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Protokół Nr IX/15 

z sesji Rady Gminy Łomazy 

z dnia 26 listopada 2015 roku 

 

Sesja Rady Gminy Łomazy odbyła się w dniu 29 września 2015 w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach i trwała od godz. 10.00 do 13.30. W  

samorządowi i mieszkańcy Gminy. 

 

Podczas sesji podjęto następujące uchwały: 

Nr uchwały W jakiej sprawie 

IX/51/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Łomazy na 2016 rok 

IX/52/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego 

IX/53/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna przyjmowanej 

do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok 

IX/54/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2016 

rok 

IX/55/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od  

środków  transportowych obowiązujących na terenie Gminy 

Łomazy na 2016 rok 

IX/56/15 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad 

ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek 

opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa 

IX/57/15 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 

w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

IX/58/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 



2 
 
 

 

 

 

IX/59/15 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy 

Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok  

IX/60/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

IX/61/15 w sprawie zmian w budżecie gminy 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku rolnego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna 

przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2016 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku 

od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 
2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji 

podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gminnej 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy 

Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2016 rok.  

14. Podjęcie uchwał  
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
b) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 

15. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.  
16. Zapytania i interpelacje 
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
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18. Zamknięcie obrad. 
 

Ad.1. 

 

Pani Małgorzata Derlukiewicz Przewodnicząca Rady otworzyła IX sesję Rady 

Gminy, powitała Radnych, Sołtysów i Gości obecnych na sesji. 

 

Ad. 2. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność 

obrad – obecnych na sali jest 14 Radnych. 

Radna nieobecna: Mirosława Hołownia. 

 

Ad. 3. 

 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Derlukiewicz odczytała zaproponowany 

porządek obrad dzisiejszej sesji. 

Rada jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęła porządek obrad – jak wyżej. 

 

Ad. 4. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Wiński odczytał uchwały podjęte przez 

Radę Gminy na VIII sesji w dniu 28 września 2015 roku. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z ostatniej sesji jest dostępny 

w Sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

i zaproponowała głosowanie nad jego przyjęciem. 

Rada jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęła protokół z ostatniej sesji. 

 

Ad.5,6 i 7. 
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Pan Wójt Jerzy Czyżewski omówił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej 

ceny żyta do obliczenia podatku rolnego.  

Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 

października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej 

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015 r., poz. 

1025) średnia cena żyta została określona na kwotę  53,75 zł za 1 dt., w roku ubiegłym 

wynosiła 61,37 zł za 1 dt.  

Na posiedzeniu Komisji Budżetowej ustalono obniżenie ceny żyta do kwoty 50 zł za 

1 dt. do obliczania podatku rolnego na 2016 r. na obszarze gminy. 

Jednocześnie proponuje się zwolnienia od podatku rolnego za: 

1) grunty zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności 

o charakterze pożytku publicznego,  

2) grunty zajęte na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,  

3) grunty wchodzące w skład wspólnot gruntowych, z wyjątkiem zajętych na 

prowadzenie działalności rolniczej lub działalności gospodarczej. 

 

W zakresie ustalenia stawki podatku leśnego na 2016 rok proponuje się obniżenie 

średniej ceny sprzedaży drewna ustalonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M. P. z 2015 r., poz. 1028 ) z kwoty 191,77 zł za 1 m3 do 

kwoty 150 zł za 1 m3,  tj. na poziomie roku 2015. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Mirosława Jaśkiewicz poinformowała, że 

Komisja Budżetowa  na posiedzeniu w dniu 10 listopada przyjęła  stawki podatków 

rolnego i leśnego na poziomie roku 2015. tj. obniżenie ceny żyta do 50 zł za 1 dt i 

obniżenie ceny drewna do kwoty 150 zł za 1m3. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Derlukiewicz otworzyła dyskusję. 
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Wiceprzewodniczący Andrzej Wiński zwrócił uwagę na trudną sytuację 

w rolnictwie, cena żywca wynosi 3,10 zł za kg czyli jak w latach 2007 i 2008. 

Zaproponował wystosowanie apelu do Ministra Rolnictwa w sprawie poprawy sytuacji 

rolników na wschodzie Polski. 

P. Grzegorz Szymula mieszkaniec wsi Szymanowo zwrócił się do Rady o obniżenie 

stawek podatków rolnego i leśnego o 10%.  Uzasadnił swój wniosek tym, że z powodu 

nadmiernej suszy wystąpiły straty w gospodarstwach rolnych o ponad 30%.  

