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PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2014 
 
z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 stycznia 2014 roku w lokalu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Urzędowie 

 
Sesję rozpoczęto o godz. 910, zakończono o godz. 1445. 
 
Obradom XXXVI sesji VI kadencji przewodniczył Pan Marek Przywara – 
Przewodniczący Rady Gminy Urzędów. 
 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyli: 
 
1. Radny Stefan Cielma 
2. Radna Elżbieta Dziurda 
3. Radny Wiesław Grzebulski 
4. Radny Kazimierz Jagiełło 
5. Radny Julian Łaciński 
6. Radny Paweł Kargulewicz 
7. Radny Zbigniew Markiewicz 
8. Radny Tomasz Mazik 
9. Radny Janusz Mazurkiewicz 
10. Radny Marek Przywara 
11. Radny Andrzej Marcin Rolla 
12. Radny Andrzej Tadeusz Rolla  
13. Radna Małgorzata Słowik 
14. Radny Mirosław Węcławski 
15. Radny Dariusz Wołoszyn 
 
Ponadto w sesji udział wzięli : 
   
1. Pan Jan Woźniak Wójt Gminy,  
2. Pani Wiesława Ciupak Sekretarz Gminy, 
3. Pani Irena Kłak Skarbnik Gminy, 
4. Pan Tomasz Wyka Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 
5. Pan Grzegorz Minik  Redaktor Głosu Gazety Powiatowej, Prezes Towarzystwa  
  Ziemi Urzędowskiej, 
6. Pani Małgorzata Piłat  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
7. Pan Marian Matyjasek  Przewodniczący Gminnego Związku Kółek  

 i Organizacji Rolniczych w Urzędowie, Prezes Klubu 
Sportowego Orzeł Urzędów, 

8. Pan prof. Marian Surdacki  V-ce prezes Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, 
9. Pan Andrzej Słowik   V-ce prezes Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej,  
      Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
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      Władysława Jagiełły w Urzędowie,  
10. Pani Agata Twardowska  Skarbnik Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, 
11. Pani Bożena Mazik   Sekretarz Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej.  
 
oraz sołtysi i mieszkańcy gminy według załączonych list obecności. 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad sesji i odtworzenie hymnu państwowego. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2013. 
4. Informacja Wójta Gminy Urzędów o realizacji uchwał i sprawach bieżących gminy. 
5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Gminy Urzędów w okresie międzysesyjnym. 
6. Przywrócenie praw miejskich miejscowości Urzędów. 
7. Omówienie spraw bieżących i podjęcie uchwał: 

1)  w sprawie zasad i trybu wprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Urzędów w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Urzędów wraz z 
miejscowościami Bęczyn, Rankowskie, Mikuszewskie, Góry, Zakościelne,  

2)  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Urzędów, 

3)  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII - 172/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 
listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Urzędów na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

4)  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII – 181/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 28 
grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Urzędów na obwody głosowania i 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

5)  w sprawie zmiany uchwały I – 4/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 2 grudnia 2010 
roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Urzędów, 

6)  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI – 200/2013 Rady Gminy Urzędów z dnia 21 marca 
2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

7)  w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w Gminie Urzędów,  

8)  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego 
przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 
oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, 

9) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.  
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. Wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad sesji. 
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PUNKT 1 
 
Otwarcie obrad sesji. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara dokonał otwarcia obrad 
XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Urzędów. Następnie poprosił wszystkich 
o powstanie. Odegrany został hymn państwowy. Później poprosił o zajęcie 
miejsc. Powitał serdecznie zgromadzonych. Stwierdził, że zgodnie z listą 
obecności na stan 15 radnych wybranych do Rady Gminy obecnych jest 14, co 
stanowi niezbędne quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
 
PUNKT 2 
 
Przyjęcie porządku obrad. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara poinformował, że wszyscy 
radni otrzymali zaproszenia na sesję z proponowanym porządkiem obrad. 
Zapytał czy są jakieś propozycje lub uwagi? Następnie przewodniczący poprosił 
o przegłosowanie całego porządku obrad sesji. Po przeprowadzonym 
głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Urzędów 
został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
PUNKT 3 
 
Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2013. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara poinformował, że protokół 
z XXXV sesji Rady Gminy był dostępny do zapoznania się przez radnych 
w biurze rady. Zapytał, czy ma być on odczytany, czy też przyjmuje się, że jest 
wiarygodny? W związku z brakiem uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem 
protokołu. 

