownik Referatu Społeczno – Administracyjnej Bogumiła Grzeszczak
udzieliła odpowiedzi w sprawie spisu ludności.
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego Bogdan Wiącek wyjaśnił
problem związany z udostępnianiem sal gimnastycznych dla mieszkańców
Gminy.
Radny Zbigniew Karwowski powiedział, Ŝe na jednej z najbliŜszych sesji
trzeba będzie wrócić do tematu podwyŜszenia diet dla sołtysów. Radny
przypomniał, Ŝe w minionej kadencji wnioskował, aby dietę sołtysów za udział w
sesji podnieść do kwoty 200 złotych.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął III sesję Rady Gminy Łuków
słowami „Zamykam III sesję Rady Gminy Łuków” o godz. 13.10.

Protokołowała:
Iwona Pulik
inspektor
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