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Protokół 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,  

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Kultury, Oświaty,  

Sportu i Opieki Społecznej, Komisji Budżetu i Finansów oraz  

Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomazy 

w dniu 29 marca 2022 roku 

 

W posiedzeniu komisji udział wzięli: Radni, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik 

Gminy, pracownik Urzędu Gminy Łomazy. Posiedzenie odbyło się w sali GOK w Łomazach i 

trwało od godziny  10.00 do 14.25. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wiński otworzył posiedzenie, przywitał przybyłych. 

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 13 Radnych. Nieobecni: 

Rafał Cybulski, Katarzyna Makarewicz – nieobecność usprawiedliwiona. Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Wójt zgłosił zmianę porządku polegającą na wycofaniu projektu uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w gminnym ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnym w Dubowie pkt 14 i wprowadzeniu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy 

udzielanej obywatelom Ukrainy na terenie gminy. Jest to projekt uchwały w przypadku 

konieczności wydatków z budżetu gminy  w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 

 

Nikt z obecnych nie zgłosił więcej zmian do porządku posiedzenia. 

 

Następnie odczytał zaproponowany porządek posiedzenia, który Radni otrzymali wraz  

z zaproszeniem.  

 

Radni jednogłośnie 11 głosami „za” uprawnionych do głosowania, przyjęli zaproponowany 

porządek obrad. 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku po zmianie. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Gminy: 

1) w sprawie nadania imienia stadionowi sportowemu w Łomazach; 

2) w sprawie pozbawienia części drogi publicznej, drogi gminnej nr 101423L ul. Polna w 

Łomazach, dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego z zakresu zarzadzania 

drogą powiatową Nr 1110L położoną na terenie Gminy Łomazy; 

4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu z przeznaczeniem 

na realizację zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu dokumentacji na 

budowę chodników w miejscowości Dubów i Łomazy w gminie Łomazy; 

5) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Łomazy w Gminie Łomazy; 

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy; 

7) w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łomazy na 2022 rok; 

8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z 

dotychczasowym dzierżawcą; 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą; 
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10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą; 

11) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

12) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok; 

13) w sprawie przekazania Petycji zgodnie z właściwością; 

14) w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy na terenie Gminy 

Łomazy. 

2. Sprawy bieżące. 

 

 Ad.1 (1) 

 Wójt omówił projekt uchwały. Stadion sportowy w Łomazach w ostatnim czasie został 

przebudowany i wyremontowany dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Działka, na której znajduje się stadion wraz z budynkiem socjalnym została  

przekazana klubowi sportowemu GLKST „Niwa” Łomazy na podstawie umowy użyczenia w  

bezpłatne użytkowanie. W ubiegłym roku odszedł wybitny trener klubu sportowego Ryszard 

Rybicki. Do Rady Gminy i Wójta Gminy wpłynął wniosek o nadanie imienia zmarłego 

miejscowego trenera obiektowi sportowemu. We wniosku opisano szczegółowo osiągnięcia trenera. 

Nieprzerwanie związany w roli trenera drużyn seniorów i młodzieżowych z klubem Sportowym od 

1988 r. Opiekun gminnego stadionu. Służył radą i doświadczeniem przy pracy kolejnych Zarządów 

Klubu. Proponuje się nazwę: „Gminny Stadion Sportowy im. Ryszarda Rybickiego w Łomazach”.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

Pytań nie zadano. 

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. W obecności 11 Radnych 

uprawnionych do głosowania Radni jednogłośnie 11 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 

„przeciw” przyjęli omówiony projekt uchwały.  