„za” - 13 radnych, 
 „przeciw” - 0, 
 „wstrzymało się” - 1. 
  W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Rada Gminy w Urzędowie, 13 
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymuję się” i braku głosów „przeciw” przyjęła 
bez odczytywania protokół Nr XXXV/2013 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 
27 grudnia 2013 roku. 
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PUNKT 4 
 
Informacja Wójta Gminy Urz ędów o realizacji uchwał i sprawach 
bieżących gminy. 
 
 

Przewodniczący Marek Przywara poinformował, że dalszym punktem 
porządku obrad jest informacja Wójta Gminy Urzędów o realizacji uchwał i 
sprawach bieżących gminy. Poprosił pana wójta o zabranie głosu. 

Pan wójt przedstawił informację na temat realizacji uchwał i sprawach 
bieżących gminy (informacja w załączeniu) oraz protokół z wyboru najlepszej 
inicjatywy sołeckiej w ramach konkursu „Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa” 
za 2013 rok sporządzony dnia 22 stycznia 2014 roku (protokół w załączeniu). 

  
 
PUNKT 5 
 
Informacja o pracy stałych Komisji Rady Gminy Urzędów w okresie 
międzysesyjnym. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara poinformował, iż kolejnym 
punktem porządku obrad jest informacja o pracy stałych komisji w okresie 
międzysesyjnym, którą przedstawią przewodniczący poszczególnych komisji. 

Radny Julian Łaciński odczytał informację z pracy Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarczo – 
Budżetowej (informacja w załączeniu).  
 

Na obrady sesji przybył radny Wiesław Grzebulski. 
 

 
PUNKT 6 
 
Przywrócenie praw miejskich miejscowości Urzędów. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara poinformował, iż kolejnym 
punktem porządku obrad jest nadanie praw miejskich miejscowości Urzędów. O 
zabranie głosu poprosił Prezesa Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej – Tomasza 
Wykę.  

Pan Tomasz Wyka powiedział, że w roku 2014 przypada 30 – letni 
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jubileusz działalności Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej. Na pierwszym 
walnym zgromadzeniu padł wniosek, przekazany wszystkim uczestnikom i ich 
spadkobiercom, o czynienie starań w kierunku przywrócenia (nadania) 
utraconych w 1869 roku, praw miejskich. Drugim ważnym postanowieniem 
walnego zebrania było czynienie starań w kierunku wydania monografii i to się 
udało w 2011 roku, dzięki wsparciu Wysokiej Rady i przychylności Wójta 
Gminy. „Dzieje Urzędowa” jest znaczącą historią 600 – lecia ziemi 
urzędowskiej. Towarzystwo otrzymało z 30 uniwersytetów podziękowania za 
skrupulatne spisanie historii, tak małej miejscowości. Dzieło ma 11 autorów, w 
tym profesorów Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Pierwsza próba przywrócenia praw 
miejskich miejscowości Urzędów podjęta została w 2003 roku, lecz przez 
rzeczy od TZU niezależne odłożono dalsze starania. Jeśli teraz mieszkańcy 
gminy i poszczególnych sołectw wyrażą swoją przychylność do tej inicjatywy, 
będzie ona kontynuowana. Następnie oddał głos panu prof. dr hab. Marianowi 
Surdackiemu, który przedstawił historyczne uzasadnienie do wniosku TZU.  

