
Protokół Nr LIII/2022 

z LIII sesji Rady Gminy Łuków 

odbytej w dniu 29 lipca 2022 r. 

w Urzędzie Gminy Łuków w godz. 10.00 – 13.30 

 

W sesji udział wzięli:  

Wójt Gminy – Mariusz Osiak, Zastępca Wójta – Wojciech Szczygieł, Sekretarz Gminy – Janusz 

Jezierski, Skarbnik Gminy – Alina Baka, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji – Andrzej 

Pulik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie – Martyna Zakrzewska, Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie – Henryk Wysocki. 

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 LIII sesję Rady Gminy Łuków 

słowami „Otwieram LIII sesję Rady Gminy Łuków”. Powitał przybyłych na sesję radnych, 

sołtysów oraz pracowników Urzędu.    

W związku z odejściem na emeryturę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  Pana Henryka 

Wysockiego Przewodniczący Rady Gminy złożył podziękowanie za dziewięć lat owocnej 

współpracy. Po dziewięciu latach gminna kultura jest na wyższym poziomie niż w momencie 

rozpoczynania pracy na tym stanowisku. 

Pan Wójt również podziękował w imieniu mieszkańców, pracowników Panu Dyrektorowi za 

pracę na rzecz gminnej kultury bo działo się dużo. Był to czas wielkich zmian, dobrych zmian. 

Dzięki aktywności Pana Dyrektora mamy dziś gminną kulturę na wysokim poziomie. 

 

Ad. 2. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził na podstawie listy obecności, że obrady będą 

prawomocne, gdyż na 15 radnych w  sesji uczestniczy 13 radnych (radni nieobecni 

usprawiedliwieni – Jarosław Michalak, Bogumiła Rozwadowska). Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu. 

 



Ad. 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad i zapytał czy są uwagi do 

przedstawionego porządku ? 

Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 11 „Podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2013 Rady Gminy Łuków z dnia 7 czerwca 

2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ławki”, jako punkt 12 „Podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/194/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łuków w obszarze wsi Gołaszyn i Ławki”, jako punkt 13 „Podjęcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie”. 

Radni nie wnieśli uwag do porządku sesji. Porządek po wprowadzeniu zmian został 

podjęty jednogłośnie, głosowało 13 radnych. 

 

Porządek po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z LI i LII sesji Rady Gminy Łuków. 

5. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

6. Wystąpienia radnych i sołtysów. 

7. Przedstawienie raportu o stanie gminy. 

8. Debata nad raportem o stanie gminy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łuków. 

10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2021 rok: 

a) wysłuchanie przez Radę Gminy opinii Regionalnej Izby   Obrachunkowej o sprawozdaniu 

z  wykonania budżetu, 

b) przedstawienie opinii komisji branżowych i Komisji Rewizyjnej  o wykonaniu budżetu, 

c) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy, 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium, 



e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łuków z wykonania budżetu za 2021 rok, 

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2013 Rady Gminy Łuków 

z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ławki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/194/2020 z dnia 25 sierpnia  

2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gołaszyn i Ławki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

w Łukowie. 

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że protokół z LI i LII nadzwyczajnej sesji 

był dostępny po napisaniu u pracownika prowadzącego obsługę rady gminy oraz umieszczony na 

stronie internetowej. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z LI sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty  

12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”, głosowało 13 radnych.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z LII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Protokół 

został przyjęty 10 głosów „za”, 3 „wstrzymało się”, głosowało 13 radnych. 

 

Ad. 5. 

Zastępca Wójta Wojciech Szczygieł przedstawił informację z działalności między sesjami. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6. 

 

Radny Jarosław Skrzyszewski zasygnalizował problem z oświetleniem ulicznym wzdłuż 

drogi karowej 63 w Gołaszynie w kierunku Siedlec. 



Radny Antoni Szaniawski przypomniał o potrzebie postawienia znaku „zakaz 

zatrzymywania się i postoju” przy drodze „Królik” w Łazach oraz oznakować ciąg znak przy 

chodniku od randa do przedszkola o możliwości korzystania pieszych i rowerzystów, kiedy 

budowa ciągu pieszo – rowerowego? 