 

 Ad.1 (2) 

 Wójt omówił projekt uchwały. Poinformował, że w związku z uzyskaniem środków z 

Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę dróg 

gminnych na terenie gminy Łomazy zachodzi konieczność podjęcia uchwały, która dotyczy jednej z 

siedmiu zadań projektu inwestycyjnego. W związku z tym, że szerokość pasa drogowego na ulicy 

Polnej, odcinka od ulicy Spółdzielczej do ulicy Kozłowskiej jest zbyt wąska i nie jesteśmy w stanie 

wykonać tej drogi o szer. 5 m zachodzi konieczność wybudowania drogi wewnętrznej, 2-

kierunkowej, dł. ok. 1,3 km z jezdnią o szerokości 3,50 m z mijankami i wykonanie dokumentacji 

projektowej. Do nieruchomości zlokalizowanych przy drodze będą wykonane zjazdy utwardzone 

tłuczniem. W najbliższych tygodniach zostanie zakończone wykonanie dokumentacji na sieć 

kanalizacyjną wzdłuż drogi. Przyłącza do sieci zostaną wykonane na koszt właścicieli 

nieruchomości. Zakończenie inwestycji planujemy jesienią 2023 r. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

Pytań nie zadano. 

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. W obecności 11 Radnych 

uprawnionych do głosowania Radni jednogłośnie 11 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 

„przeciw” przyjęli omówiony projekt uchwały.  

 

 Ad.1 (3) 

  Wójt omówił projekt uchwały. Poinformował, że jednym z zadań inwestycyjnych jest 

budowa dróg na terenie gminy Łomazy. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu 

Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uchwała dotyczy budowy i 

modernizacji drogi powiatowej 1110L w miejscowości Wola Dubowska znajdującej się na działce 

gminnej. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Radni podjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na 

przekazanie zadania publicznego Gminie Łomazy na czas trwania inwestycji. Konieczne jest 
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przejęcie od Powiatu Bialskiego drogi w celu realizacji inwestycji. Wyłoniono wykonawcę dróg 

gminnych w przetargu. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji tych zadań w trybie 

„zaprojektuj-wybuduj”. Koszt inwestycji wynosi 1 931 046,60 zł, wkład własny wynosi 328 589,48 

zł. Powiat Bialski zabezpieczył środki w budżecie w wysokości 164 254,74 zł. Zarząd aby 

uporządkować zaszłości planuje zwrócić się do gminy z wnioskiem o przejęcie drogi na 

zarządzanie przez gminę. Gmina przejmuje administrowanie drogi na czas inwestycji. W projekcie 

inwestycyjnym brak jest trwałości projektu.  

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

 

Radny Kamil Szostakiewicz zapytał na jakiej długości odcinka drogi zostanie położony asfalt. 

 

Wójt odpowiedział, że ok. 1,3 km od istniejącej drogi asfaltowej do Kaplicy. 

 

Podczas dyskusji Radny Grzegorz Wysocki zauważył, że długość przejmowanej drogi wynosi 4 km. 

Po sprawdzeniu odcinków stwierdzono zaistniałą nieprawidłowość, którą wyjaśniono.   

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zapytał, czy podczas budowy drogi w Woli Dubowskiej 

wykonany zostanie remont odcinka drogi dł. ok. 100 m w stronę Dubowa. Odcinek drogi jest w 

złym stanie i podczas remontu stan nawierzchni jeszcze się pogorszy.  

  

Wójt odpowiedział, że na wykonanie prac niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę 

Gminy. Odcinek nie jest zaplanowany do wykonania. Stan nawierzchni tego odcinka jest jeszcze na 

dziś w dobrym stanie.   

 

Więcej pytań nie zadano. 

 

Przystąpiono do głosowania. W obecności 11 Radnych uprawnionych do głosowania Radni 

jednogłośnie 11 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” przyjęli omówiony projekt 

uchwały. 