Radny Roman Hołonowicz  stwierdził, że obniżenie podatków  zmniejszy dochody 

gminy i subwencje. 

Radny Wiesław Bańkowski zwrócił uwagę, że Gmina to wspólnota ludzi, którym 

trzeba pomagać w sytuacjach trudnych, a nie tylko obciążać. Słuszny był wniosek 

Kamila Szostakiewicza na Komisji Budżetowej o obniżenie ceny żyta do 48 zł za 1dt. 

i ewentualne podwyższenie ceny drewna do obliczenia podatku leśnego. 

Radny Andrzej Wiński zapytał, jakie są stawki w gminach sąsiednich. 

Pan Wójt poinformował, że w Gminach Kodeń, Biała Podlaska, Sławatycze – 53 zł, 

w Piszczacu 48 zł, w Rossoszu – 40 zł. 

Pan Wójt zwrócił uwagę, że na rok 2015 pozostawiliśmy stawki podatku na 

poziomie roku 2014, chociaż stawki określone komunikatami Prezesa GUS były 

znacznie wyższe - cena żyta wynosiła 61,37  zł za 1dt., a cena drewna 188,85 zł. 

Radny Kamil Szostakiewicz zgłosił wniosek o obniżenie ceny żyta do 48 zł. 

Radny Ireneusz Korszeń zapytał, jakie będą skutki w dochodach z tytułu obniżenia 

ceny żyta o 2 zł.  

Pani Skarbnik  wyjaśniła, że wpływy z tytułu podatku zmniejszą się ok. 20 tys. zł , 

zmniejszy się również subwencja. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała głosowanie. 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem wniosku 

Radnego Kamila Szostakiewicza tj. określając cenę żyta na 48 zł za 1 dt. 

Uchwała Nr IX/51/15 została podjęta  
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7 – „za”,2 – „przeciw” przy  5 – „wstrzymujących się od głosu”. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku 

rolnego. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Rada jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IX/52/15 w sprawie 

wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Łomazy. Uchwała 

stanowi załącznik o niniejszego protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 

drewna do obliczenia podatku leśnego. 

Nie wniesiono wniosków do projektu uchwały. 

Rada jednogłośnie 11 głosami „za” , przy 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę 

Nr IX/53/15 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna przyjmowanej do obliczenia 

podatku leśnego na terenie Gminy Łomazy na 2016 r. 

 

Ad.8. 

 

Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wysokości podatku od 

nieruchomości. 

Poprzednia uchwała obowiązywała przez okres 2 lat.  Na rok 2016 należy podjąć 

nową uchwałę z uwagi na zmiany ustawowe w zakresie podatków i opłat lokalnych – 

m.in.: zmienia się poz. b) „grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod 

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników wodnych”, wchodzi nowa 

obligatoryjna stawka podatku  określona w punkcie d).  

Proponuje się następujące stawki podatku od nieruchomości: 

Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 
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a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,70 zł  od 1 

m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,58 zł od 

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,20 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w 

ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 

1770)  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 

mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 

wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 

4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego –  1,00 zł od 1 m2 powierzchni;  

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczynanej na 

terenie Gminy  Łomazy w 2016 roku – 7,75  zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym –10,68 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 

tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

3) od budowli : 

a) służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 1% ich wartości, 
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b) pozostałych – 2% ich wartości. 

 

Nową sprawą jest uchwalenie stawki podatku od budynków związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej zmniejszonej o 50% tj. 7,75 zł od działalności 

gospodarczej rozpoczynanej w 2016 roku, wprowadzenie tej stawki stanowi pomoc de 

minimis. Projekt tej uchwały był przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów celem zaopiniowania. Taką opinię otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym, 

uwagi dotyczące nadzorowania i monitorowanie udzielanej pomocy  zostały zawarte w 

projekcie  uchwały w § 3: 

Zobowiązuje się podmioty ubiegające się o pomoc de minimis do przedstawienia: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, 

jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w 

tym okresie, 

b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010 

r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.). 

Pan Wójt poinformował, że uchwała Rady Gminy w sprawie  zwolnień w podatku 

od nieruchomości pozostaje bez zmian, nie ma konieczności jej zmiany. 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą  Nr XXII/147/13 z dnia 19 listopada 2013 r. 

zwolnieniu podlegają: 

1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony 

przeciwpożarowej, 

2) budynki gospodarcze lub ich części położone na użytkach rolnych nie 

stanowiących gospodarstw rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej, 

3) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności 

kulturalnej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

4) grunty wspólnot gruntowych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej. 
 

