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P R O T O K Ó Ł Nr 24/2022 

z sesji Rady Gminy Rossosz  

w dniu 10 sierpnia 2022 roku. 

Obrady Sesji trwały od godz. 1000 – 1050 w sali Narad Urzędu Gminy Rossosz 

 przy ul. Lubelskiej 8 w Rossoszu. 

 

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Gminy – Jan Marcinkiewicz.  

 

Na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy Rossosz w obradach 

uczestniczyło 13 radnych, w związku z czym istniało wymagane kworum do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Radni obecni:  

1. Bujnik Mirosław 

2. Demidowicz Lucyna 

3. Kalicki Piotr 

4. Marcinkiewicz Jan 

5. Mazurek Barbara 

6. Mikiciuk Krzysztof 

7. Oniszczuk Anna 

8. Pajnowski Andrzej 

9. Polubiec Ryszard 

10. Segeń Barbara 

11. Tomczak Urszula 

12. Zadziorski Tomasz 

13. Zan Iwona 

W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy – Pan Kazimierz Weremkowicz, Sekretarz 

Gminy- Pani Agnieszka Hryniewska, Skarbnik Gminy – Pani Lucyna Rowińska, sołtysi, 

protokolant. 

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.  

 

Ad 1. 

Obrady XXIV sesji Rady Gminy Rossosz otworzył Jan Marcinkiewicz – 

Przewodniczący Rady Gminy Rossosz. Na początku obrad Przewodniczący serdecznie 

powitał radnych, Wójta – Pana Kazimierza Weremkowicza, Sekretarz - Panią 

Agnieszkę Hryniewską, Skarbnika – Panią Lucynę Rowińską, sołtysów, pracowników 

urzędu oraz wszystkich przybyłych na obrady.  
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 Ad 2. 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady  stwierdził, iż w obradach 

uczestniczy 13 radnych  i jest to wymagane kworum do podejmowania prawomocnych 

uchwał i wniosków.   

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż protokół z poprzedniej sesji był 

wyłożony do wglądu, każdy mógł się zapoznać z jego treścią. Zastrzeżeń, ani uwag nie 

było, przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało  

13 radnych. Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Rossosz został przyjęty jednogłośnie. 

W zaproszeniu na sesję, radni otrzymali porządek obrad. 

Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Rossosz przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przyjęcie protokołu z poprzednich obrad. 

3. Przedstawienie przez Wójta informacji o działalności organu wykonawczego 

Gminy Rossosz od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego: 

1) wystąpienie Wójta Gminy, 

2) dyskusja w sprawie sprawozdania. 

4. Zmiany w Budżecie Gminy Rossosz na 2022 rok: 

1) przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej, 

2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

3) przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Rossosz na 2022 rok, 

4) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rossosz na 2022 rok. 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubelskiemu w zakresie utwardzenia nawierzchni pobocza 

kostką betonową w pasie drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku 

od km 26+910 do 27+045: 

1) przedstawienie projektu uchwały, 

2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

3) przedłożenie uchwały pod głosowanie. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wnioski. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Zamknięcie obrad. 
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Ad 3. 

 Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż kolejnym punktem obrad jest 

przedstawienie przez Wójta informacji o działalności organu wykonawczego Gminy 

Rossosz od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego. 

O zabranie głosu poprosił Wójta Gminy Rossosz Kazimierza Weremkowicza. 

Wójt – chciałbym poinformować o zmianie terminu dożynek gminnych. Były 

planowane na 28 sierpnia jednak ze względu na to, że w pobliskich Kolembrodach są 

dożynki powiatowe, na których ma grać popularny zespół  zdecydowaliśmy się 

przełożyć imprezę na 11 września. 4 września są dożynki powiatowe w Rudnikach gm. 

Miedzyrzec Podlaski. 

  Została podpisana umowa na budowę 15 mieszkań komunalnych na kwotę 

4.388.000 zł termin wykonania 24 miesiące. Mamy na to zagwarantowane środki.  