 

 Ad.1 (4) 

 Wójt omówił projekt uchwały. Poinformował, że mieszkańcy podczas zebrań zwrócili się 

z wnioskami o powstanie nowych odcinków chodników przy drogach wojewódzkich. Poprawi to 

bezpieczeństwo na tych odcinkach. W miejscowościach Dubów i Łomazy w ostatnim czasie 

nastąpiło zwiększenie  budownictwa mieszkaniowego. W miejscowości Dubów powstanie chodnik 

na odcinku od drogi Kosej do Bartoszewskiej. W Łomazach od Kozłowskiej do Lubelskiej oraz od 

Wierzchowskiej do ulicy Topolowej. Wyłoniony został wykonawca, który za kwotę 23 370 zł 

wykona dokumentację trzech odcinków, którą następnie przekażemy w ramach pomocy rzeczowej 

województwu lubelskiemu celem realizacji tych zadań inwestycyjnych. W następnych latach będzie 

też partycypacja gminy i województwa lubelskiego przy budowie tych chodników. 

Poczyniliśmy działania do ZDW żeby w najbliższym czasie mógł być wykonany remont odcinka 

chodnika w Dubowie wzdłuż drogi wojewódzkiej. Zwróciliśmy się z wnioskiem o remont. 

Otrzymaliśmy informację, że w związku z brakiem środków finansowych wykonanie remontu 

znalazło się na liście rezerwowej.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

Radna Elżbieta Moszkowska zapytała czy będzie wybudowany chodnik w Huszczy. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że zabezpieczono środki w budżecie gminy na rozpoczęcie budowy 

chodnika w Huszczy. Uchwała Rady Powiatu Bialskiego zabezpieczyła środki na wykonanie 

chodnika w pierwszym etapie. W związku z tym złożyliśmy wniosek kompleksowy na przebudowę 

drogi Łomazy-Szymanowo-Huszcza wraz z budową chodnika przez wieś Huszcza Pierwsza i 
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Huszcza Druga. Czekamy na rozstrzygnięcie tego naboru. W przypadku pozytywnego 

rozstrzygnięcia podejmiemy uchwałę budowy drogi w stronę Huszczy wraz z chodnikiem, 

wyłonimy wykonawcę. Jeśli inwestycja nie uzyska dofinansowania budowa chodnika rozpocznie 

się z wkładem własnym gminy i powiatu bialskiego. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zapytał czy ZDW jest w stanie wykonać bieżący remont 

chodnika w Dubowie.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi negatywnej. Dodał, że doraźna naprawa chodnika nie ma sensu. Poddał 

pod dyskusję naprawy złego stanu chodnika w ramach środków własnych. Przewidywany koszt 

wyniesie 100-150 tys. zł.   

 

Radni podczas dyskusji zgodnie ustalili o wystosowanie pisma w imieniu Rady Gminy do ZDW z 

prośbą o wyłączenie z ruchu chodnika w Dubowie z powodu złego stanu, który zagraża 

bezpieczeństwu.  

 

Przystąpiono do głosowania. W obecności 11 Radnych uprawnionych do głosowania Radni 

jednogłośnie 11 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” przyjęli omówiony projekt 

uchwały. 

 

 Ad.1 (5, 6) 

 Pan Wójt omówił projekt uchwały. Poinformował, że uchylenie uchwały jest niezbędne do 

sporządzenia zmian w zakresie umożliwiającym sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie procedury 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Poprzednia uchwała została podjęta 30 grudnia 

2020 roku i dotyczyła wąskiego zakresu działań w planie działek zlokalizowanych w Łomazach. 

Uchylenie tej uchwały i podjęcie w następnym punkcie posiedzenia uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Łomazy będzie skutkowało przystąpienie do sporządzenia zmiany w części tekstowej 

ustaleń dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu naturalnego. Zamierzeniem 

jest dostosowanie ustaleń miejscowego planu do potrzeb właścicieli nieruchomości i potencjalnych 

inwestorów. Do Urzędu Gminy wpłynęły wnioski od mieszkańców z prośbą o zmianę 

uwarunkowań umożliwiające na wybranych terenach obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów oraz zabudowy usługowej na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczych działek 

z rolnych na budowlane z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową. Zmiany planu nie są 

ograniczone tylko do tych wniosków, które wpłynęły. W trakcie wprowadzania zmian planu mogą 

wpływać kolejne wnioski, które mogą być uwzględnione.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny Kamil Szostakiewicz zapytał ile kosztuje zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz czy w granicach planu były działki tylko rolne. Czy można od razu na działkach w granicach 

planu określić działki jako budowlane. 

