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Protokół Nr XII/11 

z XII sesji Rady Gminy Łuków  

odbytej w dniu 28 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej  

Urzędu Gminy Łuków w godz. 10.00 – 13.30 
 
W sesji udział wzięli:  
Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Skarbnik Gminy – Alina Baka, Kierownik 
Referatu Społeczno-Administracyjnego – Bogumiła Grzeszczak, Kierownik 
Referatu Planowania i Inwestycji – Andrzej Pulik,  Dyrektor Gminnego Zespołu 
Oświatowego – Bogdan Wiącek. 
W sesji wzięli udział sołtysi zgodnie z listą obecności. 
Protokołowała: Iwona Pulik – inspektor ds. obsługi rady gminy.  
 

Ad. 1. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył XII sesję 
Rady Gminy Łuków słowami „Otwieram XII sesję Rady Gminy Łuków”. 
Przywitał przybyłych na sesję radnych, pracowników Urzędu Gminy.   
Stwierdził, Ŝe obrady będą prawomocne, gdyŜ na 15 radnych w  sesji 
uczestniczy radnych 13 ( w trakcie sesji przybył Radny – Sławomir Dębiński, 
Radna nieobecna usprawiedliwiona – ElŜbieta Durka) . 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2010 rok: 

a/ wysłuchanie przez Radę Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o sprawozdaniu z wykonania budŜetu, 
b/ wysłuchanie opinii komisji branŜowych i Komisji Rewizyjnej o 
wykonaniu budŜetu, 
c/ złoŜenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy, 
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d/ wysłuchanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie    
udzielenia absolutorium, 

  e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  i udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budŜetu za 2010 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sieci wodociągowej 
    zlokalizowanej we wsi Szczygły Górne, Gmina Łuków oraz Świderki, Gmina 
    Wojcieszków. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy finansowej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2011 rok. 
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
12.Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
13.Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe protokół 
z poprzedniej sesji był wyłoŜony 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, 
głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 4.  
 
 Wójt Gminy Mariusz Osiak przedstawił informację z działalności między 
sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bogdan Goławski zwrócił się z prośbą 
o naprawienie lustra na skrzyŜowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną w 
Gołaszynie. 
 Radna Agnieszka Malon powiedziała, Ŝe nie zabiera często głosu na 
sesjach, gdyŜ nie widzi zasadności powielania wypowiedzi radnych, których 
zdanie podziela ale nie zgłaszane interpelacje, a zwłaszcza na wniesione 
pisemnie wnioski chciałaby otrzymywać odpowiedzi w określonych ustawowo 
terminach przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Radna 
kolejny raz wnioskowała o prawidłowe oznakowanie skrzyŜowanie w Sięciaszce 
Drugiej z drogą do RyŜek oraz ponownie o wymianę wiaty przystankowej w 
Sięciaszce Pierwszej, gdyŜ obecna jest w opłakanym stanie. Prosiła równieŜ o 
zajęcie się problemem podtopionych gruntów i posesji w Sięciaszce Pierwszej. 
Wniosek w tej sprawie został złoŜony na ręce Pana Wójta, ale do chwili obecnej 
odpowiedzi na Ŝadne z pism zarówno ustnej jak teŜ pisemnej Radna nie 
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otrzymała. Radna podkreśliła, Ŝe podczas objazdu dróg okazywała teren 
podtopiony i wnioskowała o podjęcie działań w tym zakresie. 
 Radny Jarosław Michalak wnioskował o poprawę stanu drogi w RyŜkach 
do Państwa Grochowskich. Radny wyjaśnił, Ŝe drogę wystarczy wysypać 
warstwą Ŝwiru, aby przykryć wystające kamienie. Zapytał: czy jest moŜliwość 
pozyskania środków z Urzędu Gminy na remont przystanków ? 
 Radna Marianna Łukasik zwróciła uwagę na zbyt wąski zjazd z drogi 
wojewódzkiej na drogę gminną Świdry – RyŜki. Prosiła o interwencję w 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w tej sprawie. 
 Radny Kazimierz Sulej podziękował Panu Wójtowi za pomoc przy 
ogrodzeniu boiska w Sulejach oraz wnioskował o poprawienie drogi na 
Karwaczu, którą uszkodził Pan Jakubiak. 
 Radny Mariusz Burdach poinformował, Ŝe po przerwie w dostawie wody 
z kranu płynie brudna woda, która nie nadaje się do spoŜycia. Jak ten problem 
rozwiązanych jest w innych miejscowościach ? 
 Radna Bogumiła Rozwadowska kolejny raz wnioskowała: o usunięcie 
usterek w budynku świetlicy  i na placu w Dmininie, łatanie dziur na drogach 
gminnych, usunięcie usterek przy zagrodowych oczyszczalniach ścieków. 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Karwowski zwrócił się o 
pomoc w organizacji korzystania z boisk szkolnych, które zostały wybudowane 
za duŜe pieniądze, a nie są właściwie wykorzystywane. Radny dodał, Ŝe przy 
odnawianiu przystanków naleŜy zaangaŜować młodzieŜ i wtedy będzie 
podwójna korzyść, gdyŜ będzie szanowane to co sami zrobili. 
 Radna Stanisława Matejuk przypomniała o wykonaniu odwodnienia drogi 
k. Państwa Skorupów w Zalesiu oraz zapytała: jakie są zasady organizacji 
dyskotek przez młodzieŜ ? 
 Radna ElŜbieta Dynek podziękowała Panu Wójtowi za umoŜliwienie 
wyjazdu do śywca zespołowi „Jagódki” ze śdŜar. 
 Sołtys wsi Gołąbki Andrzej Skrzek zapytał: na jakim etapie jest 
przygotowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Gołąbkach ? 
 
