Protokół Nr XXVIII/2020
z XXVIII sesji Rady Gminy Łuków
odbytej w dniu 30 września 2020 r. w Żłobku Gminnym
„MALUCH” w Łukowie w godz. 10.00 – 13.05
W sesji udział wzięli:
Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Zastępca Wójta – Wojciech Szczygieł, Skarbnik
Gminy – Alina Baka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie –
Henryk Wysocki.
Sołtysi zgodnie z listą obecności.
Protokołowała: Iwona Pulik – inspektor ds. obsługi rady gminy.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył XXVIII sesję
Rady Gminy Łuków słowami „Otwieram XXVIII sesję Rady Gminy Łuków”.
Powitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził na podstawie listy obecności, że
obrady będą prawomocne, gdyż na 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych
(radna spóźniona – Elżbieta Durka; radni nieobecni usprawiedliwieni – Jacek
Kuc, Jarosław Skrzyszewski, Kazimierz Sulej ). Lista obecności w załączeniu
do protokołu.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek sesji i zapytał czy są
uwagi do porządku obrad ?
Radni nie wnieśli uwag do porządku sesji.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Łuków.
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
7. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Nowa Gręzówka.

Zachodnia
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9. Podjęcie

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Spokojna w
miejscowości Świdry.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w
obszarze wsi Gołaszyn.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w
obszarze wsi Zalesie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2020 Rady
Gminy Łuków z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
zmiany
Miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Świdry.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15.Sprawy różne i wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z XXVII sesji
Rady Gminy był wyłożony do wglądu, jak też dostępny po napisaniu
u pracownika prowadzącego obsługę rady gminy oraz umieszczony na stronie
internetowej.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
Protokół został przyjęty jednogłośnie, głosowało 11 radnych.
Ad. 5.
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Zastępca Wójta Wojciech Szczygieł przedstawił informację dotyczącą
spisu rolnego, który będzie trwał od 01.09. 2020 r. do 30.11. 2020 r. Spis
obejmuje równocześnie cały kraj, jest obowiązkowy i rolnicy nie mogą się od
niego uchylać. Spisać się można na kilka sposobów: samemu przez internet,
przez telefon, bądź tradycyjnie podczas wizyty rachmistrza spisowego.
Ewentualnie w Urzędzie Gminy gdzie utworzono stanowiska na potrzeby spisu
rolnego.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie Henryk Wysocki
przekazał informację dotyczącą funkcjonowania świetlic wiejskich oraz
działalności zespołów ludowych na terenie Gminy mimo panującej pandemii.
Pan Dyrektor poinformował też, że Zespół „Niezapominajki” z Dminina
otrzymał wyróżnienie i nagrodę pieniężną na Spotkaniu Artystycznym SAS
2020 w Międzyzdrojach.
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Ad. 6.
Mieszkaniec Biard Marcin Olszewski zwrócił się z prośbą o odrolnienie
działki nr 371 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prosił o
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze równoległej.
Radny Marcin Kożuchowski zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców
wsi Świdry o utwardzenie drogi gruntowej ok. 150 m (np. tłuczniem), w imieniu
mieszkańców wsi Szczygły Górne prosił o wystąpienie z wnioskiem do PGE o
przebudowę fragmentu sieci energetycznej (na wysokości boiska), w imieniu
mieszkańców Malcanowa o podcięcie koron drzew przy drodze powiatowej
(zasłaniają lampy na oświetleniu ulicznym), w imieniu mieszkańców wsi
Szczygły Dolne podziękował za remont drogi gminnej przy świetlicy.
Sołtys wsi Turze Rogi Zenon Cielemędzki zwrócił uwagę na bałagan
panujący przy remoncie świetlic.
Sołtys wsi Zarzecz Łukowski Jan Zarzycki zaprosił na uroczystość
11 listopada br., podziękował za rozebranie budynku po byłej masarni oraz
zapytał czy będzie remontowana najkrótsza droga w gminie ?
Sołtys wsi Biardy Krzysztof Wójcik zasygnalizował problem ze zjazdami
z drogi krajowej do prywatnych posesji po remoncie drogi.
Sołtys wsi Gręzówka Leszek Kobojek przypomniał o potrzebie
zamontowania lustra przy drodze ogrodowej oraz naprawieniu progu
zwalniającego przy szkole.
Ad. 7.
Skarbnik Gminy przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łuków, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. Pani Alina Baka
powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu
za pierwsze półrocze roku budżetowego. W roku 2020 w związku z epidemią
COVID-19 zostały przesunięte terminy w zakresie rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej, termin wydłużono do 30 września 2020 roku.
Zgodnie z upływem czasu wykonanie budżetu w stosunku do planu winno
kształtować się na poziomie ok. 50 %. Analizując wykonanie planowanych
dochodów budżetowych stwierdzić należy, że zostały wykonane w 48,25 %.
Natomiast plan wydatków budżetowych zrealizowano w 39,58%. Na ile jest to
możliwe próbuje się stosować oszczędności w postaci ograniczenia wydatków.
