
P R O T O K Ó Ł Nr 26/2022 

z sesji Rady Gminy Rossosz 

w dniu 26 września 2022 roku. 

Obrady Sesji trwały od godz. 10.00 – 11.00 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.        Bzowski Marian 

3. Demidowicz Lucyna 

4. Kalicki Piotr 

5. Marcinkiewicz Jan 

6. Mazurek Barbara 

7. Mikiciuk Krzysztof 

8. Oniszczuk Anna 

9. Pajnowski Andrzej 

10. Polubiec Ryszard 

11. Segeń Barbara 

12. Tomczak Urszula 

13. Zadziorski Tomasz 

14. Zan Iwona 

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

Gminy- Pani Agnieszka Hryniewska, sołtysi, protokolant. 

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.  

Ad 1. 

Obrady XXVI 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, sołtysów, pracowników urzędu oraz wszystkich przybyłych na 

obrady.  

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 głosowało13 radnych 

jeden radny wstrzymał się od głosowania . Protokół z XXV sesji Rady Gminy Rossosz 

został przyjęty. 

W zaproszeniu na sesję, radni otrzymali porządek obrad. 

Porządek obrad XXVI 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. Przedstawienie opinii z przedłożonej przez Wójta  informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za  

I półrocze 2022r. 

5. Rozpatrzenie petycji w sprawie „utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy” 

   1) przedstawienie petycji, 

   2) dyskusja w sprawie petycji, 

   3) głosowanie  

6. 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. 

  7. Interpelacje i zapytania. 

  8. Wnioski. 

  9. Sprawy bieżące. 

10. 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 – szybki termin zwołania sesji wynika z informacji otrzymanej 23 września z 

Urzędu Marszałkowskiego, że nasz wniosek dotyczący instalacji fotowoltaicznych i 

solarnych złożony  2019 roku ma szanse dostać dofinansowanie pod warunkiem 

podjęcia odpowiedniej uchwały dotyczącej zmian w  wieloletniej prognozie 

finansowej. Wszystkie procedury należy zrobić do końca września, ponieważ wynika 

to z kursu euro, który do dofinansowań unijnych liczy się oddzielnie na każdy miesiąc 

a po kursie wrześniowym mamy szanse na otrzymanie dofinansowania. Składaliśmy 

wniosek na dofinansowanie w kwocie 85 %, dlatego byliśmy na odległym miejscu. 

Będzie to 49 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 Kw, 118 instalacji o mocy 3 Kw i 29 

instalacji solarnych 2 lustrowych  

i 16 3 lustrowych. Dofinansowanie będzie wynosiło 85% jednak mieszkaniec zapłaci 

więcej niż 15%, ponieważ musimy odprowadzić podatek wat od dotacji. Jeśli będą 

rezygnacje wówczas ogłosimy nabór uzupełniający. Nie wiemy również czy będzie 

można zakładać instalacje dla osób, które już je posiadają. Trzeba będzie to 

rozstrzygnąć.  O tym zdecyduje Urząd Marszałkowski. Łączna kwota projektu to 

3.223.350 zł z czego dofinansowanie  będzie wynosiło 2.348.753,40 zł, udział własny 

874.596,60 zł. Proponuje aby udział własny był w całości pokrywany przez 

mieszkańców.  Trudno oszacować  ile będą kosztować poszczególne zestawy. 

Opracowując budżet projektu i kosztorys szacowaliśmy, że instalacja 2 kw będzie 

kosztować 13 tys. zł, 3 kw 17 tys. zł netto. Instalacja solarna 2 lustra 9,1 tys. zł netto 3 

lustra 10,6 tys. zł. 

Otrzymaliśmy ok 600.000 zł na dodatki węglowe, które będziemy wypłacać, nie jest to 

cała kwota ponieważ będzie to kwota ok 2 mln zł bo na tą kwotę wpłynęły wnioski. 

Być może niektóre wnioski będą rozpatrywane negatywnie, ponieważ ludzie zmieniali 

deklaracje. Jeżeli zmiana wpłynęła przed 11 sierpnia 2022 r. to będzie uwzględniona 

jeżeli po tej dacie wówczas będzie to opał jaki był deklarowany we wcześniejszej 

deklaracji. Będą również dodatki do innych rodzajów opału ,nie tylko węgla.  

 Przewodniczący podziękował za wystąpienie i poprosił o zadawanie pytań. 

Radny Zadziorski – jeżeli będzie można zakładać instalacje fotowoltaiczne to na jakich 

zasadach będzie rozliczanie wytworzenia energii? 

 Wójt – nie wiemy tego. Być może będzie to rozliczanie na starych zasadach. Były 

podejmowane działania przez Związek Gmin Lubelszczyzny w tej sprawie, ponieważ 

projekt ten jest od dawna.  Stare zasady zakładają, że 80 % wytworzonego prądu, a 

nie zużytego można odzyskać. Pomimo wszystko uważam, że jest to korzystny 

projekt, ponieważ ceny energii elektrycznej ciągle rosną. 

 

Ad 4. 

 Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż kolejnym punktem obrad jest 

przedstawienie opinii z przedłożonej przez Wójta  informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2022r.  



