Protokół Nr V/10
z V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łuków
odbytej w dniu 30 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Łuków w godz. 10.00 – 11.25
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, Podinspektor – Sylwia Ziemkiewicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury – Wanda Szaniawska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Alicja
Śledź.
Protokołowała: Iwona Pulik – inspektor ds. obsługi rady Gminy.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył V
nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łuków słowami „Otwieram V 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 radnych 13 (radna nieobecna usprawiedliwiona
ElŜbieta Dynek) . 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 obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z III i IV sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
Gminy Łuków na 2011 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia odnawialnego kredytu w rachunku
bieŜącym przeznaczonego na sfinansowanie wydatków nie mających
pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2010 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad.
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Ad. 3.
Przewodniczący
Rady
Gminy
poinformował,
Ŝe
protokoły
z III i IV sesji wyłoŜone były do wglądu przed sesją, jak teŜ dostępne po
napisaniu u pracownika prowadzącego obsługę rady gminy. Radni nie wnieśli
uwag do protokołów z III i IV sesji. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie,
głosowało 14 radnych.
Ad. 4.
Radny Mariusz Burdach zwrócił się z prośbą o odśnieŜenie drogi na
Kolonii w Łazach. Droga ta nie była odśnieŜana i trudno się po niej poruszać.
Radny Jarosław Michalak zapytał : czy dalej obowiązuje zasada przy
odśnieŜaniu dróg, Ŝe w razie konieczności posiłkowanie się dostępnym sprzętem
i po odśnieŜeniu drogi przedkłada się rachunek za wykonaną usługę w Urzędzie
Gminy.
Ad. 5.
Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Łuków na 2011 rok. Pan Janusz Jezierski
wyjaśnił, Ŝe naleŜy dokonać zmian w uchwale Nr XLVIII/252/10 Rady Gminy
Łuków z dnia 4 listopada 2010 r. w następujący sposób: w § 1 pkt. 2, lit. d
„zajętych na prowadzenie” zastępuje się słowami „związanych z
prowadzeniem”, a po wyrazie „zdrowotnych” dopisuje się słowa „zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń”. Pan Sekretarz odczytał projekt w/w
uchwały. Uchwała została podjęta przy 12 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się”, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr V/17/10 stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 6.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
odnawialnego kredytu w rachunku bieŜącym przeznaczonego na sfinansowanie
wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach Gminy. Pani Alina
Baka wyjaśniła, Ŝe uchwała tej treści podejmowana jest kaŜdego roku dla
sprawnej obsługi budŜetu Gminy. Kredyt w wysokości 3.500.000 zł. zostanie
zaciągnięty w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział
w Łukowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających
pokrycia w planowanych dochodach Gminy na 2011 rok. Kredyt spłacany
będzie z dochodów własnych Gminy. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel
własny in blanco. Pani Skarbnik odczytała projekt w/w uchwały. Uchwała
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została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr V/18/10
stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7.
Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budŜecie Gminy na
2010 r. Pani Alina Baka powiedziała, Ŝe plan dochodów budŜetowych na 2010
rok zwiększa się. Na zwiększenie dochodów majątkowych składają się:
zwiększenie dochodów ze sprzedaŜy działek oraz wpływ dochodów z budŜetu
Unii Europejskiej na zadanie „Budowa ogólnodostępnych terenowych urządzeń
kultury fizycznej w Aleksandrowie”. Na zwiększenie dochodów bieŜących
składają się: wpływy z podatków i opłat, wpływy za zezwolenia na sprzedaŜ
alkoholu, wpływy z dochodów z najmu i dzierŜawy składników majątkowych,
wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, wpływ
części oświatowej subwencji ogólnej. Natomiast na zmniejszenie dochodów
bieŜących składają się: zmniejszenie opłat lokalnych i róŜnych dochodów,
zmniejszenie dochodów z najmu i dzierŜawy składników majątkowych,
zmniejszenie dotacji celowych w dziale Pomoc społeczna. W dziale „Oświata i
wychowanie” zwiększa się planowane wydatki o kwotę zwiększenia subwencji
oświatowej, na dofinansowanie wyposaŜenia w sprzęt szkolny nowo
wybudowanych obiektów szkolnych. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” zwiększa się planowaną dotację Gminnego Ośrodka Kultury ,
poniewaŜ istnieje konieczność poniesienia dodatkowych nieplanowanych
wydatków dotyczących inwestycji „Rozbudowa i modernizacja świetlicy
wiejskiej w Dmininie”, pozostałe zmiany dotyczą funduszu sołeckiego.
