Protokół Nr XXIU2018
z XXII sesji Rady Gminy Łuków odbytej w dniu 27 marca2020 r,
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków w godz. 10.00 _ 11.35
W sesji udział wzięli:
Wójt Gminy - Mariusz osiak, ZastępcaWójta - Wojciech Szcrygieł, Skarbnik Gminy _ Alina
Baka, Sekretarz Gminy - Janusz Jezierski,.
Protokołowała: BeataZbucka _ Z-ca Kierownika Referatu Społeczno _ Administracyjnego.
Ad.

1.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył XXII sesję Rady Gminy
Łuków słowami ,,otwieram xxII sesję Rady Gminy Łuków''. PrzywitaŁ wszystkich
przybyĘch na sesję.

Ad.2.

Przewodniczący stwierdził na podstawie lisĘ obecności, Że obrady będą
prawomocne, gdyŻ na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych (radni nieobecni
usprawiedliwieni - Paweł Durka' radna spóźniona - E|Żbieta Durka). Lista obecności
w załączeniu do protokofu.

Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek sesji

i

zapytał, czy są uwagi

do porządku obrad ?

Wójt Mariusz osiak wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu
,,Podjęcie uchwaĘ w sprawie zmian w budzecie gminy na 2020 rok'' jako pozycja
11 orazpunktu,,Podjęcie uchwĄ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej'' jako
porycja12.
Radni nie wnieśliuwag do porządku sesji. Porządek po wprowadzeniu zmianzostał
ptzyjęty jednogłośnie,głosowało 13 radnych.
Porządek sesji po zmianachprzedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów zXX i XXI sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta z działalnościmiędzy sesjami.
6. Wystąpienia radnych i soĘsów.
7 . Podjęcie uchwaĘ w sprawie przyjęciaProgramu opieki nad' zwieruętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łuków na rok 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwĄ Nr XVII/129|20I9 Rady Gminy

Łuków z dnia29 listopada2}l9 roku w sprawie przystąpienia do sporządzeniazmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków
w obszarze wsi Sięciaszka PierwszaiZalesie.
9. Podjęcie uchwaĘ w sprawie prrystąpienia do sporządzeniazmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszatze wsi Dąbie, Sięciaszka
Pierwsza iZalesie.
10. Podjęcie uchwĄ w sprawie ptrystąpienia do sporządzeniazmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Kolonia Gręzówka.
11. Podjęcie uchwĄ w sprawie zmian w budżecie gminy na2020 tok.
12. Podjęcie uchwĄ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
13. Sprawy tóŻne i wolne wnioski.
I4

. Zamk'rtięci e

obrad.

Ad.4
Przewodni czący Rady Gminy poinformował, Że protokoĘ zXX i XXI nadzvłyczajnej
sesji byĘ wyłożonedo wglądu ptzed sesją, jak teŻ dostępne po napisaniu u pracownika
ptowadzącego obsfugę rady gminy oraz umieszczone na stronie internetowej.
Radni nie zgłosili uwag do protokołuzXXsesji. Protokół został przyjęĘ jednogłośnie,
głosowało13 radnych.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu z XXI nadzvłyczajnej sesji. Protokół został
przyjęty jednogłośnie,głosowało 13 radnych.

Ad.5.

Wójt Mariusz osiak przedstawił informację

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.

z

działalnościmiędry sesjami.

Ad.6.
Radny Kazimierz Sulej zgłosiłwniosek o wymianę lustra drogowego nasl<rryŻowaniu
z powiatową w miejscowościSuleje uszkodzonego w wyniku kolizji
drogowej.
WiceprzewodniczącaBogumiła Rozwadowskazapytała, czy gminaposiada informację
o dzieciach, które nie mają dostępu do nauczania zda|nego ze względu na brak komputera
czy dostępu do internetu?
Radny Jarosław Skrzyszewski zapytał, cry mieszkańcy Gołaszyna zamieszka|i
,,za torami'' będą podłączeni do projektowanej sieci kanalizacyjnej? Zapytał ponadto,
czy w bieŻącym roku odbędzie się objazd dróg gminnych, a jeślinie to czy wnioski złożone
w ubiegłym roku będą złealizowane? W ostatnim pytaniu radny poprosił o wyjaśnienie,
d|aczego nie został poinformowany o spotkaniu dotyczącym powstania siłowni plenerowej
w Gołaszynie?
Radny Zbigniew Strzyzewski zgłosiłwniosek o wyrównanie odcinka drogi
z Suchocina w stronę Hanny ivłyłączenie jej odcinka biegnące9o przez teren prywatny.
Radny Jacek Kuc zgłosiłwniosek o uzupełnienie oznakowania drogi Dąbie _ Klimki
znakięm ograniczenia wjazdu do 10 ton, gdyŻ nowopowstała droga zaczyna już pękaó
pod ciężarem samochodów o większej masie.

drogi gminnej
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Radny Jarosław Michalak zapytał, czy istnieje na terenie gminy możliwośćodbioru
posegregowanych, przygotowanych do wywozu śmieciz obszaru lasu?
Radna Stanisława Matejuk zapytała, co dzieje się w sprawie sieci gazowej
w Zalesiu, cry ta inwestycja będzie w ogóle realizowana i kiedy?

