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P R O T O K Ó Ł Nr 25/2022 

z sesji Rady Gminy Rossosz  

w dniu 30 sierpnia 2022 roku. 

Obrady Sesji trwały od godz. 1000 – 1200 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 14 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 

14. Żuk Marek 

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 XXV 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 14 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  

14 radnych. Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Rossosz został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu punktu 3a – przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powiężono stanowisko kierownicze oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany w 

porządku obrad.  Za przyjęciem zmian do porządku obrad głosowało  

14 radnych. Porządek sesji Rady Gminy Rossosz został przyjęty jednogłośnie. 

           Porządek obrad XXV 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. 

3a. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powiężono stanowisko kierownicze oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, 

logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. 

1) przedstawienie projektu uchwały, 

2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

3) przedłożenie uchwały pod głosowanie. 

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody na terenie Gminy Rossosz w celu przekazywania go do 
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zaopiniowania organowi regulacyjnemu: 

1) przedstawienie projektu uchwały, 

2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

3) przedłożenie uchwały pod głosowanie. 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rossosz: 

1) przedstawienie projektu uchwały, 

2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

3) przedłożenie uchwały pod głosowanie. 

6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2021/2022. 

7. Przedstawienie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. 

8. Zmiany w Budżecie Gminy Rossosz na 2022 rok: 

1) przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rossosz na 

2022 rok, 

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

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Wnioski. 

11. Sprawy bieżące. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

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 – zostały przeprowadzone negocjacje dotyczące podpisania umowy na 

przebudowę mostu w Szeleście i drogi w Romaszkach. Cena została  ustalona na 

6.050.000 zł. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty. Ostateczne podpisanie 

umowy nastąpi 8 września 2022r. Czas na wykonanie robót to 24 miesiące.  

  Planowane jest złożenie wniosku na wodociąg. Został ogłoszony nabór z PROW 

z poprzedniej perspektywy finansowej. Gmina może ubiegać się o 3 mln zł dotacji i 

jest możliwość 100% dofinasowania. Dofinansowanie będzie dotyczyć tylko sieci, nie 

będzie dotyczyć przyłączy, na które będziemy zbierać pieniądze od mieszkańców. W 

ramach tej inwestycji planujemy połączenie wodociągu rossoskiego z wodociągiem w 

Romaszkach aby nie korzystać z wody z innej gminy. W ramach tego wniosku 

planowane jest również wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania 
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wody w Rossoszu co jest podyktowane znacznym wzrostem cen prądu. Będzie można 

również wybudować u zainteresowanych osób przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Wykonana jest dokumentacja techniczna na utwardzenie placu przy cmentarzu i jest 

złożona w Rejonie Dróg Wojewódzkich. Niezbędne dokumenty są złożone w Zarządzie 

Dróg Wojewódzkich w Lublinie i w Urzędzie Marszałkowskim czekają na rozpatrzenie 

przez Sejmik Województwa celem zapewnienia na ten cel środków w budżecie.  

Decyzja ma zapaść we wrześniu. 

  Przystępujemy do sporządzania PFU w związku z wnioskiem dotyczącym 

remontu dróg gminnych.  Po sesji proszę sołtysów z sołectw, z których nie mam 

informacji jakie drogi zostały wytypowane o ich wskazanie. 

 Radna Tomczak – czy przy okazji składania wniosku na wodociąg nie można 

zamontować jakichś filtrów aby poprawić jakość wody z ujęcia? 

Wójt – woda z naszego ujęcia mieści się w określonych normach. Są to sprawy 

technologiczne, które były ustalane i nie wiem co należałoby jeszcze zmienić. 

 

Ad 3a. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż kolejnym punktem obrad jest 

przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powiężono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego  wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego i doradcy zawodowego. 

 Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez Wójta gminy 

Wójt – podjęcie uchwały jest podyktowane zmianami w Karcie Nauczyciela. W 

myśl tej zmiany w szkole powinniśmy zatrudnić oprócz pedagoga szkolnego jeszcze 

pedagoga specjalnego. Na niektóre stanowiska nauczycielskie wymiar godzin ustala 

Rada Gminy. W większości nauczyciele mają wymiar 18 godzin. Stanowisko pedagoga 

specjalnego wymaga określenia wymiaru godzin. Taka uchwała była podejmowała ale 

dotyczyła innych stanowisk. Proponujemy tygodniowy obowiązkowy  wymiaru zajęć na 

tym stanowisku 22 godziny. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powiężono stanowisko kierownicze oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, 

logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. 

 Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie jawne imienne.  

Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za” przy 0 głosów ,,przeciw” i 0 głosów 
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,,wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XXV/162/2022 Rady Gminy Rossosz z dnia 30 sierpnia 2022r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powiężono stanowisko kierownicze oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego 

 

 

Ad 4. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż kolejnym punktem obrad jest 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania 

wody na terenie Gminy Rossosz w celu przekazywania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez Wójta gminy.  

Wójt – jest to projekt regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Rossosz. 

Po zaopiniowaniu Rada Gminy ponownie zatwierdzi Regulamin dostarczania wody na 

terenie Gminy Rossosz 

Radna Mazurek – kto będzie naprawiał awarie, które mogą pojawić się w czasie działania 

wodociągu? 

Wójt – małymi awariami będzie zajmowała się zatrudniona pani konserwator, natomiast 

poważniejszymi awariami będzie się zajmowała firma Pana Emila Zieniuka. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu 

regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Rossosz w celu przekazywania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

 Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie jawne imienne.  

Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za” przy 0 głosów ,,przeciw” i 0 głosów 

,,wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XXV/163/2022 Rady Gminy Rossosz z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie 

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Rossosz w celu 

przekazywania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
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Ad 5. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż kolejnym punktem obrad jest 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rossosz  

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez Wójta gminy.  

Wójt – projekt uchwały jest przedstawiany ponownie. Na ostatniej sesji zmienialiście 

państwo wieloletnia prognozę finansową i należy zapewnić w przyszłości 1.050.000 zł w 

związku z planowanymi inwestycjami. My tych pieniędzy nie mamy jest to jedynie zapis 

w WPF. Sprzedaż w tym przypadku jest zabezpieczeniem przed braniem wysokiego 

kredytu. 

Radna Zan -  jest to uchwała wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Jak szybko 

dojdzie do sprzedaży? Czy będzie to konsultowane z Radą Gminy? 

 Wójt – podjęcie uchwały jest niezbędne do rozpoczęcia procedur związanych ze 

sprzedażą. Bez podjęcia uchwały nie można zlecić wyceny nieruchomości. Nie można 

sprzedać nieruchomości poniżej wyceny. Rada Gminy może zdecydować o sprzedaży za 

określoną kwotę , jednak nie niższa niż kwota wyceny. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rossosz. 

 Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie jawne imienne.  

Uchwała została podjęta 11 głosami ,,za” przy 2 głosy ,,przeciw” i 1 głos 

,,wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XXV/164/2022 Rady Gminy Rossosz z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rossosz 

 

Ad 6.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż następnym punktem obrad jest 

przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny      

2019/2020. O zabranie głosu poprosił Wójta Gminy Kazimierza Weremkowicza. 

Wójt –najważniejszą informacją jeśli chodzi o wypełnianie obowiązków szkolnych są 

wyniki ze sprawdzianu uczniów klas ósmych. 

 Następnie Pan Wójt szczegółowo przedstawił wyniki egzaminów ośmioklasistów z 

poszczególnych przedmiotów, które przedstawiały się następująco: 

 

                        Szkoła                Powiat                 Województwo                    Kraj 

Język polski            57   %                    56   %                      61 %                         60% 
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Matematyka            48   %                    50 %                        56 %                         57 % 

Język angielski        64  %                    58  %                        64 %                        67 % 

     Język rosyjski        55    %                    56  %                       55  %                       65% 

 

Ad 7. 

 

     Kolejnym punktem obrad było przedstawienie informacji dotyczących wykonania 

budżetu za I półrocze 2022roku. O zabranie głosu poproszono Skarbnika gminy Panią 

Lucynę Rowińską 

Pani Skarbnik przedstawiła  szczegółowe informacje z realizacji budżetu za I półrocze 

2020 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rossosz  

nr  27/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.  

 Radna Mazurek – dużo środków jest wydatkowanych na oświatę . Niestety wyniki 

egzaminów nie odzwierciedlają tego. Należy zwrócić uwagę na to aby nauczyciele kładli 

większy nacisk na kształcenie dzieci. Dużo wydatków w szkole to wydatki gospodarcze. 

Należy zadbać aby środki były wydatkowane rozsądnie i zasadnie. 

 

 

Ad 8. 

  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. 

Pani Skarbnik  odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r 

Przewodniczący poddał ją pod głosowanie jawne imienne.  

Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za” przy 0 głosów ,,przeciw” i 0 głosów 

,,wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XXV/165/2022 z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2022 rok. 

Ad 9.  

Interpelacje i zapytania nie wpłynęły. 

 

Ad 10.  

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad 

jakim były wnioski. 



8 

 

Radna Zan – czy podjęto jakieś środki aby osoba zamieszkująca przedszkole 

opuściła ten lokal? 

Radna Mazurek – proszę o przedstawienie informacji dotyczących 

planowanych dożynek gminnych. 

Radny Kalicki - w związku z otrzymanymi dofinansowaniami ma być zakupiony 

ciągnik. Do czego będzie on wykorzystany. 

Chciałbym także zwrócić uwagę, na młodzież jeżdżącą rowerami i korzystającą 

z komórek jest to nieodpowiedzialne. Należy ich uczulić na rozsądne korzystanie z 

telefonów komórkowych. 

Sołtys Włoszek – czy nie wzrosną koszty budowy dróg gminnych jeżeli będą to 

krótkie odcinki dróg w różnych miejscach gminy? 

 Wójt – jeśli chodzi o przekazanie lokalu w przedszkolu to jest ustalony termin 

na 5 września 2022 r. godz. 20.00. 

 Na dożynki gminne mamy przeznaczone 10 tys. zł. Wieniec przygotowało 

sołectwo Musiejówka. Występy artystyczne będą się opierać na miejscowych 

zespołach. Są przewidziane różne stoiska. 

Zakup ciągnika jest związany z projektem drogowym dotyczącym utwardzenia 

dróg gminnych. W planach jest zakup cięgnika z kosiarką do koszenia poboczy, szufla 

do odśnieżania, przyczepka do transportu. 

 Koszty budowy wielu odcinków dróg są na pewno wyższe niż koszt budowy 

jednego odcinka. 

Temat dotyczący używania telefonów komórkowych jest trudny.  

 

Ad 11.  

W sprawach bieżących żadnych tematów nie poruszono. 

Ad 12. 

 Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach  

i zamkną posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Rossosz. 

 

                

 

              Protokołowała:                                                  Przewodniczący Rady Gminy: 

 

 

           Izabela Derlukiewicz                                                   (-) Jan Marcinkiewicz 
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