  Brakuje nam środków na przebudowę mostu w Szeleście i przebudowę drogi w 

Romaszkach. W budżecie mięliśmy na to przeznaczone 5 mln zł (4.750.000 zł z 

,,Polskiego Ładu” i 250.000 zł z budżetu gminy). Na pierwszym przetargu najtańsza 

oferta wyniosła niecałe 6.300.000 zł . Został ogłoszony drugi przetarg. Niestety nie 

wpłynęła żadna oferta. W sytuacji gdy nikt się nie zgłosił do przetargu gmina ma 

prawo dokonać zamówienia z wolnej ręki. Podjęliśmy negocjacje z firmą budowlaną z 

Białej Podlaskiej. Ustalona cena to 6.050.000zł. i przekracza ona 1.050.000 zł to co 

mamy zabezpieczone w budżecie. Promesa na pieniądze z ,,Polskiego Ładu” kończy 

się 16 sierpnia 2022 r.  Do tego czasu musimy podjąć decyzję czy podpisać umowę na 

6.050.000 zł czy rezygnujemy z dofinansowania. Na dzień dzisiejszy nie mamy 

zabezpieczenia finansowego na tę kwotę. Trzeba będzie wziąć kredyt i będzie to 

dotyczyło roku 2023 i 2024. Umowa byłaby podpisana na wykonanie w ciągu 2 lat. Po 

wykonaniu połowy prac byłaby wypłacona zaliczka i ostateczne rozliczenie w roku 

2024. 

  Pojawiła się szansa, na uzyskanie w tym roku dofinansowania utwardzenia 

kostką betonową z opaską, wzdłuż parkanu bez wyznaczania miejsc parkingowych 

parkingu przy cmentarzu. Cena kosztorysowa wynosi 300.000 zł. Realna cena, którą 

oczekujemy uzyskać na przetargu to według oceny specjalistów ok. 220.000 zł. Jeżeli 

chcielibyśmy uczestniczyć w tej inwestycji to musimy w budżecie zapewnić 150.000 zł. 

Wniosek o kolejne 150.000 zł wysłaliśmy do Lublina. Jednak aby ostatecznie 

przystąpić do tej inwestycji potrzebna jest zmiana w budżecie i uchwała Rady Gminy o 

udzieleniu pomocy finansowej woj. Lubelskiemu. Inwestorem byłoby województwo 

lubelskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich oni ogłaszaliby przetarg i przeprowadzali całą 

inwestycje my musimy dołożyć połowę kwoty inwestycji. Jeśli byłoby to kosztorysowe 
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150.000 zł to 1/3 tej kwoty przekaże parafia w Rossoszu czyli 50.000 zł, gmina 

100.000 zł, koszt projektu technicznego ok. 7.000 zł finansowałaby parafia. 

  Dostaliśmy informację, że ponownie w rankingu ,,Wspólnoty” znaleźliśmy się w 

pierwszej dziesiątce gmin wiejskich dotyczących pozyskania funduszy unijnych na 

jednego mieszkańca. Ogłoszenie dokładnych wyników będzie w październiku. Jest to 

kolejne wyróżnienie. 

  Mamy majątek gminy, w przyszłości trzeba będzie ponownie zastanowić się 

nad sprzedażą budynku przedszkola aby mieć środki na kolejne inwestycje. Musimy 

się liczyć z tym, że dzisiejsze decyzje finansowe oddziaływają na przyszłość. 

 Radna Tomczak – aktualnie most jest remontowany, ponieważ jest konieczność 

wymiany niektórych bali. Mieszkańcy oczekują na kompleksowy remont mostu 

obecne remonty są tylko doraźne. 

 Radna Mazurek – jaki udział w całej inwestycji ma remont mostu a jaki remont 

drogi? 

Wójt -  więcej trzeba będzie dołożyć do drogi niż do mostu. Ceny asfaltu mocno 

podrożały, ceny stali lekko spadły, ceny betonu lekko wzrosły. 

Radna Mazurek- uważam, że te inwestycje są bardzo potrzebne naszej gminie. Jeśli 

jest taka potrzeba trzeba będzie skorzystać z kredytu. Należy się ponownie 

zastanowić nad sprzedażą budynku przedszkola, ponieważ są potrzebne dodatkowe 

środki na inwestycje. Budynek niszczeje i będzie traciła na wartości. Jeśli chodzi o 

budowę parkingu przy cmentarzu, uważam, że koszty jakie poniesie gmina nie są 

wysokie. Sami tego nie zrobimy ale przy pomocy województwa lubelskiego i parafii ta 

inwestycja może dojść do skutku. Nie możemy stracić takiej okazji. 

 Rada Tomczak –jakiś czas temu planowaliśmy utwardzenie parkingu przy cmentarzu i 

zostały zabezpieczone na ten cel środki w budżecie. 

 Skarbnik  - w budżecie mamy na ten cel 80.000 zł ale potrzebujemy 150.000 zł 

 

Ad 4. 

 Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż kolejnym punktem obrad jest 

przedstawienie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. O zabranie głosu poproszono 

Skarbnika Gminy Rossosz, która przedstawiła zmiany w budżecie  dotyczące 

dochodów i wydatków, których szczegółowy wykaz znajduje się w załączeniu do 

uchwały. 

Następnie przystąpiono do przyjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. Projekt uchwały został odczytany przez Panią Skarbnik. Przewodniczący 

poddał ją pod głosowanie jawne imienne.  