Wójt odpowiedział, że około 10 tys. zł. w granicach planu zagospodarowania przestrzennego 

występują działki usługowe, w zabudowie mieszkaniowej, przemysłowe, itp. W przypadku zmiany 

w planie działki rolnej na działkę budowlaną zmieni się również klasyfikacja podatku.  

Podczas dyskusji Radni uznali aby ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu przekazać proboszczom celem 

ogłoszenia.  

Przystąpiono do głosowania. W obecności 11 Radnych uprawnionych do głosowania Radni 

jednogłośnie 11 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” przyjęli omówiony projekt 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie 

Łomazy. 
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Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. W obecności 11 Radnych 

uprawnionych do głosowania Radni jednogłośnie 11 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 

„przeciw” przyjęli zaproponowany projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie 

Łomazy. 

 

 Ad.1 (7) 

 Projekt uchwały omówiła Pani Marianna Łojewska Sekretarz Gminy. Poinformowała, że  z 

dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie uległy przepisy dotyczące gminnych programów profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. 

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 

niektórych innych ustaw, Program, w brzmieniu dotychczasowym zachowuje moc do dnia 

uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2022 r. i są finansowane na 

dotychczasowych zasadach. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań prowadzona jest na 

podstawie uchwalonego przez radę gminy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii 

rozwiązywania problemów społecznych i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w 

Narodowym Programie Zdrowia. Projekt stanowi kontynuację realizacji zadań poprzednich. 

Program został uzupełniony o zadania z zakresu profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, tj. Internetu, dopalaczy, 

zakupów, telefonów, itp. Zmiany nastąpiły w preliminarzu wydatków. Uchwała z 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Łomazy na 2022 rok traci moc. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny Kamil Szostakiewicz zapytał czy nastąpiła zmiana przeznaczenia niewykorzystanych 

środków na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.  

Skarbnik odpowiedziała, że zabronione jest przeznaczanie przedmiotowych dochodów na inne cele 

niż określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Niewykorzystane środki w danym roku budżetowym przeznaczone są w roku następnym na 

realizację gminnych programów profilaktycznych. 

 

Radni podjęli dyskusję przeznaczenia środków wydatkowania na działania, które zostały 

przewidziane gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. 

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. W obecności 11 Radnych 

uprawnionych do głosowania Radni jednogłośnie 11 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 

„przeciw” przyjęli zaproponowany projekt uchwały. 

 

Ad.1 (8) 

Pan Wójt omówił projekt uchwały. Poinformował, że uchwała dotyczy działki nr 1651/1 o 

pow. 1,0251 ha położonej w miejscowości Łomazy, obręb geodezyjny Łomazy II. Dzierżawca 

zwrócił się z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Działkę dzierżawi od kilku lat.  

Przewodniczący otworzył dyskusję.  
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Przystąpiono do głosowania. W obecności 11 Radnych uprawnionych do głosowania Radni 

jednogłośnie 11 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” przyjęli omówiony projekt 

uchwały. 

 

Ad.1 (9) 

Pan Wójt omówił projekt uchwały. Poinformował, że uchwała dotyczy zawarcia umowy 

najmu lokalu użytkowego o pow. 15m2 zlokalizowanego w budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Łomazach na okres kolejnych 3 lat z przeznaczeniem na gabinet profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Lokal użytkowy został oddany w trwały zarząd ZPO w 

Łomazach, dlatego umowę z najemcą w imieniu gminy zawrze Dyrektor Placówki oświatowej.   

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

 

Przystąpiono do głosowania. W obecności 11 Radnych uprawnionych do głosowania Radni 

jednogłośnie 11 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” przyjęli omówiony projekt 

uchwały. 