Pozostałe przeniesienia planowanych wydatków na zadania własne jak i na
zadania zlecone posłuŜą prawidłowej realizacji budŜetu 2010 roku.
Radna Bogumiła Rozwadowska powiedziała, Ŝe inwestycja w Dmininie
wymaga usunięcia jeszcze wielu usterek i bałaganu, który jest do posprzątania.
Radna stwierdziła, Ŝe wszystkie niedociągnięcia naleŜy wyegzekwować przed
zapłaceniem wykonawcy za realizację inwestycji.
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie
Gminy na 2010 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13
radnych. Uchwała Nr V/19/10 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8.
Wójt Gminy Mariusz Osiak odpowiadając na interpelacje radnych
powiedział, Ŝe odśnieŜanie dróg to temat na czasie, gdyŜ śniegu ciągle
przybywa. Ze strony Urzędu czynione jest wszystko, aby drogi były przejezdne.
Jednak mieszkańcy muszą być świadomi, Ŝe w jednej chwili wszystkich dróg
odśnieŜyć się nie da, bo Gmina jest duŜa. Pan Wójt poinformował teŜ o
spotkaniu dotyczącym opracowania studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego. W studium nie znajdą się inwestycje
związane z pozyskiwaniem energii odnawialnej. Jeśli będą zainteresowani
formą takiej działalności to zmiany mogą być dokonane w studium na koszt
zainteresowanego.
Radny Wojciech Szczygieł powiedział, Ŝe w przypadku Krynki
biogazowania miała powstać na gruntach jednego właściciela, czyli Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej i to nie podobało się mieszkańcom. A wiadomo, Ŝe z
tego tytułu są dochody i inni teŜ by chcieli z tego skorzystać.
Pan Wójt powiedział, Ŝe tematem wymagającym zastanowienia w
przyszłości będzie budowa wiatraków. Jednak niczego nie moŜna robić
pochopnie i bez przemyślenia.
Radna Bogumiła Rozwadowska zapytała: czy były juŜ prowadzone
rozmowy z firmami zainteresowanymi budową wiatraków na terenie Gminy ?
Radny Wojciech Szczygieł powiedział, Ŝe na granicy Gminy Łuków i
Zbuczyn znajduje się wieŜa pomiaru wiatrów. Czy coś więcej wiadomo na ten
temat ?
Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Andrzej Pulik przedstawił
informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg. Pan Pulik powiedział, Ŝe
drogi na tę chwilę są przejezdne, choć śniegu ciągle przybywa i wieje wiatr.
Radny Zbigniew Karwowski powiedział, Ŝe OSP w Kownatkach posiada
sprzęt do odśnieŜania, ale nie jest on właściwie wykorzystany. Radny dodał teŜ,
Ŝe nie jest doprecyzowany temat odśnieŜania dróg powiatowych znajdujących
się na terenie Gminy. Całość działań związanych z odśnieŜaniem musi odbywać
się z logiką. Sprzęt odśnieŜający drogi powiatowe nie moŜe przejeŜdŜać przez
drogi gminne z podniesionym pługiem.
Pan Wójt odpowiedział, Ŝe drogi powiatowe znajdujące się na terenie
Gminy będą udraŜniane przez sprzęt odśnieŜający drogi gminne, gdyŜ
mieszkańcy nie mogą być odcięci od reszty świata. Ale naleŜy być świadomym,
Ŝe dróg powiatowych jest duŜo i ich odśnieŜenie nie jest takie łatwe.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął V nadzwyczajną sesję Rady Gminy
Łuków słowami „Zamykam V nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łuków” o godz.
11.25.
Protokołowała:
Iwona Pulik
Inspektor
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