Protokół Nr XXXII|2020
z XXXII sesji Rady Gminy Łuków
odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r.
w Urzędzie Gminy Łuków w godz. 10.00 _ 14.00
W sesji udział wzięli:
Wójt Gminy _ Mariusz osiak, Zastępca Wojta - Wojciech Szczygieł, Skarbnik
Gminy Alina Baka, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwlązywania
Problemów Alkoholowych - Marcin Piwowarek oraz jako gośó zaproszony Radny S ej miku Woj ewó d ztw a Lub el skie go - Rysz ar d Szczy gieł.
Protokołowała; Iwona Pulik - inspektor ds. obsługi rady gminy.

Ad.

1

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk otworzył XXXII sesję
Rady Gminy Łuków słowami ,,otwieram XXXII sesję Rady Gminy Łuków''.
Powitał przybyłych na sesję radnych orazpracowników Urzędu.

Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził na podstawie listy obecności,ze
obrady będą prawomocne, gdyŻ na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych
(radna ni eob ecna usprawi edl iwiona : ElŻbieta Durka).

Ad.

3

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad i zapytał czy są
uwagi do przedstawionego porządku sesji ?
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku sesji.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta z działalnościmiędzy sesjami.
6. Wystąpienia radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholo}vych otaz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Łuków na202l r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania naz..vqy ulicy Północna w
miej scowościGręzówka.

9. Podjęcie

uchwĄ w sprawie nadania nazw ulicy Brzozowa

miejscowości Dąbie.

W

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania naz.vqy

ulicy Chabrowa

W

miejscowościKrynka.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiarry Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Gminy
Łuków w zakresie zmiany przeznaczenia terenów częścisołectwa Swidry.
l2.Podjęcie uchwały w Sprawie zmian w budzecie gminy na2020 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie więlolętniej prognozy finansowej.
1S.Podjęcie uchwały w Sprawie uchwalenia budzetu gminy na20ŻI rok.
l6.Sprawy różne i wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad.

Ad.4.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze protokoł zXXX i XXXI
sesji Rady Gminy był wyłoŻony do wglądu, jak tez dostępny po napisaniu
u pracownika prowadzącego obsługę rady gminy oraz umieszczony na stronię
internetowej.

Radni nie wnieśliuwag do protokołu z XXX sesji Rady Gminy. Protokół
został przyj ęty j ednogłośnie,gło sowało 1 4 radnych.
Radni nie wnieśli uwag do protokoŁu z XXXI sesji Rady Gminy. Protokół
został przyjęty 10 głosami ,,za" 4 głosy ,,wstrzymujące'', głosowało 14 radnych.
'

Ad. s

Wójt Gminy przedstawił informację

Informacj a stanowi załącznlk do protokofu

Ad.

z

działalnościmiędzy sesjami.

.

6.

Radny Antoni Szaniawski podziękował za wybudowanie chodnika od

ronda do przedszko|aw Łazach oraz za rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Radny Marcin Kozuchowski podziękował za oświetlenie uliczne

wykonane przy chodniku w Świdrach.

Ad.7

Przewodniczący Gminnej

Komisji Rozwiązywania

Problemów
Alkoholovvych i Przeciwdziałania Narkomanii przedstawił Gminny Program
Pro fi aktyki i Rozw iązyw ania Prob lemów Alkoho owych or az P rzeciw działania
Narkomanii w Gminie Łuków na 2021 rok. Pan Marcin Piwowarek powiedział,
że program ma charakter dokumentu rocznego. Głownym załoŻeniem programu
jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem
1

1

2

naduŻywania alkoholu z uwzględnieniem ochrony przed przemocą w rodzinie,
rozwoj działan związanych Z profilaktyką t rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, wzrost społecznej
świadomościdotyczącej tematyki uzależnleń i przemocy oraz doskonalenie

współpracy pomiędzy osobami

i

instytucjami działającymi w powyższych

obszarach.

Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie,głosowało14 radnych. Uchwała Nr
XXXII l 227 l 2020 s tanowi załącznik do p ro tokołu.

Ad.

8.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicy
Północna w miejscowości Gręzówka. Wójt Mariusz osiak powiedział, że
wniosek o nadanie nazw drodze gminnej z\okalizowanej w miejscowości
Gręzówka złoŻyli właścicielejednej Z działek przyległych do wW. drogi,
proponując nazwę,,Sasankowa'', natomiast wnioskiem mieszkańców wsi
Zaproponowano nazwę ,,Północna''. Mając na względzie wagę partycypacji
społecznej w sprawach lokalnych na spotkaniu wiejskim w dniu 22 wrzęśnia
2020 t. przeprowadzono dyskusję Z zebranymi, mimo braku konieczności
wynikającej z przepisów. Podjęcie uchwały o nadaniu nazry ulicy w
miejscowości Gręzówka pozwoli na prowadzenie właściwejnumeracji

porządkowej nieruchomości przy niej połozonych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie,głosowało14 radnych. Uchwała Nr
XXXII l 228 l 202 0 s tanowi zaŁącznik d o proto kołu.

Ad.

9.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicy
Brzozowa w miejscowości Dąbie. Pan Wójt wyjaśnił,ze wniosek o nadanie
nazry drodze gminnej zlokalizowanej w miejscowości Dąbie złoĘ|iwłaściciele
kilku działek przyleg]ych do ww. drogi, proponując nazwę ,,Brzozowa''. Wśród
właścicielinieruchomościprzyległych do powyższych działek drogowych
przeprowadzono ankietę. Analiza wyników wykazała, ze większościągłosów
ankietowani poparli zaproponowaną nazw ę ulicy.
Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie,głosowało14 radnych. Uchwała Nr
XXXII l 229 l 202 0 stan o wi załączntk do protoko łu.

Ad.

10

Pan Wójt przedstawił projekt uchwĄ w sprawie nadania nazw ulicy
Chabrowa w miejscowości Krynka. Wójt osiak powiedział, Żę wniosek o
nadanie nazry ,,Chabrowa'' drodze wewnętrznej ustanowionej na działcę
ewidencyjnej nr 78512 w miejscowości Krynka złoŻyłjeden z współwłaścicieli
-t

Ww. działkl Działki ptryIegające do powyŻszej drogi wewnętrznej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków Są
przęznaczone pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i
usfugową. Nadanię nazw ulicy uporządkuje numerację nowo powstających

budynków.
Uchwała została podjęta jednogłośnie,głosowało14 radnych. Uchwała Nr
XXXII l 23 0 l 2020 stano wi załącznIk do p ro tokołu.

Ad.

11

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwĄ w Sprawie przystąpienia do
częściowejzmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Łuków w zakresie zmiany ptzęZnaczenia terenów części
sołectwa Swidry. Pan Wójt wyjaśnił,że ce|em zmiany jest wyznaczenię obszaru
R3 - terenu intensywnego rozwoju rolnictwa na obszarzę wskazanym na
załączniku graftcznym do niniejszej uchwĄ. Zmiana spowodowana jest
istnieniem zabudowy zagrodowej w przedmiotowym obszarze oraz
umozliwienie jej rozwoju zgodnie z zapisem studiu dla terenu R3: dopuszcza się
możliwośćrealizacji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej na działkach
bezpośrednioprryIegających do istniejących siedlisk rolniczych, pod
warunkie m, że będzie ona związana Z produkcj ą rolną.
Uchwała została podjęta jednogłośnie,głosowało14 radnych. Uchwała Nr
XXXII l 23 I l 2020 s tano wi zaŁącznik d o p roto kołu.