Pani Mirosława Jaśkiewicz poinformowała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 

zaopiniowała zaproponowane stawki podatku od nieruchomości. 
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Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Rada jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IX/54/15 w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 

Gminy Łomazy na 2016 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9. 

Pan Wójt Jerzy Czyżewski omówił projekt uchwały w sprawie stawek podatku od 

środków transportowych. 

Podjęcie nowej uchwały  wynika ze zmiany  ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych  - dotyczy  nowego podziału autobusów, a mianowicie : 

a) poniżej 22 miejsc oraz b) równej i wyższej niż 22 miejsca, przed zmianą podział 

był: a) poniżej 30 miejsc oraz b) 30 i więcej miejsc.  

Stawki podatku pozostają  w większości bez zmian.  

Uchyla się uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych z 

uwagi na to, że zwolnienia przedmiotowo – podmiotowe nie mogą być stosowane.  

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IX/55/15  w sprawie 

określenia wysokości rocznych stawek podatku od  środków  transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.10. 

Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 

Dotychczasowa uchwała obowiązuje od 2003 roku. Zgodnie ze zmianą ustawy należy  
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podjąć uchwałę o wprowadzeniu opłaty. Dotychczasowa stawka 4 zł za zgodą Komisji 

Budżetowej zostaje zachowana. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

Wiceprzewodniczący rady odczytał projekt uchwały. 

Rada jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę IX/56/15 w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów 

płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa. Uchwała 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.11. 

 

Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i 

informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IX/57/15. Uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.12. 

Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Zgodnie z ustaleniami Komisji Rady Gminy proponuje się zbycie nieruchomości 

gminnej położonej we wsi Łomazy I przy ul. Szkolnej, zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w działce Nr 1266/3 o pow. 0,0610 ha, dla 

której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej prowadzi księgę wieczystą KW 71298. Najemca 

nieruchomości jest Romuald Szudejko, sprzedaż budynku nastąpi w formie 

bezprzetargowej. Po przyjęciu uchwały zostanie zlecona wycena nieruchomości. 

Najemca wyraził chęć zakupu zajmowanej nieruchomości. 
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Bonifikata od ceny nieruchomości  nie może zostać zastosowana, ponieważ 

zgodnie z obowiązującą wykładnią przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami 

nie mamy określonych zasad udzielania bonifikat na terenie gminy, jednocześnie brak 

jest podstaw prawnych do podejmowania uchwały przez Radę Gminy w 

indywidualnych przypadkach. 

W przeszłości Gmina poniosła nakłady na  remont lokalu. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IX/59/15 w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.13. 

 

Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu 

współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2016 rok. 

Program uchwalany jest corocznie. W okresie od 28 października 2015 do 9 

listopada 2015 odbyły się konsultacje z organizacjami. Wpłynął wniosek o zwiększenie 

środków na realizację programu do kwoty 53 tys. zł. 

Jako zadania priorytetowe Gminy Łomazy w roku 2016 określa się zadania z zakresu: 

1) upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci 

i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój 

fizyczny młodego pokolenia, upowszechnienie czynnego wypoczynku dzieci 

i młodzieży; 

2) upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców 

profesjonalnych i amatorów, imprez sportowo-rekreacyjnych. 
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W projekcie uchwały budżetowej proponuje się kwotę 50 tys. zł., w tym 40.000zł 

na upowszechnianie sportu i 10.000 zł na upowszechnianie kultury. 

Radny Ireneusz Korszeń zwrócił uwagę, że środki na upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu są niewystarczające. Powstało wiele klubów sportowych, które 

działają i liczą na środki z programu.  

Radny Leszek Firysiuk poparł przedmówcę, jego zdaniem należy popierać 

działalność sportową, ponieważ mamy sukcesy, a nasi mistrzowie promują Gminę.  

Pani Joanna Panasiuk zwróciła uwagę, że na sport przeznacza się 40.000 zł, a na 

kulturę tylko 10.000 zł. W Lubence powstało Stowarzyszenie Czeladońka chcieliby 

kupić stroje dla teatru, jednak mają problemy z pozyskaniem środków. Nie ma pomocy 

ze strony pracownika Urzędu Gminy w zakresie napisania wniosku. 

Pan Wójt wyjaśnił, że Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego był 

zamieszczony na stronie internetowej, Urzędu  Gminy i w BIP, celem konsultacji  ze 

stowarzyszeniami.  