Uchwała została podjęta 13 głosami ,,za” przy 0 głosów ,,przeciw” i 0 głosów 

,,wstrzymujących”. 
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Uchwała Nr XXIV/159/2022 z 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Pani Skarbnik  odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r 

Przewodniczący poddał ją pod głosowanie jawne imienne.  

Uchwała została podjęta 13 głosami ,,za” przy 0 głosów ,,przeciw” i 0 głosów 

,,wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XXIV/160/2022 z 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2022 rok. 

Ad 5. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż kolejnym punktem obrad jest 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubelskiemu w zakresie utwardzenia nawierzchni pobocza kostką 

betonową w pasie drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku od km 26+910 do 27+045. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie utwardzenia nawierzchni pobocza 

kostką betonową w pasie drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku od km 26+910 do 

27+045 

 Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie jawne imienne.  

Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za” przy 0 głosów ,,przeciw” i 0 głosów 

,,wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XXIV/161/2022 Rady Gminy Rossosz z dnia 10 sierpnia 2022r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie 

utwardzenia nawierzchni pobocza kostką betonową w pasie drogi wojewódzkiej  

nr 812 na odcinku od km 26+910 do 27+045 

 

Ad 6. 

Następie przewodniczący przedstawił pismo  mieszkańca z 27 lipca 2022 roku 

dotyczące zapytania o możliwość dalszego zamieszkiwania w lokalu przy ul. 

Batalionów Chłopskich 57. Rada Gminy  nie wyraziła zgody na dalsze zamieszkiwanie 

osoby pod adresem ul. Batalionów Chłopskich 57, ponieważ przebywa ona tam bez 
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żadnej umowy. Nie jest również kompetencją Rady Gminy decyzyjność w tego typu 

kwestiach.  

Nawiązując do tematu Pan Wójt przedstawił propozycję Dyrektor GOK-u 

dotyczącą nieodpłatnego przekazania w użytkowanie budynku po przedszkolu 

uchodźcom a Ukrainy. Rada Gminy nie poparła pomysłu i nie wyraziła zgody na 

przebywanie uchodźców z Ukrainy w budynku przedszkola. 

 

Ad 7. 

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad 

jakim były wnioski. 

 Radna Tomczak – na ostatniej sesji mówiliśmy o dofinansowywaniu budowy 

dróg gminnych. Czy są nowe informacje w tej sprawie? 

Wójt -  na przebudowę dróg gminnych dostaliśmy dotacje łącznie z wkładem 

własnym 4.800.000 zł. W tym planujemy zakup ciągnika wraz z osprzętem. Dotacja 

jest na przebudowę dróg gminnych bez podawania konkretnych lokalizacji i długości 

wykonania remontów aby dostosować zakres inwestycji do aktualnej sytuacji cen na 

rynku. Odbyło się w tej sprawie spotkanie Komisji niestety nie zapadły konkretne 

decyzje. Na spotkaniu z sołtysami ustalono aby każde sołectwo dostało równe kwoty. 

Sześciu sołtysów poparło tę propozycję dwóch wniosło sprzeciw. Wadą tej propozycji 

jest rozdrobnienie inwestycji. Jednak krótkie odcinki dróg to niższe koszty 

projektowania. Drogi o długości ponad 1 km wymagają decyzji środowiskowej.  Nie 

można także wykluczyć żadnego sołectwa. Było dużo rozmów i dyskusji i nie ma 

lepszych pomysłów na podział tych środków. Decyzje należy podjąć jak najszybciej bo 

należy przygotowywać projekty. 

 Radna Tomczak – około ilu metrów dróg można by wykonać w każdym  sołectwie? 

Wójt – była by to kwota 550.000 zł i można za to wykonać  określoną długość drogi w 

zależności od technologii. Należy opracować taką technologię aby do maksimum 

wykorzystać podbudowę drogi, aby nie robić tych dróg od podstaw. Ostateczne 

decyzje zostaną ogłoszone przed przystąpieniem do przetargu kiedy będą znane 

aktualne ceny rynkowe poszczególnych elementów robót. 

 Rada Gminy poparła propozycje podziału środków przeznaczonych na remonty dróg 

w równej kwocie na poszczególne sołectwa Gminy Rossosz. 

 

Ad 8.  

W sprawach bieżących żadnych tematów nie poruszono. 
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Ad 9. 

 Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach  

i zamkną posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Rossosz. 

 

                

 

              Protokołowała:                                                  Przewodniczący Rady Gminy: 

 

 

           Izabela Derlukiewicz                                                     (-) Jan Marcinkiewicz 
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