Jednak stałe zwiększenie zakresu zadań i obowiązków dla samorządów nie
ułatwia minimalizacji kosztów. Wydatki majątkowe to głównie wydatki
ponoszone na zadania inwestycyjne. Specyfika tych wydatków polega na tym,
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że zadania realizowane są głównie w okresie wiosenno – letnim, natomiast
płatności realizowane są w drugim półroczu. Oprócz realizowanych w I
półroczu 2020 roku wydatków budżetowych dokonano spłat rat kredytu
zaciągniętego w latach ubiegłych wobec Banku Pocztowego – 199.800 zł.
Kwota zobowiązań długoterminowych pozostała do spłaty wynosi 599.400 zł,
rozłożona do spłaty w kolejnych latach wobec Banku Pocztowego.
Wójt Gminy odnosząc się do realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020
roku powiedział, że wszystko odbywa się zgodnie z planem, nie ma zagrożenia
dla realizacji inwestycji finansowanych z budżetu gminy.
Informacja została przyjęta bez uwag.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę o godzinie 11.15.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godzinie 11.35.
Ad. 8.
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
Zachodnia w miejscowości Nowa Gręzówka. Pan Wójt wyjaśnił, że wniosek
o nadanie nazwy drodze wewnętrznej złożył jeden z właścicieli działki
przyległej do ww. drogi, proponując nazwę „Zachodnia”. Mając na względzie
wagę partycypacji społecznej w sprawach lokalnych wśród właścicieli
nieruchomości przyległych do powyższych działek drogowych przeprowadzono
ankietę, mimo braku konieczności wynikającej z przepisów. Analiza wyników
wykazała, że większością głosów ankietowani poparli zaproponowaną nazwę
ulicy. Podjęcie uchwały pozwoli na prowadzenie właściwej numeracji
porządkowej nieruchomości przy niej położonych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 11 radnych. Uchwała
Nr XXVIII/202/2020 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9.
Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
Spokojna w miejscowości Świdry. Wójt Mariusz Osiak powiedział, że wniosek
o nadanie nazwy drodze wewnętrznej złożył jeden z właścicieli działki
przyległej do ww. drogi, proponując nazwę „Spokojna”. Mając na względzie
wagę partycypacji społecznej w sprawach lokalnych, podczas zebrania
wiejskiego sołectwa wsi Świdry poruszono kwestię nadania nazwy dla działki
drogowej o nr ewid. 973. Uczestnicy zebrania sołeckiego wyrazili zgodę na
zaproponowaną nazwę ulicy. Podjęcie tej uchwały pozwoli na prowadzenie
właściwej numeracji porządkowej nieruchomości przy niej położonych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. Uchwała
Nr XXVIII/203/2020 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 10.
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łuków w obszarze wsi Gołaszyn. Pan Wójt powiedział, że celem
sporządzenia niniejszej zmiany jest zmiana przeznaczenia terenów zgodnie z
ustaleniami
obowiązującego
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków, tj. wyznaczenie obszaru
lokalizacji planowanej oczyszczalni ścieków.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. Uchwała Nr
XXVIII/204/2020 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łuków w obszarze wsi Zalesie. Pan Wójt powiedział, że celem
sporządzenia niniejszej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łuków jest zmiana przeznaczenia terenu
gospodarowania odpadami , zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. Uchwała Nr
XXVIII/205/2020 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12.
Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVII/193/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Świdry. Wójt Mariusz Osiak
powiedział, że powodem podjęcia niniejszej uchwały jest rozszerzenie obszaru
opracowania o działki sąsiadujące z działkami objętymi zmianą na podstawie
uchwały Nr XXVII/193/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 25 sierpnia 2020 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. Uchwała Nr
XXVIII/206/2020 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 13.
Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na
2020 rok. Pani Alina Baka powiedziała, że w dziale „Transport i łączność”
zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 216.399 zł na remont drogi gminnej nr
102762L w miejscowości Role w związku z rozstrzygnięciem przetargu.
Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 227.664 zł na zadanie „Przebudowa
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drogi gminnej nr 10767L Czerśl - Kol. Ryżki” w związku z rozstrzygnięciem
przetargu. W dziale „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody bieżące
o 113.607,30 zł, dochody majątkowe o kwotę 77.291,71 zł. Środki otrzymano na
podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego, jest to zwrot części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. W grupie
dochodów z majątku zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 400.000 zł,
zmniejszenie wynika z braku wszczęcia procedury na sprzedaż działki
oznaczonej nr 632/42 w m. Łazy ( Podstrefa Ekonomiczna). Dotacje na
programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zmniejsza
się o kwotę 3.506.175,87 zł. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.334.564,33 zł.
