Protokół Nr IV/10
z IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łuków
odbytej w dniu 23 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Łuków w godz. 8.00 – 8.30
W sesji udział wzięli:
Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Skarbnik Gminy – Alina Baka, Kierownik
Referatu Planowania i Inwestycji – Andrzej Pulik.
Protokołowała: Iwona Pulik – inspektor ds. obsługi rady Gminy.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył IV
nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łuków słowami „Otwieram IV nadzwyczajną
Sesję Rady Gminy Łuków”. Przywitał przybyłych na Sesję radnych oraz
pracowników Urzędu. Stwierdził, Ŝe obrady będą prawomocne, gdyŜ na 14
radnych w sesji uczestniczy 11 radnych (radni nieobecni usprawiedliwieni:
Dynek ElŜbieta, Karwowski Zbigniew, Rozwadowska Bogumiła). Lista
obecności w załączeniu do protokołu.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek sesji i zapytał, czy są
uwagi do porządku sesji ?
Radni nie wnieśli uwag do porządku sesji.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2010 r.
4. Zamknięcie obrad.
Ad. 3.
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany w budŜecie Gminy na
2010 r. Pani Alina Baka wyjaśniła, Ŝe zmiana jest jedna, ale bardzo waŜna i
musi być jak najszybciej dokonana. Skarbnik powiedziała, Ŝe w związku z
aneksem Nr 3 zawartym w dniu 17 listopada 2010 roku w sprawie finansowania
inwestycji pn. „Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Łuków” dokonuje się zmian w źródłach finansowania. Na 2010 rok ze środków
Unii Europejskiej zaplanowano na tę inwestycję kwotę 2.050.000 zł. (kwota ta
stanowiła pierwszą transzę płatności). Według podpisanego aneksu do umowy
pierwsza transza płatności stanowić będzie kwotę 2.121.524 zł. Wobec
powyŜszego dokonano zmian zwiększając udział środków z budŜetu Unii
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Europejskiej o kwotę 71.524 zł. na 2010 rok. Kwotę 32.034 zł. przeznaczono na
zimowe utrzymanie dróg. Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie
zmian w budŜecie Gminy na 2010 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie,
głosowało 11 radnych. Uchwała Nr IV/16/10 stanowi załącznik do protokołu.
Radny Jacek Radomyski powiedział, Ŝe naleŜy być ostroŜnym jeśli chodzi
o firmę, która wygrała przetarg na odśnieŜanie dróg na terenie Gminy. Bo z tego
co jest zorientowany to firma ta nie ma odpowiedniego sprzętu do odśnieŜania.
Wójt Gminy Mariusz Osiak powiedział, Ŝe wybrany w drodze przetargu
wykonawca będzie obserwowany, gdyŜ nie wykonywał jeszcze usług na terenie
Gminy. Jeśli zajdzie taka potrzeba to inni wykonawcy teŜ zostaną włączeni w
odśnieŜanie dróg.
Radny Kazimierz Sulej zasygnalizował potrzebę odśnieŜenia ścieŜki
rowerowej na Karwaczu. Po stronie miasta zostało to zrobione, a po stronie
Gminy nie.
Radny Mariusz Burdach zwrócił się z prośbą o naprawienie kładki na
rzece między Łazami a Turzymi Rogami. Mieszkańcy Turzych Rogów
przyprowadzają dzieci do Przedszkola w Łazach i to znacznie skróci drogę z
jednej miejscowości do drugiej.
Pan Wójt powiedział, Ŝe naprawienie kładki nie będzie wielkim kosztem i
na wiosnę przy pomocy grupy remontowo – budowlanej kładka zostanie
naprawiona.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął IV sesję Rady Gminy Łuków o
godz. 8.30.

Protokołowała:
Iwona Pulik
inspektor
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