Pan Łukasz Węda Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka 

odnosząc się do wypowiedzi Pani Panasiuk powiedział, że stowarzyszenia są 

organizacjami społecznymi i samodzielnie pozyskują środki na funkcjonowanie, zarządy 

rozliczają się ze środków publicznych. Na początku są trudności, zadeklarował ze swej 

strony pomoc Stowarzyszeniu Czeladońka w  przygotowaniu wniosków do 10 tys. zł. 

Radny Kamil Szostakiewicz zaproponował, aby przy uchwalaniu budżetu 

zastanowić się nad zwiększeniem środków na omawiane zadania. 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Rada większością głosów 13 „za” i 1 „przeciw” podjęła uchwałę Nr IX/59/15 w 

sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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Ad.14.  

 

Pani Jadwiga Doluk Skarbnik Gminy omówiła zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej i zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. 

Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę 218.576 zł do kwoty 16.270.649,81 

zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzjami Wojewody: na administrację 

publiczną o 5398 zł, na świadczenia rodzinne i alimentacyjne o 160.000 zł, na dodatki 

energetyczne o 528 zł. Dochody pozostałe 52.650 z to wpływy z odpłatnego nabycia 

nieruchomości, z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług i opłat. 

 

Zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego. Ponadto 

zwiększa się plany wydatków na zadania z zakresu oświaty i wychowania o 187.000 zł z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia (m.in. przenosi się środki z wodociągowania 

154.000 zł) oraz w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. W administracji 

zmniejsza się środki w wynagrodzeniach osobowych o 12.000 zł., a zwiększa się na 

usługi, w związku ze zmianą formy obsługi prawnej Urzędu Gminy, prowadzonej 

obecnie przez kancelarię adwokacką. Ogółem wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 

218.576 do kwoty 15.919.842,81 zł. 

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnia się  zmiany budżetu gminy. 

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 549.809,13. Zmian dochodów i 

wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody, m.in. dotacje na zakup 

podręczników oraz środki na wypłatę świadczeń z GOPS, zwrot akcyzy do paliwa 

rolniczego. W wykazie przedsięwzięć pomniejszono wydatki na wodociągowanie 

o154.000 zł z przeznaczeniem na oświatę. 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wiński zapytał, na jakich zasadach pracuje 

prawnik w Urzędzie Gminy. 
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Pan Wójt wyjaśnił, że obsługę prawną Urzędu prowadzi kancelaria  adwokacka na 

podstawie umowy na 5 godzin w tygodniu. Prawnik jest do dyspozycji przez cały czas 

pod telefonem oraz mailowo. 

Pani Joanna Panasiuk Sołtys Wsi Lubenka zapytała, ile środków ze sprzedaży działki 

w Lubence Wójt przeznaczy na remont domu kultury. 

Pan Wójt w odpowiedzi stwierdził, że wieś Lubenka otrzymała pewne środki – 

nakłady na remont remizy, umorzenie podatku od Wspólnoty, rozważymy możliwości  

finansowe dalszej pomocy. 

Radny Kamil Szostakiewicz zapytał Panią Skarbnik, czy  zwiększenie środków na 

oświatę jest ostateczne do końca roku. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie planujemy wzrostu wydatków, jednak trudno do 

końca przewidzieć  koszty wynagrodzeń z tytułu zastępstw w czasie choroby 

nauczycieli. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Wiński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Rada większością głosów 13 „za”, przy 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr 

IX/60/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Wiński odczytał projekt uchwały w sprawie zmian  w 

budżecie na 2015 rok. 

Rada większością głosów 13 „za”, przy 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr 

IX/61/15 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.15. 

 

Pan Wójt Jerzy Czyżewski omówił bieżącą działalność w okresie od ostatniej sesji. 
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Przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

na budowę wodociągu i jednocześnie do RPO, inwestycję planujemy rozpocząć jesienią 

2016 roku.  

Do 16 stycznia 2016r. jest termin naboru wniosków na drogi, składamy wniosek na 

modernizację drogi powiatowej Łomazy – Ortel, dofinansowanie może wynieść do 63% 

z PROW.  

Ze środków własnych planujemy wykonanie  dokumentację na chodnik  na ul. 

Brzeskiej i na chodnik w Dubowie – zbieramy oferty na wykonanie. 

Jest nowy nabór wniosków na odbiór azbestu oraz na wymianę dachów dla osób 

spełniających kryterium dochodowe określone dla pomocy społecznej. 