Zmniejszenie związane jest z przeniesieniem realizacji zadania „Czysta energia
w Gminie Łuków V” na 2021 rok oraz w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na
zadanie „Czysta energia w Gminie Łuków III”, w którym to, koszty realizacji są
niższe niż zakładano. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się wydatki
majątkowe o kwotę 548.500,00 zł. W ramach zwiększenia wprowadza się nowe
zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zalesie” w
kwocie 50.000 zł. Ponadto zwiększa się nakłady finansowe na inwestycję
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ryżki” o kwotę 250.000
zł, na inwestycję „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Turze Rogi” o kwotę
145.000 zł, na inwestycję „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podgaj”
o kwotę 55.000 zł, na inwestycję „Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w m. Łazy” o kwotę 35.000 zł oraz na inwestycję
„Modernizacja SUW Turze Rogi” o kwotę 10.000 zł . Koszty realizacji ww.
zadań wzrosły wraz ze zwiększeniem zakresu zaplanowanych prac. W dziale
„Transport i łączność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 651.336,53 zł.
Kwota 1.012.000 zł to zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie planowanych
do realizacji remontów dróg. Zmniejszenia o kwotę 360.663,47 zł dokonano na
podstawie Aneksu do umowy nr 250 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie
udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 102762L
w miejscowości Role o dł. 1767 m”. Wydatki majątkowe w tym dziale
zmniejsza się o kwotę 379.440,53 zł. Zmian dokonuje się w zadaniu
inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102767L Czerśl- Kol.
Ryżki” w związku z podpisanym Aneksem do umowy nr 251 z dnia 18 czerwca
2020 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych. W dziale „Bezpieczeństwo Publiczne
i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
33.999,04 zł na zadanie „Modernizacja garażu strażackiego OSP Wólka
Świątkowa” na podstawie złożonego przez sołectwo wniosku. W dziale
„Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł
na zadanie „Rozbudowa budynku ZS Gołaszyn”. Koszty realizacji inwestycji
okazały się wyższe niż zakładano. W grupie wydatków na programy
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finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zmniejsza się wydatki
o kwotę 5.182.920,25 zł. W rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 126.537,66 zł z przeznaczeniem
na „Utworzenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym MALUCH” w kwocie
86.537,66 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000 zł. W rozdziale
„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się wydatki
majątkowe o kwotę 6.011.308,71 zł, dotyczące inwestycji: pn. „Czysta energia
w Gminie Łuków III” i „Czysta energia w Gminie Łuków V” przesuniętej do
realizacji na rok 2021. W grupie wydatków na zadania wykonywane na mocy
porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w dziale
„transport i łączność” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł.
Z powodu braku porozumienia z Zarządem Województwa Lubelskiego dotacja
celowa nie zostanie udzielona w 2020 roku. Przychody budżetu 2020 roku
zaplanowano w kwocie 1.547.360 zł, rozchody w wysokości 399.600 zł, deficyt
budżetu stanowi kwotę 1.147.760 zł. Planowana łączna kwota długu na 2020 r.
wynosi 1.946.960,-. Pozostałe zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 11 radnych. Uchwała
Nr XXVIII/207/2020 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej. Pani Alina Baka powiedziała, że deficyt
budżetu na 2020 rok stanowi kwotę 1.147.760,00 zł, kwotę długu na koniec
2020 roku zaplanowano w wysokości 1.946.960,00 zł.
W załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć" dokonuje się zmiany
limitów wydatków związanych ze zmianą kwot wydatków w 2020 i 2021 roku.
Poz. 1.1.2.4 zmianie ulegają nakłady na przedsięwzięcie "Czysta energia
w Gminie Łuków III", w wyniku przetargu zmniejszono kwotę do wysokości
3.400.000 zł.
Poz. 1.1.2.9 zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia "Czysta energia
w Gminie Łuków V"- zadanie zostało przeniesione na 2021 rok.
Poz. 1.3.2.15 zmianie ulegają nakłady na przedsięwzięcie "Przebudowa drogi
gminnej nr 102767L Czerśl- Kol. Ryżki", gdzie zmniejszono wydatki w 2020
roku o kwotę 379.440,53 zł do kwoty 418.667,74 zł.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 11 radnych. Uchwała
Nr XXVIII/208/2020 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 15.
Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów. Odnosząc
się do odrolnienia działki nr 371 w Biardach Pan Wójt powiedział,
że odpowiedź zostanie udzielona zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
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Radny Marcin Kożuchowski zapytał: czy nie można podjąć działań
w kierunku budowy nowej oczyszczalni, ile trwa taka procedura ?
Pan Wójt powiedział, że w najbliższych lata będą prowadzone działania
związane z gospodarką wodno – ściekową.
Sołtys wsi Biardy Krzysztof Wójcik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie
tematu badania mięsa.
Radny Antoni Szaniawski powiedział, że na Karwaczu jest dobry lekarz,
który bada mięso.
Radna Elżbieta Durka zwróciła się z prośbą o przesunięcie znaku „teren
zabudowany” w Ławkach.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXVIII sesję Rady Gminy Łuków
o godzinie 13.05.
Przewodniczący
Rady Gminy Łuków
/-/
Tadeusz Federczyk
Protokołowała:
Iwona Pulik
Inspektor
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