Ad. 6. 
 
 Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy 
za 2010 rok. Pani Alina Baka powiedziała, Ŝe zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych Wójt Gminy w terminie do 31 marca roku następującego po roku 
budŜetowym przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 
sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy w szczegółowości nie mniejszej niŜ 
w uchwale budŜetowej, sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki 
samorządu terytorialnego. Sprawozdanie zostało doręczone równieŜ we 
właściwym terminie Państwu radnym oraz omówione na posiedzeniach komisji, 
które odbyły się przed sesją. 
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 Pan Wójt Mariusz Osiak powiedział, Ŝe rok 2010 był rokiem, gdzie 
Gmina realizowała wiele inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej. W 
związku z tym zaciągnięto kredyty na udział własny w tych inwestycjach. 
Kredyty te przyjdzie Gminie spłacać w najbliŜszej przyszłości i trzeba być tego 
świadomym. 
a/ Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłoŜonego przez 
Wójta Gminy Łuków sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2010 rok. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
b/ Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw 
Socjalnych odczytał opinię komisji w sprawie sprawozdania z wykonania 
budŜetu gminy za 2010 rok. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 
 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wojciech Szczygieł 
odczytał opinię komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 
2010 rok. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 
 Przewodnicząca Komisji Finansów, Mienia Komunalnego i Inwestycji 
Bogumiła Rozwadowska przedstawiła opinię komisji w sprawie sprawozdania z 
wykonania budŜetu Gminy za 2010 rok. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 
 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ElŜbieta Dynek przedstawiła opinię 
komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2010 rok. 
Opinia stanowi załącznik do protokołu. 
c/ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ElŜbieta Dynek odczytała uchwałę 
Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie opinii w zakresie 
wykonania budŜetu Gminy za 2010 r. i wniosku o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy. 
d/ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łuków w sprawie absolutorium za 2010 rok. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
e/ Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Pana Krzysztofa Cichosza zam. 
Sięciaszka Druga. 
 Radna Agnieszka Malon odnosząc się do pytań Pana Cichosza zawartych 
w piśmie do Radnych powiedziała, Ŝe zna sprawę Pana Krzysztofa Cichosza w 
zakresie, który został jej przedstawiony, rozmawiała z organami, które sprawę 
prowadzą i nie zamierza „zamieść sprawy pod dywan”. Powiedziała, Ŝe zajmuje 
się sprawą w takim zakresie, by problem jaki ma Pan Cichosz ze Spółką Wodną 
rozwiązać właściwie. Podkreśliła, Ŝe w jej ocenie pismo nie ma związku z 
udzieleniem Wójtowi absolutorium. 
 Radny Mariusz Burdach powiedział, Ŝe wszystkie wątpliwości dotyczące 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2010 rok zostały wyjaśnione na 
posiedzeniach komisji, które odbyły się przed sesją. 
 Przewodniczący Rady Gminy odnosząc się do budŜetu 2010 roku 
powiedział, Ŝe sytuacja w tym przypadku jest wyjątkowa, gdyŜ budŜet 
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realizował poprzedni Wójt, a absolutorium udzielane jest nowemu Wójtowi. 
Dodał, Ŝe Rada Gminy była informowana o tym co dzieje się w Gminie i 
wyraŜała zgodę na takie działanie. Na inwestycje realizowane w 2010 roku 
Gmina zaciągnęła kredyty i naleŜy o tym pamiętać przy planowaniu budŜetu na 
przyszły rok. 
 Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2010 rok i udzieleniem 
absolutorium Wójtowi Gminy oraz przedstawił projekt uchwały w/w sprawie. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 
XII/56/11 stanowi załącznik do protokołu. 
 Pan Wójt podziękował za przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu 
Gminy za 2010 rok i udzielenie absolutorium. Powiedział, Ŝe jest świadomy 
tego, Ŝe absolutorium jest kredytowe i będzie robił wszystko, aby za rok 
otrzymać absolutorium równieŜ jednogłośnie. Choć nie będzie to takie proste, 
bo rok 2012 nie będzie łatwy i nie wszystkie inwestycje będą mogły być 
zrealizowane. NaleŜy o tym mówić otwarcie, aby mieszkańcy nie byli 
rozczarowani, Ŝe w ich miejscowości nie zostało coś wykonane. Jest jeszcze 
wiele potrzeb, ale część z nich będzie musiała poczekać, gdyŜ wszystkiego w 
budŜecie umieścić się nie da. 
 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę o godz. 12.00. 
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godz. 12.15. 

