Protokół Nr VI/2019
z VI nadnłyczajnej sesji Rady Gminy Łuków
odbytej w 20 marca 2019 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Łuków w godz. 12.00 - 13.30
W sesji udziałwzięIi:
Zastępca Wojta Wojciech Szcrygieł, Kierownik Referatu Planowania
Inwestycjt - Andrzej Pulik.
Protokołowała: Iwona Pulik - inspektor ds. obsfugi rady gminy.

Ad.

1.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Dybciak otworzył VI
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łuków słowami ,,otwieram VI nadzvlyczajną

sesję Rady Gminy Łuków''. Przywttał przybyłych na sesję radnych,
pracowników Urzędu. Stwierdził na podstawie listy obecności, Że obrady będą
prawomocne, gdyŻ na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych (radny

spóźniony _ Tadeusz Federczyk, radny nieobecny usprawiedliwiony _ Sławomir
Dębiński). Lista obecnościw załączeniu do protokofu.

4d.2.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał porządek sesji
są uwagi do porządku obrad ?
Radni nie wnieśliuwag do porządku sesji.

i

zapytał czy

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwĄ w sprawie zmianw budzecie gminy na2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Ad.

3

W celu

przeprowadzenia imiennego głosowania na dzisiejszej sesji
została powołana Komisj a Skrutacyj na w składzie
l. Matejuk Stanisława - przewodnicząca
2.Kuc Jacek
- członek
3. StrzyŻewski Zbigniew - członek
:

2019

Zastępca Wójta Wojciech Szczygieł omówił zmianę w budzęcie gminy na
rok, która dotyczy zwiększenia środków na zadanię pn. ,,Głęboka

i

modernizai1a energetyczna budynku Zespołu Szkół w
Czerśli"w kwocie 50.000 zł. Inwestycja realizowana będzie z udziałem
środków z budżetu Unii Europejskiej, Iecz po przeprowadzonym przetargu
koszty okazaĘ się wyższe niŻ planowano. Zwiększenie dotyczy udziału
własnego w tym zadaniu.
Uchwała została podjęta jednogłośniew głosowaniu imiennym,
głosowało13 radnych. Uchwała Nr VI/50l20I9 stanowi załącznikdo protokofu.
tęrmomodemizacja

Ad.4

Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwĄ w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy ftnansowej. Pan Wojciech Szczygieł powiedział' że w
załączniku Nr 2 ,,Wykaz przedsięwzięó" dokonuje się zmian pn. ,,Głęboka
termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkoł w
Czerśli", zwiększono nakłady na to zadanie o kwotę 50.000 zł, do kwoty

wydatków 1.600.000 zł.

Uchwała została podjęta jednogłośniew głosowaniu imiennym,

głosowało13 radnych. Uchwała Nr VI/5ll20l9 stanowi załączn|k do protokołu.

Ad. s.
Zastępca Wójta poinformował o objeździe dróg, który odbędzie się
w dniach I - zkwietnia br.
Radna Stanisława Matejuk zwróciła się z prośbąo zlikwidowanie duŻych
dziur na drodze w kierunku Poważa, gdyż zagrażają bezpieczeństwu
uzytkowników drogi.
Radny Jarosław Michalak powiedział, że jest jak najbardziej Za
remontami dróg, ale powinno się to odbywaó w uzgodnieniu Z radnym
i sołtysem. W Ryżkach w ostatnim czasie wykonano prace' które nie były
zgłoszone do remontu. Zdaniem Radnego Są bardziej pilne zadania do
wykonania w Ryzkach.
Zastępca Wójta zasygnalizował temat budowy drogi przł działkach
powiatowych w Ryzkach. Na obecną chwilę trwają uzgodnienia i trudno
przewidzieć efekt końcowy. Jednak nad tematem trzeba będzie się pochylić
i zając konkretne stanowisko.

Radny Marcin Kozuchowski powiedział, że jest za budową dróg, ale
naleŻy w pierwszej kolejności budować te drogi, które są obłozone duzym

ruchem pojazdów.
Zastępca Wójta wrócił do tematu dofinansowania dla Powiatu na opiekę
lekarską w niedziele i święta.
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Ad. 6.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Dybciak zamk<nął' VI
nadzvłyczajną sesję Rady Gminy Łuków o godzinie 13.30.

Protokołowała:
Iwona Pulik
Inspektor

Wiceprzewo dńczący Rady Gminy

Mirosław

bciak

J