 Przewodniczący przedstawił pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z 

dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania przedłożonej przez Wójta  

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r. 

 

Ad 5. 

 Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż kolejnym punktem obrad jest 

przedstawienie petycji w sprawie „utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy”. 

Przewodniczący odczytał teść petycji, która wpłynęła do Rady Gminy 1 sierpnia 2022r 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pan Patryk Janusz Król zwrócił się z petycją 

do Rady Gminy o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy popierając to odpowiednim 

uzasadnieniem.   

Następnie zostało przedstawione stanowisko z dnia 26 września 2022 r Komisji skarg,  

wniosków i petycji Rady Gminy w Rossoszu w sprawie petycji dotyczącej utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy. 

W wyniku rozpatrzenia stanowiska Komisji skarg, wniosków i petycji, Rada Gminy  

w Rossoszu  uznała petycję za niezasadną, co potwierdziła w głosowaniu jawnym (za - 

14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0). 

 

Ad 6. 

 Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż kolejnym punktem obrad jest 

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

Wójta Gminy 

 Wójt poruszył temat Wieloletniej Prognozy Finansowej informując, że jest to 

najważniejszy dokument dotyczący dofinansowania odnawialnych źródeł energii 

dlatego należy dopisać inwestycje, pod nazwą ,,Energia słoneczna w Gminie Rossosz”, 

której realizacja będzie miała miejsce w latach 2022 – 2023. Inwestycja powinna być 

zakończona do końca sierpnia 2023 roku.  

Radna Mazurek – jak będzie przebiegała inwestycja skoro znaczna część osób 

deklarująca założenie instalacji w 2019 roku do tej pory mogła się wycofać z różnych 

względów? Część osób założyła fotowoltaikę we własnym zakresie. 

Wójt – należy dowiedzieć się, czy ci którzy sami założyli instalacje fotowoltaiczne 

mogą brać udział w projekcie. Będziemy się kontaktować ze wszystkimi aby 

potwierdzić czy konkretne osoby nadal chcą brać udział w tym projekcie. Wyliczymy 

również udział własny. Prawdopodobnie będzie to 4 tys. zł przy instalacji 2 kW i 5 tys. 

zł przy instalacji 3 kW. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jaki będzie koszt instalacji 

solarnych. Zamierzmy aby nie trzeba było dopłacać do tej inwestycji z budżetu gminy. 

Jeśli będą rezygnacje zrobimy dodatkowy nabór. Jeśli będzie dużo chętnych określimy 

jasne kryteria kto otrzyma instalacje. 



Następnie przystąpiono do przyjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. Projekt uchwały został odczytany przez Wójta Gminy. Przewodniczący 

poddał ją pod głosowanie jawne imienne.  

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

,,wstrzymujących”. 

 

Uchwała Nr XXVI/166/2022 z 26 września 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

Następnie Wójt Gminy Rossosz, przedstawił zmiany w budżecie  dotyczące dochodów 

i wydatków, których szczegółowy wykaz znajduje się w załączeniu do uchwały. 

Wójt  odczytał 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 XXVI/167/2022 z 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2022 rok. 

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. 

Obrady sesji Rady Gminy opuściła radna Urszula Tomczak. 

 Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad 7.  

Interpelacje nie wpłynęły. 

Ad 8. 

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu w porządku obrad jakim były 

wnioski. 

 Pan Wójt poinformował, że Rada Gminy nie może zatwierdzić Regulaminu 

zaopatrzenia w wodę, ponieważ nadal istnieje Międzygminny Zakład Komunalny z 

siedzibą w Parczewie. 

 Radna Mazurek – na jakim etapie jest realizacja projektów z Programu ,,Polski Ład”? 

Wójt – aktualnie mamy rozstrzygnięte przetargi i podpisane umowy z wykonawcami 

na poszczególne inwestycje. Został rozstrzygnięty przetarg na budowę mostu i drogi 

w Romaszkach. Umowa z wykonawcą została popisana 08.09.2022 r. Koszt inwestycji 

6.050.000 zł.  Została również podpisana umowa z wykonawca na budowę mieszkań 

komunalnych w dniu 20.07.2022 r.. Koszt inwestycji 4.358.703 zł. Umowy zostały 

zawarte na 24 miesiące. 



Radna Mazurek – jak wygląda sytuacja z osoba zamieszkującą w budynku 

przedszkola?  

Wójt – mam informację, że pan zamieszkujący w przedszkolu znalazł inny lokal. 

Serdecznie dziękuje za  udzielone mu wsparcie i ofiaruje swoją pomoc. 

Radny Żuk – czy zlecono operat szacunkowy dotyczący wartości budynku po 

przedszkolu ? 

Wójt – nie wykonano takiej wyceny. 

 

Ad 9. 

W sprawach bieżących żadnych tematów nie poruszono. 

 

 

Ad 10. 

 Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach i zamkną 

posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Rossosz. 

 

                

 

              Protokołowała:                                                  Przewodniczący Rady Gminy: 

 

              Izabela Derlukiewicz                                                 (-) Jan Marcinkiewicz 
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