Ad. 12.
Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budzecie gminy na
2020 rok. Pani Alina Baka powiedziała, Że w dziale,,Transport i łącznośc"
zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 94.223 il, Z tytułu otrzymanych

środków z Funduszu Dróg Samorządowych Z przęZnaczeniem na
dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr I02350L w
miejscowości Gołąbki o długości611 m''. W grupie dotacji celowych na

realizację zadan z zakręsu administraĄi rządowej i innych zadan zleconych
gminie ustawami mniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 22.040 zł.
Zmniejszenie wprowadzono na podstawie decyzji budzetowej Wojewody
Lubelskiego. Nie zaplanowano przychodów budzetu na 2020 rok, rozchody
zaplanowano W wysokości 399.600 zł, nadwyżka budzetu stanowi kwotę
169.663 zł. Planowana łączna kwota dfugu na 2020 rok wynosi 399.600 zł.
P ozo

stałe zmiany p o słuzą prawidłow ej r ealizacj i budzetu.
Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie,głosowało14 radnych. Uchwała Nr

XXXII|23212020stanowizałącznikdoprotokołu.
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Ad.

13

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwĄ w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej. Pani Alina Baka powiedziała, Że w

załączniku ,,Wykaz przedsięwzięó" wprowadza się nowe zadania ,,Wykonanie
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego parterowego na działce o nr ewid. 5Il42 w miejscowości
Ryżki'', ,,Czynnościeksploatacyjne Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o. Z
siedzibą w Tarnowie''. Zmiany wydatków dotyczą przedsięwzięc planowanych
do ręaLizacji w latach 2020 - 2023.
Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie,głosowało14 radnych. Uchwała Nr
XXXII l 23 3 l 202 0 s tano wi załącznik do proto ko łu.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosiłprzerwę o godzinie 10.50.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godzinie 1 1.10

Ad.

14.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej. Pani Alina Baka powiedziała, Że przyjmowana
wieloletnia prognoza finansowa jest na lata 202I - 20Ż4 obejmująca kwotę
długu orazwykazprzedsięwzięc. Dotej prognozy dołączonezostały objaśnienia
przyjętych wartości.
Uchwała została podjęta jednogłośnie,głosowało14 radnych. Uchwała Nr
XXXII l 23 4 l 202 0 stano wi załącznik do p rotoko łu.

Ad.

1s.

Skarbnik Gminy Alina Baka przedstawiła projekt budzetu gminy na 202I
rok. Pani Alina Baka powiedziała, Że opracowując projekt budzetu Gminy na
202I rok przyjęto następujące załoŻenia: dochody bieŻące zaplanowano na
podstawie otrzymanych decyzji ptzyznających środkifinansowe na 202I rck
oraz planowanego wykonania roku 2020, Z uwzględnieniem planowanych
zwiększeń. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie wykazu majątku
Gminy przęZnaczonego w 2021 roku do sprzedaĘ oraz planowanych środków z
budzetu Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych. Wydatki bieżące
zaplanowano na poziomie uchwalonego budzetu roku 2020, uwzględniając
zwiększenia i zmniejszenia. Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie Z
mozliwościami finansowymi gminy. Pani Skarbnik poinformowała, ze projekt
budzetu na 2027 rok został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji
przed sesją.

i

Pan Wójt zabierając głos podziękował pracownikom Referatu Budzetu
F'inansów za pracę włoŻoną w opracowanie budzetu gminy na 202I rok w
5

nowym programie, gdyż nie było to takie proste. Wójt Mariusz osiak omówił

załącznik inwestycyjny do budzetu gminy na 2021 rok. Powiedział, Żę
utrzymane jest dobre tempo inwestowania w gminie i podziękował za zgodną

pracę przy reaIizacji budzetu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosiłprzerwę o godzinie 12.30.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godzinie 12.40.