 

Ad.1 (10) 

Pan Wójt omówił projekt uchwały. Poinformował, że uchwała dotyczy zawarcia umowy 

najmu lokalu użytkowego o pow. 12m2 zlokalizowanego w budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Łomazach na okres kolejnych 3 lat z przeznaczeniem na sklepik szkolny. 

Dotychczasowy najemca zwrócił się z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy. Lokal użytkowy 

został oddany w trwały zarząd ZPO w Łomazach, dlatego umowę z najemcą w imieniu gminy 

zawrze Dyrektor Placówki oświatowej.   

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

 

Przystąpiono do głosowania. W obecności 11 Radnych uprawnionych do głosowania Radni 

jednogłośnie 11 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” przyjęli omówiony projekt 

uchwały. 

 

Ad.1 (11, 12) 

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały – DOCHODY oraz zmiany w 

załączniku Nr 2 do uchwały – WYDATKI. 

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały - DOCHODY 

1. W klasyfikacji 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – w związku z informacja z 

Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji przyjętych w ustawie budżetowej 

zmniejszono dochody w części oświatowej o kwotę 7.197,00 zł. Otrzymaliśmy również informację 

z Ministerstwa Finansów, że przyznana została Gminie Łomazy na rok 2022 ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej kwota 14.594,00 zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie 

zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. W klasyfikacji 75814 – Różne rozliczenia finansowe - wprowadzono do budżetu dochody z 

tytułu rozliczenia podatku VAT. Odzyskany podatek VAT z tytułu korekt deklaracji za 2017 r. 

wyniósł 127.255,00 zł i wpłynął na rachunek Organu w lutym br., zaś kwota 381.629,00 wykazana 

jest w ewidencji księgowej jako należność od US za 2021 r. 

3. W klasyfikacji 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 

wprowadzono do budżetu środki z dotacji z LUW w Lublinie w kwocie 87.048,00 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów. 
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4. W klasyfikacji 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zmniejszono dochody 

o kwotę 821,94 zł z tyt. dotacji, którą otrzymywano w latach ubiegłych w związku z realizacją 

projektu pn. ,,Klub Malucha w Gminie Łomazy’’. 

5. W klasyfikacji 92195 – Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego – zmniejszono dochody o kwotę 10.000,00 zł z tyt. dotacji, którą w zawyżonej 

wysokości wprowadzono do budżetu w związku z realizacją projektu pn. ,,Aktywny senior’’. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 592.507,06 zł 

Zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały - WYDATKI 

Zmiany w wydatkach majątkowych 

1. W klasyfikacji 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększono rezerwę celową na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 18.610,00 zł do kwoty 100.000,00 zł. 

2. W klasyfikacji 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – dodano nowe zadanie inwestycyjne o 

nazwie: zakup kosiarki międzyosiowej wraz z systemem odbioru trawy i liści w kwocie 42.800,00 

zł. 

3. W klasyfikacji 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesiono 

zaplanowane wydatki w klasyfikacji 90003 – Oczyszczanie miast i wsi na realizację zadania pn. 

,,Budowa i termomodernizacja budynku biurowo-garażowego bazy komunalnej w Łomazach'' w 

kwocie 1.490.402,79 zł do klasyfikacji 90095 – Pozostała działalność. Zadania które planowane są 

do realizacji w związku z zakończeniem prowadzonej inwestycji będą dotyczyły różnej 

działalności, w tym prowadzenia działalności wodno-kanalizacyjnej. 

Zmiany w wydatkach bieżących 

1. W klasyfikacji 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków zwiększono o kwotę 60.334,00 

zł z przeznaczeniem na remont ul. Małobrzeskiej i Budzyń w Łomazach. Konieczność 

zabezpieczenia dodatkowych środków wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego. 

2. W dziale 75023 - Administracja publiczna/Urzędy gmin - zwiększono plan o kwotę 20.000,00 zł 

w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę  wynagrodzenia  firmie zatrudnionej w celu 

doradztwa podatkowego.           

3. W dziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększono plan rezerwy ogólnej o kwotę 

141.900,00 zł do kwoty 166.500,00 zł. 