Sołtys wsi Strzyżew Barbara Kępka zapytała: co będzie z zadaniem z Funduszu 

Sołeckiego, na które po podwyżkach brakuje zaplanowanych środków; jak wygląda temat zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego w Strzyżewie ? 

Sołtys wsi Suleje Franciszek Karwowski podziękował za utwardzenie drogi do pól i łąk, 

łatanie dziur w drodze, prosił o postawienie znaku przystanek PKS przy placu zabaw. 

Sołtys wsi Turze Rogi Zenon Cielemędzki zapytał: kiedy zostaną zwieszone lampy na 

oświetleniu ulicznym oraz zgłosił głębokie dziury w asfalcie w nowej drodze w kierunku 

Strzyżewa. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał: kiedy nastąpi realizacja oświetlenia ulicznego ? 

 

Ad. 7. 

 

Wójt Gminy Mariusz Osiak przedstawił Raport o stanie gminy. Swoje wystąpienie Pan 

Wójt rozpoczął od podziękowania wszystkim, którzy pracowali przy stworzeniu tego dokumentu. 

Powiedział, że Raport o stanie gminy jest obowiązkiem gminy od bieżącej kadencji, wynikającym 

z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport podsumowuje działalność wójta 

w roku poprzedzającym jego przygotowanie. Niniejszy dokument podsumowuje 2021 r. 

w aspektach: finansowym, ładu przestrzennego, ochrony środowiska, zasobów materialnych 

gminy, inwestycji, polityki społecznej, oświaty, kultury, działań bibliotecznych i promocyjnych. 

 

Ad. 8. 

 

W debacie nad Raportem o stanie gminy udział wzięli: 

1. Przewodniczący Komisji Finansów, Mienia Komunalnego i Inwestycji – Paweł Durka. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mirosław Dybciak. 

3. Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Federczyk. 

 

 

 



Ad. 9. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Wójtowi Gminy Łuków. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. Uchwała Nr LIII/368/2022 

stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę o godzinie 11.40. 

Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady o godzinie 12.00. 

 

Ad. 10. 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za  

2021 rok. Pani Alina Baka powiedziała, że budżet Gminy Łuków na 2021 rok został przyjęty 

Uchwałą Nr XXXII/235/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 29 grudnia 2020 roku, określając 

planowane dochody i planowane wydatki. Uchwała określiła przychody i rozchody budżetu. 

W trakcie roku budżetowego zaplanowany budżet Gminy na 2021 rok ulegał zmianom uchwałami 

Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Do sprawozdania z wykonania budżetu 

dołączone zostało sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łukowie oraz sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Łukowie. Sprawozdanie zostało omówione szczegółowo na połączonym 

posiedzeniu komisji, które odbyło się przed sesją. 

a) Skarbnik Gminy Alina Baka odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy 

Łuków sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

b) Przewodniczący Komisji Finansów, Mienia Komunalnego i Inwestycji Paweł 

Durka  przedstawił wspólną opinię komisji Rady Gminy w sprawie sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Dębiński przedstawił opinię Komisji 

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Dębiński odczytał uchwałę Komisji 

Rewizyjnej z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie opinii w zakresie wykonania budżetu 

Gminy za 2021 r. i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 



d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Dębiński odczytał uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łuków w sprawie absolutorium za 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

e) Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawie sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2021 rok. Nie było głosów w dyskusji.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łuków 

z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr LIII/369/2022 

stanowi załącznik do protokołu. 

f) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 13 radnych. Uchwała Nr LIII/370/2022 

stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Wójt podziękował za udzielone absolutorium oraz wszystkim pracownikom za pracę 

włożoną w realizację budżetu 2021 roku. Podkreślił, że realizacja zaplanowanego budżetu 

to praca wielu osób. Udzielone absolutorium to zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz 

mieszkańców gminy. 

 

Ad. 11. 