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Składu orzekającego Regionalnej
Izby obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłozonego przez
Wojta Gminy Łuków uchwały budzetowej na 202I rok; uchwałę w sprawie
wieloletniej prognozy ftnansowej przedstawionej przez Gminę Łuków na lata
2021 2024; uchwałę w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez Gminę Łuków na202I rok.
Przewodniczący Komisji Finansów, Mienia Komunalnego i Inwestycji
Paweł Durka przedstawił wspólną opinię komisji Rady Gminy w sprawie
projektu budzetu Gminy Łuków na 2021 rok. opinia stanowi załącznik do

protokołu.

Radny Jarosław Skrzyszewski zapytał: jaki jest ostateczny termin

ealizacji inwestycj i drogowej Gołaszyn _ Ławki ?
Pan Wójt powiedział, Że nie potrafi wskazai konkretnej daty, zadanie ma
byó wykonane w cyklu jednorocznym czyliw 202I roku.
Radny Zbigniew StrzyŻewski zapytał o ETNOPARK w Kownatkach:
miejsce realizacji, C4 były uzgodnienia z mieszkańcami, kto będzie opiekował
się tym obiektem ?
Pan Wójt wyjaśnił,ze inwestycja powstanie na placu za zlewnią mleka,
rozmowy w tej sprawie były prowadzonę z Kołem Gospodyń Wiejskich, które
wyraziło chęć współpracy. Nie planuje się zatrudniać osoby do pilnowania tej
inwestycji'będzie się to odbywało na podobnej zasadzie jak działalnośćświetlic
wiejskich.
Radny Jarosław Michalak powiedział, że chciałby więcej wiedzieó na
temat ,,ETNOPARK-u'': na jakich zasadach będzie funkcjonował, czy będą
prowadzone Zywe lekcje, spotkania i kto będzie to robił ? Radny podziękował za
ujęcie wniosków w budzecie gminy na2021 rok z jego terenu. odnosząc się do
projektu budzetu na 2021 rok powiedział, że prowadzone jest słuszne działanie
w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych. Analizując założenia budzetu
jest wraŻenie , ze jest on budzetem bezpiecznym. Znalazły się w nim ważne
inwestycj e w róŻnych dziedzinach, które poprawią warunki życia mieszkańców
gminy. Cieszy fakt, Że oświata - szkoły Są na odpowiednim poziomie. Radny
podziękowaŁ za troskę o naukę' kulturę i dziedzictwo narodowe. Zwróctł uwagę'
że wiele inwestycji zaleĘ od środków zewnętrznych i tego naIeży byó
świadomym. Jest zasadnośćwspółpracy z innymi samorządami aby te środki
dotarły do naszej gminy.
r
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wójt Gminy odpowiadając na temat ETNOPARK-u w Kownatkach

powiedział, że głównym załoŻeniem tego przedsięwzięcia jest ozywienie tej
częścigminy. Trudno na tę chwilę powiedzieó jak będzie to funkcjonowało ale
załoŻęnia są aby wykorzystaó potencjał ludzki. W całym działaniuprzy zamyśIe
powstania tej inwestycji chodzi o stworzenie miejsca dla przedmiotów
odchodzących w zapomnienie. Zasadą powstania ETNOPARKU będzie
edukacja najmłodszych przęz pokazanie jak Żyło się dawniej. obiekt, który
powstanie ma działac na zasadzię społecznej. Pan Wójt jest spokojny o
funkcj onowanie tej inwestycj i.