Odbyły się  przetargi: 

- na odbiór odpadów komunalnych – wybrano firmę Komunalnik za kwotę 246 tys. 

zł, oferta jest bardzo korzystna dla Gminy, w 2016 roku nie będziemy wykładać  

środków budżetowych na dofinansowanie odbioru odpadów; 

- na dostawę oleju opałowego – wybrano firmę PetroDom Venna sp.z o.o. z Białej 

Podlaskiej – cena oleju 2,37 zł brutto., 

- na dostawę energii elektrycznej wybrano firmę Barton Energia z Raszyna  cena 

0,27zł za 1 kWh. 

17 listopada odbyło się otwarcie farmy fotowoltaicznej w Kopytniku  jest to 

pierwsza inwestycja tego typu w naszej gminie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął rozdział paczek żywnościowych dla 

mieszkańców gminy w ramach programu Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Kryteria 

uzyskania pomocy to dochód na osobę w rodzinie 771 zł i osobom samotnie 

gospodarującym 951 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności kwalifikujących 

do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, np. bezrobocie, niepełnosprawność, 

wielodzietność itp. Z tej formy pomocy skorzysta 600 osób. 

Dodatkowo wydawane są jabłka dla mieszkańców spełniających w/w kryteria. 
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Zakład Usług Wodnych kończy płukanie wodociągu w Huszczy, Kopytniku, 

Stasiówce, jeżeli wystąpią problemy z jakością wody, należy zgłaszać je indywidualnie 

do ZUW. 

Odbył się przegląd lamp oświetlenia ulicznego. 

Wpłynęły oferty na odśnieżanie dróg gminnych. 

Otrzymaliśmy podziękowania od Komendy Policji w związku z przekazaną dotacją 3 tys. 

zł na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Wisznicach.  

4 grudnia odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łomazach debata społeczna organizowana 

przez Komisariat Policji w Wisznicach poświęcona następującym tematom:  

1) zagrożenia wykroczeniami uciążliwymi społecznie oraz problematyki 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie działania Komisariatu 

Policji w Wisznicach za okres 11 miesięcy 2015 r. 

2) zagrożenie dopalaczami - charakterystyka zjawiska.  

Zachęcamy Państwa Radnych i Sołtysów do udziału w debacie. 

Będzie to druga debata organizowana przez Komisariat, pierwsza odbyła się w 

Wisznicach. 

Zachęcamy do zapisywania się do tworzonego na terenie Gminy koła Ligi Obrony 

Kraju. 

 

Ad. 16 i 17.  

 

Radna Elżbieta Moszkowska zgłosiła, że jakość wody w Huszczy nie jest 

zadowalająca, przywiozła również próbki wody. Radna zgłosiła też temat 

zanieczyszczenia  błotem nawierzchni szosy w związku z budową drogi przez 

Nadleśnictwo. 
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Radny Ireneusz Korszeń  poinformował, że mieszkańcy zgłaszają problemy z 

odbiorem  śmieci. 

Radny zgłosił również potrzebę naprawy drogi do Woli Dubowskiej  poprzez 

profilowanie równiarką. 

Radny Mariusz Sadownik zgłosił kłopoty z zanieczyszczeniem parkingu w Bielanach 

przez kierowców korzystających z parkingu, zaproponował  postawienie kontenera. 

Radny Andrzej Wiński  w imieniu mieszkańców podziękował  Wójtowi za I etap 

budowy ul. Słonecznej i Wesołej oraz za oświetlenie uliczne. 

Pan Wójt w odpowiedzi poinformował, że problemy dotyczące dróg powiatowych 

zostaną przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych. Parking w Bielanach sukcesywnie 

jest sprzątany przez pracowników obsługi Urzędu Gminy. 

Sprawy związane z nieodebraniem śmieci przez  firmę „Komunalnik” należy  

zgłaszać do Urzędu Gminy lub  bezpośrednio do Odbiorcy. 

Profilowanie drogi  równiarką  należy zaplanować w okresie wiosenno - letnim.  

Pan Grzegorz Szymula zaproponował zakupienie tablic z oznaczeniem 

nieruchomości dla  wsi Szymanowo. 

Pan Wójt poinformował, że sołectwa planowały to zadanie w ramach realizacji 

funduszu sołeckiego i przeznaczyły środki na ten cel na 2016 rok. 

 

Ad. 18. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła IX sesję Rady 

Gminy, dziękując obecnym za uczestnictwo. 

 

Protokółowała:     Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Sadownik vel Sadowska   Małgorzata Derlukiewicz 