4. W klasyfikacji 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono wydatki o kwotę 14.594,00 zł, z 

tytułu otrzymanych środków z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia 

szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

5. W dziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono plan wydatków o kwotę 

24.623,89 zł z tytułu rozliczenia środków z lat ubiegłych związanych z zadaniami nałożonymi 

ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

6. W klasyfikacji 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 

zwiększono plan wydatków o kwotę 128.482,32 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia 

środków własnych na bieżące funkcjonowanie jednostki organizacyjnej: Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego w Dubowie, która realizuje rządowy Program ,,Centra opiekuńczo-mieszkalne’’ do 

czasu otrzymania środków z Funduszu Solidarnościowego. 

7. W klasyfikacji 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w 

związku z otrzymaniem środki z dotacji z LUW w Lublinie w kwocie 87.048,00 zł zwiększono plan 

wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów. 
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8. W dziale 855 - Rodzina/System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększono plan 

wydatków o kwotę 9.840,00 zł w związku z rozliczeniem środków przyznanych na realizację 

Projektu pn. ,,Klub Malucha w Gminie Łomazy’’.  

9. W klasyfikacji 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono plan wydatków 

o kwotę 10.385,82 zł w związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu związanym z  realizacją zadań nałożonych na samorządy ustawą o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

10. W klasyfikacji 92195 – Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego – zmniejszono wydatki o kwotę 40.539,10 zł w związku rozliczeniem 

niewykorzystanych środków w roku ubiegłym, których nie wykorzystano w związku z realizacją 

projektu pn. ,,Aktywny senior’’. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 599.157,13 zł 

W wyniku wprowadzonych zmian doszło do zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 6.650,07 zł, 

którego źródłem finansowania są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków z lat 

ubiegłych. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny Grzegorz Wysocki zapytał, czy upoważnienie dla Wójta dotyczy zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem. 

Skarbnik udzieliła pozytywnej odpowiedzi. Potwierdziła, że na podstawie ustawy z 12 marca 2022 

roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. 

 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

W obecności 11 Radnych uprawnionych do głosowania Radni 11 głosami „za”, 0 „wstrzymujący 

się”, 0 „przeciw” przyjęli projekt uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 

rok. W obecności 11 Radnych uprawnionych do głosowania Radni 11 głosami „za”, 0 

„wstrzymujący się”, 0 „przeciw” przyjęli projekt uchwały.   

   

Ad.1 (13) 

  Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomazy Kamil Frączek 

poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęła petycja Członka Cechu Zdunów Polskich K.M. 

dotycząca wezwania Rady Gminy do przyjęcia działań niezbędnych do naprawy uchwały Sejmiku 

Województwa Lubelskiego Nr XXIII/388/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji, w których 

następuje spalanie paliw. Rada Gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji.  

Radna Beata Głowacka opuściła salę posiedzenia o godz. 12.35. 

Radny Wiesław Bańkowski zapytał, czy jest już możliwość odczytania danych z czujnika 

monitorującego odczyt jakości powietrza. 

 

Wójt udzielił pozytywnej odpowiedzi. Poinformował, że czujnik zakupiono ze środków Programu 

„Czyste powietrze”. Abonament wykupiono na rok. Zamontowano na budynku Urzędu Gminy. 

Czujnik generuje raporty zawartości pyłu zawieszonego pm10 i pm2.5 w powietrzu, które mają 

charakter informacyjny. Czujnik mierzy również temperaturę, wilgotność, siłę wiatru. Dane są 

umieszczone na stronie internetowej urzędu i bezpłatnej aplikacji na telefon.  
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Radny Grzegorz Wysocki zapytał ile mieszkańców gminy złożyło deklaracje źródeł 

niskoemisyjnych. Jest duża obawa mieszkańców w jakim celu ma to służyć.  

 

Wójt odpowiedział, że nie posiadamy danych ilu mieszkańców gminy złożyło deklaracje dotyczące 

posiadanego źródła ciepła. Ewidencja ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł 

ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Złożenie deklaracji jest 

obowiązkowe. Termin upływa 30 czerwca 2022 r.  