Ad.7.
Wójt Mariusz osiak przedstawił projekt uchwaĘ w sprawie przyjęciaProgramu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Łuków na 2020 rok. Poinformował, ze program jest podejmowany corocznie,
do tegorocznego projektu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie wniósł uwagi
w $ 12, stwierdzając, ze środkifinansowe przeznaczone na rea|izacjęprogramu sązbytmałe,
ale zwyliczeń wynika, Że są one wystarczające. Jeśliokazą zamałe w miarę pottzeb będzie
się je zwiększaó. Łączne środkiptzeznaczone w budżecie na realizację programu na 2020
rok to 130 tys. zł. Do programu dołączona jest umowa adopcyjna, gdyŻ zdarzają się
przypadki adopcji bezdomnych zwierząt i na podstawie umowy nowy właścicielmoŻe
ubiegać się o pokrycie kosztów sterylizacji/kastracji zwierzęcia. w 2019 roku takie działania
byĘ jużrealizowane.
Radny Jarosław Michalak zapytał, czy obecni właścicielenp. psów mogą ubiegać się
o dofi nans owanie do kastracj i I sterylizacji?
Wój t o dp o w ie dział, Że taka m o Żl iwo ść doĘ czy j e dyn i e zw ieruąt adopto wanych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie,głosowało 13 radnych. Uchwała

Nr XXII/I6012020 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8

wójt Mariusz osiak omówił projekt uchwĄ w sprawie uchylenia uchwaĘ
Nr XVII/l29/20l9 Rady gminy Łuków z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie
przystąpienia do spotządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzenrtego Gminy Łuków w obszatze wsi Sięciaszka Pierwsza i Za|esie. Powiedział,
Że doĘczy ona korekty błędu polegającego na nieujęciu w podjętej uprzednio uchwale
wniosków doĘczących obszaru wsi Dąbie w Miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Uchwała została podjęta jednogłośnie,głosowało 13 radnych. Uchwała
Nr XXII/I6112020 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9
Wójt omówił projekt uchwaĘ w sprawie prrystąpienia do sporządzenla zmiany

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Dąbie,
Sięciaszka Pierwsza i Za|esie. Powiedział, że jest to korękta, o której mówił uprzednio.
Załącznik grafl,czny do uchwaĘ obejmuje już fragment wsi Dąbie korygujący błądzawaĘ
w poprzednio obowią zującej uchwale.
Uchwała została podjęta jednogłośnie,głosowało l3 radnych. Uchwała
Nr XXII/I6212020 stanowi załącznik do protokofu.

J

Ad.
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wójt Mariusz osiak omówił projekt uchwĄ w

sprawie przystąpienia

do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzetlrtego Gminy
Łuków w obszatze wsi Kolonia Gręzówka. Wójt powiedział, Że tereny, o które wnioskuje
się do zmiany, to w większości obszary przemaczone pod działalnośó usługowo _
przemysłową, a zmianę planu proponuje się ze względu na wnioski okolicznych
przedsiębiorców, którzy zainteresowani są rea|izacjąinwestycji usfugowo - przemysłowych
na ob s z ara ch vly znaczony ch w załączniku grafi cznym.
Uchwała została podjęta jednogłośnie,głosowało 13 radnych. Uchwała
Nr XXII/I6312020 stanowi załącznik do protokołu.
Ad.
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Skarbnik Gminy Alina Baka omówiła projekt
gminy na2020 rok.

uchwĄ w sprawie

zmian w budżecie

Uchwała została podjęta jednogłośnie,głosowało 14 radnych. Uchwała

Nr XXIV164/2020 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12.

Projekt

uchwĄ w sprawie zmiany wieloletniej

prognoąy finansowej omówiła

Skarbnik Gminy.
Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie,głosowało |4 radnych. Uchwała
Nr XXII/I6512020 stanowi złącznik do protokołu.