 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXVII/232/2013 Rady Gminy Łuków z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków 

w obszarze wsi Ławki. Celem zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2013   z dnia 7 czerwca 20213 

r. jest wprowadzenie zastrzeżenia możliwości oddzielnego uchwalenia zmian w obszarach 

oznaczonych na załączniku graficznym uchwały intencyjnej. Działanie to podyktowane zostało 

trwającymi pracami projektowymi dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg 

krajowych nr 63 i 76". Według dostępnych dla tut. organu informacji aktualnie rozpatrywanych 

jest 5 wariantów przebiegu obwodnicy, w związku z czym niektóre tereny pokazane na załączniku 

do uchwały stanowić będą integralną część załącznika graficznego do projektu zmiany MPZP 

obejmującego obszar kolidujący z rozpatrywanymi wariantami przyszłej obwodnicy Łukowa. 



Brak ostatecznego wariantu przebiegu obwodnicy wyklucza możliwość przeprowadzenia 

racjonalnej zmiany mpzp dla tego obszaru. Przedłużająca się procedura spowoduje blokowanie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych obszarów nie 

znajdujących się w obszarze kolizji, tym samym przedłużając czas oczekiwania mieszkańców na 

realizację potrzeb budowlanych i inwestycyjnych. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. Uchwała Nr LIII/371/2022 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12. 

 

Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXVII/194/2020 z dnia 

25 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gołaszyn i Ławki. Wójt 

powiedział, że celem zmiany powyższej uchwały jest wprowadzenie zastrzeżenia możliwości 

oddzielnego uchwalenia zmian w obszarach oznaczonych na załącznikach graficznych uchwały 

intencyjnej. Działanie to podyktowane zostało trwającymi pracami projektowymi dla zadania  

pn.: „Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76". Według dostępnych dla 

tut. organu informacji aktualnie rozpatrywanych jest 5 wariantów przebiegu obwodnicy, 

w związku z czym niektóre tereny pokazane na załącznikach do uchwały kolidują 

z rozpatrywanymi wariantami przyszłej obwodnicy Łukowa. Brak ostatecznego wariantu 

przebiegu obwodnicy wyklucza możliwość przeprowadzenia racjonalnej zmiany mpzp dla tych 

obszarów. Przedłużająca się procedura spowoduje blokowanie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych obszarów nie znajdujących się w obszarze 

kolizji, tym samym przedłużając czas oczekiwania mieszkańców na realizację potrzeb 

budowlanych i inwestycyjnych. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosowało 12 radnych. Uchwała Nr LIII/372/2022 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał skargę, którą otrzymał na Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Łukowie. Poinformował, że skargę przekazał do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, która odbyła posiedzenie w tej sprawie, wypracowując swoje stanowisko. 



Przewodniczący Tadeusz Federczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie wraz z uzasadnieniem. 

Radny Jarosław Skrzyszewski odniósł się do zaistniałej sytuacji z Dyrektorem Gminnego 

Ośrodka Kultury w Łukowie. Prosił Radnych, aby wstrzymali się od głosowania nad 

zaproponowanym projektem uchwały. 

W dyskusji udział wzięli: 

1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Dybciak, 

2. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk, 

3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Antoni 

Szaniawski. 

Uchwała została podjęta 8 głosów „za”, 1 głos „przeciwny, 2 głosy „wstrzymujące się”, 

głosowało 11 radnych 

 

Ad. 14. 

 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów. Pan Wójt powiedział, 

że problem z oświetleniem ulicznym przy drodze 63 w Gołaszynie zostanie w miarę możliwości 

rozwiązany. Będą realizowane  zaplanowane zadania na oświetleniu ulicznym. Jeśli chodzi 

o potrzeby łatania dziur w drogach  to należy zgłaszać je do Pana Kierownika Andrzeja Pulika, 

aby logicznie rozplanować prace.  

Radny Zbigniew Strzyżewski zapytał: kiedy rozpoczną się zebrania  w sprawie Funduszu 

Sołeckiego ? 

Pan Wójt powiedział, że terminy zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego na 

2023 rok należy uzgadniać z Panem Sekretarzem i trzeba to zrobić w miarę szybko. 

 

Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął LIII sesję Rady Gminy Łuków o godzinie 13.30. 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Pulik 

Inspektor 