 

Radny Kamil Szostakiewicz powiedział, że deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków można złożyć również poprzez profil zaufany albo podpis elektroniczny. Poprosił aby 

uświadomić mieszkańców, którzy w dniu złożenia deklaracji nie posiadali kolektorów słonecznych 

a założyli aby dokonali korekty.   

 

Przystąpiono do przyjęcia informacji. W obecności 10 Radnych uprawnionych do głosowania 

Radni jednogłośnie 10 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” przyjęli omówioną 

informację. 

 

Ad.1 (14) 

Pan Wójt omówił projekt uchwały. Poinformował, że uchwała dotyczy zakresu pomocy 

udzielanej obywatelom Ukrainy na terenie Gminy Łomazy. Weszła w życie z mocą obowiązywania 

24 lutego 2022 roku ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Halę sportową wskazaliśmy jako miejsce 

tymczasowego pobytu uchodźców. W ramach środków własnych w projekcie uchwały określono 

zakres pomocy obywatelom przebywającym na terenie gminy. Dotychczas zakupiono papier do 

zdjęć do wniosku o nadanie numeru PESEL. Obecnie do szkoły podstawowej w Łomazach 

uczęszcza 12 uczniów z Ukrainy. Wspólnie z I Drużyną Harcerską w Łomazach pod opieką 

drużynowej Agnieszki Garbatiuk  zorganizowaliśmy zbiórkę niezbędnych materiałów. Niektóre 

zostały wywiezione osobom potrzebującym na Ukrainę, niektóre przekazano uchodźcom 

przebywającym na terenie naszej gminy. Na terenie gminy przebywa w domach prywatnych 

mieszkańców około 40 uchodźców. Są to dane szacunkowe. Nadano obecnie 40 numerów PESEL. 

Dzieciom ukraińskim, dzięki dobrej współpracy z firmą przewozową, zapewniamy dojazd do 

szkoły. Prowadzimy rejestr osób, które deklarują zamiar przyjęcia obywateli z Ukrainy. Obecnie 

jest 7 osób. Dane z rejestru przekazujemy Staroście Bialskiemu. 

Uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać na wniosek: jednorazowe świadczenie pieniężne w 

wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków 

na żywność odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, świadczenia 

rodzinne na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

świadczenia pieniężne (np. zasiłek okresowy, zasiłek celowy na żywność lub posiłek, zasiłek stały) 

i niepieniężne (np. posiłek, poradnictwo specjalistyczne)  pomocy społecznej.  

Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie przybyłym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia 

pieniężnego w wysokości 40 zł/dzień z tego tytułu, jednak nie dłużej niż za okres 60 dni. 

 

Przystąpiono do przyjęcia informacji. W obecności 10 Radnych uprawnionych do głosowania 

Radni jednogłośnie 10 głosami „za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” przyjęli omówiony projekt 

uchwały. 

 

Ad.2 

Wójt przekazał informacje z bieżącej działalności: 
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Wyłoniono wykonawcę remontu ulic Małobrzeska – Budzyń. W ogłoszonym przetargu oferty 

złożyło 4 oferentów. Wybrano ofertę firmy PRD Lubartów za kwotę 1 223 909, 92 zł. Termin na 

wykonanie inwestycji z 50% dofinansowaniem, tj. w kwocie ok. 500 tys. zł, do końca września br. 

 

Wpłynęły dwa wnioski z prośbą o zawarcie umowy najmu budynków w Dubowie. Właściciel firmy 

z Dokudowa jest zainteresowany najmem budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gospodarczej na okres 2 lat. Drugi wniosek mieszkańca Dubowa z przeznaczeniem na działalność 

rolniczą na okres 10 lat. Radni podjęli dyskusję. Ustalili aby ogłosić przetarg na najem i wybrać 

korzystniejszą ofertę.  