Ad.
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odpowiadając na wnioski radnych Wójt Mariusz osiak powiedział, że informacja
o potrzebie wymiany lustra drogowego na sbzyŻowaniu dróg w Sulejach zostanie
ptzekazana do Zarządu Dróg Powiatowych. w kwęstii dostępu do komputerów
i nauczania zda|nego, brak jest informacji od dyrektora Gminnego Zespołu oświatowego
cry dyrektorów placówek oświatowychw Ęm zak<resie. Sprawa jest ocąrwiścitrudna,
ale jeślido gminy będą docierĄ informacje o braku dostępu do nauczania zdalnego,
podejmowane będą stosowne działania w tym zakresie, na miarę dostępnych możliwości.
Rodziny mają prawo do biegania się o pomoc finansową z Gminnego ośrodka Pomocy
Społecznej, ale kaŻdy prrypadek będzie rczpatrywany indywidualnie.
odnosząc się do kwestii kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie ,,za torami'' powiedział,
ze jest planowana do wykonania i będzie ujęta w nowym' zmienionym projekcie
jej przebiegu. ogólny objazd dróg w tym roku nie jest planowany, wójt poprosił
o zgjaszanie wniosków w sprawach remontów dróg na piśmieza pośrednictwem i po
konsultacji z soĘsami, najlepiej z załącznikiem graficznym i numerem drogi. Wójt
iZastępcaodbędą indywidualny objazd. odnośnie kwestii powstania siłowni zewnętrznych,
m. in. w miejscowość Gołaszyn stwierdził, że powstaną one zgodnie
z wnioskami soĘsów, na działkach gminnych ptzez nich wskazanych. W żadnym
z3 rozpatrywanych przypadków w spotkania konsultaryjne nie byli angłŻowani radni.
odnosząc się do sprawy realizacji sieci gazowej wójt powiedział, że gazownicy mają
dwa lata na dostarczenie gazu od momentu podpisania umowy i w tym właśnieterminie będą
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realizowane zaplanowane na terenie gminy prryłącza do sieci gazowej.
Radny Jarosław Michalak zapytał, cry śmiecize świetlicpowinny być segregowane
i kto powinien to robió?
Wójt odpowiedział, Że od l kwietnia br. wszystkie śmieci z terenu gminy mają byó
segregowane, w tym ze świetlicwiejskich. W łm przypadku segregacji dopilnowaó powinni
zarządcy obiektów bądźosoby ptzez nich wyznaczone.
Radna Stanisława Matejuk zapytała, cry
związku
ogłoszoną epidemią
koronawirusa gmina byłaby skłonna do zastosowania np. zwolnień w podatkach
dla przedsiębiorców?
Wójt odpowiedział, że za wcześnie na taką odpowiedź. Jeślizaistnieją bardzo
uzasadnione przypadki, to zapewne tak, ale w pierwszej kolejności zasugerował korzystanie
z r o zw iązań p om o cowy ch wpro wa dzany ch pt zez p aństwo.

w

z

Radny Marcin Kożuchowski zapytał, cry planowane jest złoŻenie wniosku
o dofinansowanie przebudowy drogi Biardy _ Dąbie i poszerzenie odcinka Biardy _

Gręzówka?
Wójt powiedział, Że na przyszty rok planowane jest ńoŻenie wniosku o przebudowę
drogi na odcinku Biardy - Gręzówka obejmującego poszerzeniezwęŻeniaw Gręzówce, o ile
uregulowane zostaną kwestie własnościowedotyczące gruntu pod planowane poszerzenie.
NiewykluczorLe' Że złoŻony zostanie równiez wniosek o przebudowę mostu narzece Krznie,
aby umozliwió przejazd większym pojazdom. Dodał, Że być moŻe uda się zastosowaó
rozwiązanie w postaci zmiany mostu na przepust, o ile na takie rczwiązanie zgodząsię Wody
Polskie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).
Radny Dybciak zapytał, czy w sytuacji prrymusowej kwarantanny osoby
nieposiadające odpowiedniego lokalu mogą zwrócić się do gminy o wskazanie miejsca
odosobnienia?
wójt odpowiedział, Że kwestia odbywania kwarantanny uregulowana jest
insĘrtucjonalnie. Decyduje o tym zawszę Inspekcja Sanitama w uzgodnieniu
z samoruądami. W gminie zostaĘ już wyznaczone miejsca odosobnienia na wypadek
zaistnienia takiej potrzeby.
Przewodniczący Tadeusz Federczyk i wójt Mariusz osiak zaapelowali
do mieszkańców gminy o dostosowanie do sytuacji epidemiologicznej i stosowanie się
do zaleceń sfużb epidemiologicznych oraz powaŻne podejściedo sprawy. Podkreślili,
Ze wszyscy muszą zachowaÓ rozsądek, zdyscyplinowanie i respektowaó reguĘ.

Ad.
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W związku zryczetpaniem tematów do dyskusji Przewodniczący Tadeusz Federczyk
zaml<nął sesję słowanti: ,,Zamykam xxII sesję Rady Gminy Łuków'' o godz. 11.35.

Protokołowała:

Tad

Fel,erczYk

Beata Zbucka

Z-caKier. Referatu SA
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