 
Ad. 7. 
 
 Kierownik Referatu Społeczno – Administracyjnego Bogumiła 
Grzeszczak omówiła projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru 
ławników. Pani Grzeszczak poinformowała, Ŝe naleŜy powołać zespół do 
wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015.  Zadaniem tego zespołu będzie 
ocena zgłoszonych kandydatur na ławników oraz przedstawienie na sesji Rady 
Gminy opinii o kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich 
wymogów określonych w ustawie. Pani Kierownik przedstawiła osoby 
zaproponowane przez radnych na posiedzeniach komisji do zespołu: Bogumiła 
Grzeszczak – przewodnicząca, Agnieszka Malon – członek, Marianna Łukasik – 
sekretarz. Odczytała projekt w/w uchwały. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr XII/57/11 stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
Ad. 8. 
 
 Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Andrzej Pulik przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przekazania sieci wodociągowej zlokalizowanej we 
wsi Szczygły Górne, Gmina Łuków oraz Świderki, Gmina Wojcieszków. Pan 
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Kierownik wyjaśnił, Ŝe udziela się pomocy rzeczowej Gminie Wojcieszków w 
postaci uŜywania celem eksploatacji podległemu gminie Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Wojcieszkowie odcinka sieci wodociągowej o długości 513 mb, 
w miejscowości Szczygły Górne, gm. Łuków i Świderki, gm. Wojcieszków. Pan 
Pulik odczytał projekt w/w uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 
głosowało 13 radnych. Uchwała Nr XII/58/11 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9. 
 
 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej. Pani Alina Baka przypomniała, Ŝe jest to 
uchwała towarzysząca uchwale w sprawie zmian w budŜecie gminy. 
Pani Skarbnik odczytała projekt w/w uchwały. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr XII/59/11 stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
Ad. 10. 
 
 Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budŜecie Gminy na 
2011 rok. Pani Alina Baka powiedziała, Ŝe zwiększenie planowanych dochodów 
bieŜących dotyczy realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej pn. 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół 
podstawowych w Gminie Łuków” oraz na realizację II etapu Programu „Kapitał 
Ludzki” i realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 
Natomiast zwiększenie wydatków bieŜących dotyczy realizacji wymienionych 
programów realizowanych przez oświatę i Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  W dziale „gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się planowane 
wydatki, zaplanowane jako dotacja dla Tomaszowa Lubelskiego na promocję 
Strefy Ekonomicznej w Łazach. Zaplanowane w budŜecie środki nie będą juŜ 
wykorzystane. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy następujących 
zadań: budowa drogi gminnej w miejscowości Sięciaszka Trzecia, budowa 
budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu i rozbudowa oświetlenia ulicznego. 
Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy następujących zadań: rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej we wsiach: Łazy, RyŜki, Czerśl oraz przebudowa zjazdu 
drogi krajowej 806 w miejscowości Karwacz, są to nowe zadania. Pozostałe 
przeniesienia planowanych wydatków bieŜących posłuŜą prawidłowej realizacji 
budŜetu. 
 Radny Jarosław Michalak zapytał: czy podjęta została decyzja w sprawie 
lokalizacji przedszkola w Krynce, gdyŜ rozwiązania były dwa ? 
 Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe tańszym rozwiązaniem będzie lokalizacja na 
korytarzu nad salą gimnastyczną i właśnie tam będzie przedszkole. 
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Pani Skarbnik odczytała projekt w/w uchwały. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie, głosowało 14 radnych. Uchwała Nr XII/60/11 stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
Ad. 11.  
 
 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
Powiedział, Ŝe interpelacje zgłaszane przez radnych nie wszystkie mogą być 
załatwione od ręki, gdyŜ konieczne są środki finansowe, a te jak wiadomo są 
ograniczone. 
 
Ad. 12. 
 
 Radna Marianna Łukasik odnosząc się do budowy drogi wojewódzkiej nr 
808 powiedziała, Ŝe mieszkańcy interesowali się to inwestycją we właściwym 
czasie i zgłaszali swoje uwagi. Część z tych uwag zostało rozpatrzonych, a część 
nie i dlatego mieszkańcy są oburzeni.  
 Sołtys wsi Podgaj Piotr Świerczewski zwrócił się z prośbą o przemyślenie 
w przyszłości dojazdu do podstrefy w Łazach. Bo obecne drogi nie będą 
wystarczające, aby mogły jeździć cięŜkie samochody. 
 Radny Kazimierz Sulej zapytał: o zasady obowiązujące przy stawianiu 
wiat przystankowych, czy przy drodze wojewódzkiej są takie same, jak przy 
drodze gminnej ? 
 
Ad. 13. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął XII sesję Rady Gminy Łuków o 
godz. 13.30. 
 
 
 
Protokołowała: 
Iwona Pulik 
inspektor  
  