Zastępca Wójta Wojciech Szczygieł powiedział, że nie da się na etapie
przygotowania inwestycji stwierdzic jak ona będzie funkcjonowała i jakie
będzie zainteresowanie w przyszłości.ZałoŻęnia są dobre itrzebamieć nadzieję,
żebędzie to trafiony pomysł tak jak w przypadku Klimek. Wszystko rozwija się
bardzo dynamicznie i Gmina musi być otwartanapottzeby danej chwili.
Przewodniczący Komisji Finansów, Mienia Komunalnego i Inwestycji
Paweł Durka powiedziaŁ, Że przedstawiony projekt budzetu gminy na 202I rok
wygląda dobrze, gdyż znalazło się w nim więle waŻnych inwestycji. Cieszy fakt
Z rozpoczęcia działań w kierunku budowy kanalizacji. Gmina rozwlja się na
wielu płaszczyznach.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bogumiła Rozwadowska powiedziała,
że naleŻą się gratulacje dla Pana Wójta za mądre dysponowanie finansami oraz
zapozyskiwanie środków zewnętrznych. Gminarozwija się w dobrym kierunku
co widaó w poszczególnych sołectwach.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Dybciak powiedział, Że
dzięki temu budzetowi mieszkańcom naszej gminy będzie żyłosię lepiej. W
większości miejscowościzostały zaplanowane nowe inwestycje' co świadczyo
trosce o lepsze warunki życia mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że patrzy na ETNoPARK w
Kownatkach przez to co zadziało się w takim temacie przez ostatnich kilka lat.
Działanie to okazało się byó trafione, gdyŻjest duze zainteresowanie nie tylko
ze strony mieszkańców ale szerszĄ grupy ludzi. odnosząc się do budżetu Ż02I
roku Pan Przewodniczący powiedział, Że budzet został uszyty na miarę naszych
mozliwościi moznabyć zniego dumnym.
Pan Wójt prosił, aby pottzeby radni rozl<ładali na okres całej kadencji
czyIl 5 Iat, gdyż w budzecie jednego roku nie da się ująó wszystkich zadań. Są
zadanta, które trzeba będzie zręalizowac radykalnym działaniem przy pomocy
kredytów lub pozyczęk ale one Z czasem się zwrócą. Budżet 202I wydaje się
być dobrym budzetem bo znalazło się w nim duzo waŻnych inwestycji. Trzeba
mieó nadzieję, Że wszystkie uda się ztealizowaó.
Radna Stanisława Matejuk powiedziała, Że zgadza się z tym co zostało
powiedziane o budzecie gminy na przyszĘ rok i jej zdaniem budzet na 202I rok
jest dobrze przygotowany bo uwzględnia potrzeby mieszkanców.
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Radny Kazimierz Sulej podziękował za troskę o seniorów zterenu gminy,
edyż dzieje się w tym temacie całkiem sporo. Jest zainteresowanie starszych
mieszkańców.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 202r rok została
podjęta jednogłośnie,głosowało 14 radnych. Uchwała Nr XXXII|235|2020
stanowi załączn|k do protokołu.
Wójt Gminy podziękował za jednogłośneprzyjęcie budzetu gminy na
202I rok i obiecał, Że zrobi wszystko aby zapIanowanę inwestycj e zostały
zrealizowane. obiecał też, że będzie więcej dyskusji nad nowymi inwestycjami
bo tego zabral<ło w ostatnim czasie, który nie jest łatv,ry z powodu pandemii.
Pan Wójt podziękował Radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego
Ryszardowi Szczygłowi za owocną współpracę oraz vłyraziłnadzieję na jej
kontynuację.
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszatd Szczygieł zabierając
głos podziękował zauznanie oraz powiedział, Że budzet gminy przygotowany
na 202I jest bardzo dobrym budzetem, ztównowazonym, równomiernym.
Gmina Łuków jest w czołówce jeślichodzi o pozyskiwanie środków
zewnętrznych, potrafi sięgaó po te środkico przekłada się na jej dynamiczny
rozwój. Pan Wojt trzecią kadencję dba o równomierny tozwój gminy i jest to
imponujące. Dbałośóta widoczna jest na wielu płaszczyznach. Pan Radny

Szczygieł Życzył na nachodzący Non.y Rok powrotu do normalności i
normalnego funkcjonowania, którego wszystkim już brakuje. Zadeklarował
dalszą dobrą współpracę znaszym Samorządem.

Ad.

16

Nie zgłoszono
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Gminy zamkn$
o godzinie 14.00.

Protokołowała:
Iwona Pulik
Inspektor

XXKI

sesję Rady Gminy Łuków
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