 

Wpłynął wniosek o najem budynku po byłym ośrodku zdrowia wraz z budynkami przynależnymi w 

Huszczy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Zainteresowany deklaruje 

zamiar przeprowadzenia remontu i dostosowania budynku do potrzeb.  

 

Zapoznał z treścią negatywnej odpowiedzi IMGW na pismo wysłane na prośbę rolników z gminy 

Łomazy dotyczące postawienia punktu meteorologicznego sieci pomiarowo-obserwacyjnej z 

propozycją lokalizacji w Łomazach.  

 

Zapoznał Radnych z planowanymi działaniami gminy Żydowskiej w miejscowości Łomazy. Do 

Urzędu Gminy wpłynęła prośba gminy Żydowskiej o przesłanie oferty na zakup nieruchomości 

wraz ze wskazaniem kwoty jaką gmina Łomazy jest zainteresowana nabyciem od gminy 

Żydowskiej w Warszawie. Na terenie Łomaz znajdują się 3 działki żydowskie, których łączna 

powierzchnia wynosi ok. 1 ha. Radni podjęli dyskusję w temacie wykupu działek przez gminę 

Łomazy i dostosowanie pod zasób mieszkaniowy.  

 

Zapoznał Radnych z wizualizacją budynku kontenerowego Posterunku Policji w Łomazach.  

 

Stowarzyszenie „Braterstwo” posiadając duży zasób środków finansowych zainteresowane jest 

budową strzelnicy sportowej otwartej na minimum 6 stanowisk strzeleckich w Burwinie i 

podpisaniem długoletniej umowy na użytkowanie obiektu. Podczas przeprowadzonych wstępnych 

konsultacji część mieszkańców wyraziła aprobatę i zaproponowała zmianę lokalizacji boiska 

szkolnego,  ponieważ działka powinna być ogrodzona siatką oraz usytuowana w bezpiecznej 

odległości od zabudowań mieszkalnych i dróg komunikacyjnych. 

 

W bieżącym roku przypada 80. rocznica zagłady Żydów w Łomazach. Planujemy zaakcentować to 

wydarzenie. Został nagrany film dokumentalny przez TVP, w którym umieszczono wywiady z 

mieszkańcami Łomaz.  

 

Radny Leszek Firysiuk wystąpił z apelem o deklarację oddania przez co najmniej 12 osób krwi 

podczas zaplanowanego pikniku rodzinnego w maju br. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy poprosił o wyjaśnienie z czego wynikają zgłaszane przez 

pracowników ZPO w Łomazach zastrzeżenia w sprawie naliczenia wynagrodzeń.  

 

Skarbnik odpowiedziała, że zmienne wynagrodzenie wynika z nowego mechanizmu poboru 

zaliczek na podatek dochodowy przepisów dotyczących w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek 

na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. na podstawie Polskiego 

Ładu.  

 

Radny Kamil Szostakiewicz zapytał na jakim etapie egzekwowane jest przez gminę rozstrzygnięcie 

sądowe od stron sporu w sprawie ułeczki w Łomazach. Zgłosił potrzebę wycięcia krzewów.  

 

Wójt odpowiedział, że zobowiązanie należne gminie za sprawę sądową zostało rozłożone w czasie.  

Uzgodniono termin przesunięcia ogrodzenia do końca czerwca br.  
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Radny Wiesław Bańkowski zapytał, czy w przyszłości będzie możliwość wykonania remontu 

jednego z budynków gminnych z pozyskanego dofinansowania na potrzeby uchodźców. 

 

Wójt udzielił negatywnej odpowiedzi, ponieważ wojewoda poinformował samorządy, że nie będzie 

państwo polskie finansować remontu budynków gminnych w celu przyjęcia uchodźców.   

 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Andrzej Wiński Przewodniczący Rady Gminy, 

podziękował obecnym za uczestnictwo i zakończył posiedzenie o 14:25.  

 

 

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Gminy: 

 

Agnieszka Horaczyńska                   Andrzej Wiński   

 

 