Prof. Marian Surdacki opowiedział o historycznych aspektach 
skłaniających do podjęcia starań o przywrócenia praw miejskich miejscowości 
Urzędów oraz innych aspektach aktualnych, które są ważnym argumentem do 
poczynienia kroków w tym kierunku. Prof. Szczygieł udowodnił, że Urzędów 
już, jako miasto powstał w latach 98-99 XIV wieku, lecz akt lokacyjny uzyskał 
dopiero w 1405 roku. Urzędów stał się od razu bardzo ważnym miastem na 
Lubelszczyźnie, od wieków XV-XVII był on trzecim miastem województwa po 
Lublinie i Kazimierzu Dolnym. W roku 1626 liczba mieszkańców Urzędowa 
zbliżała się do 3 tys. osób (Lublin miał 6 tys.). Urzędów był również przez kilka 
wieków siedzibą powiatu, dekanatu i jedną z trzech prowincji: ziemia lubelska, 
ziemia łukowska i ziemia urzędowska. Urzędów był też miejscem zwoływania 
sejmików szlacheckich, sądów ziemskich. Wiek XV i XVI był eksplozją 
intelektualną urzędowiaków, którzy masowo oblegali Akademię Krakowską (w 
tych czasach kształcić ludzi w Akademii Krakowskiej mogli tylko ludzie 
bogaci). Niestety wraz z biegiem historii Urzędów, jak wiele innych miast, 
zaczął tracić swoje znaczenie – potop szwedzki, destrukcja państwa polskiego, 
wyludnienie, straty demograficzne. W połowie XVII wieku, Urzędów liczył o 
połowę mniej ludności niż przez potopem, a pierwotny stan ludności odzyskuje 
dopiero na początku XIX wieku. Urzędów stracił też znaczenie z powodu 
przeniesienia stolicy do Warszawy, w związku, z czym nie było już potrzeby 
posiadania tak prężnego miasta tranzytowego w wędrówkach króla z Krakowa 
do Litwy, który zawsze zahaczał o Urzędów (jak to było za czasów 
Jagiellonów). Urzędów posiadał niezliczoną ilość przywilejów królewskich i 
wszystkie istotne cechy i instytucje do bycia dużym miastem w tamtych czasach 
(m.in. szpital, parafialna szkoła, bractwa religijne). Profesor przypomniał, że 
kryzys miasta nastąpił po potopie szwedzkim i od tego momentu Urzędów słabł. 
Dalej nastąpiły zabory i po powstaniu styczniowym Urzędów utracił prawa 
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miejskie w ramach represji caratu za udział i stawianie oporu władzy. Utrata 
praw miejskich wynikała również, ze słabnącego znaczenia Urzędowa. 
Następnie profesor podkreślił wielki patriotyzm urzędowian w czasie I i II 
wojny światowej. Zauważył, iż był on wielkim ośrodkiem konspiracji, 
zwłaszcza środowisk partyzanckich należących do AK jak również do 
Batalionów Chłopskich. Ze względu na opór stawiany władzy ludowej, 
Urzędów był prześladowany po wojnie. Istniała pewnego rodzaju zemsta na 
Urzędowie, ze strony władz PRL traktującej to miejsce, jako siedlisko 
„zaplutych karłów reakcji”. Ponadto powstaje i rozwija się Kraśnik, przez który 
to Urzędów spada w cień zainteresowania władz politycznych. Niemniej jednak 
Urzędów w czasie swojego istnienia wydaje wielu znamienitych ludzi – Jan 
Michałowicz, Marcin z Urzędowa, Leona Ulricha, biskupa Zdzisława 
Golińskiego i wielu profesorów wyższych uczelni. Można, więc zauważyć, że 
Urzędów był i jest środowiskiem, z którego pochodzi wielu wybitnych ludzi, 
stanowiących siłę intelektualną kraju. Zdaniem pana profesora, dzisiejsza ranga 
gminy Urzędów (pięknej, dobrze rozwijającej się) nie odpowiada jej znaczeniu 
historycznemu i obecnemu. Na tle miasteczek, które kiedyś były zupełnie w 
cieniu lub powstały później niż Urzędów (np. Annopol, Tarnogród czy 
Modliborzyce) wypadamy źle. Potencjał intelektualny ludzi pochodzących z 
Urzędowa doceniany jest przez ludzi z zewnątrz. Wszyscy marszałkowie woj. 
lubelskiego w rozmowach z profesorem pytają, dlaczego Urzędów nie ma praw 
miejskich. Nawet pani Jemiołkowska w swoim artykule zamieszczonym w 
Głosie Ziemi Urzędowskiej 2009, opisała historyczne i współczesne walory 
Urzędowa mówiąc w konkluzji, że Urzędów musi być miastem, ponieważ jego 
dzisiejsza ranga nie odpowiada statusowi. Można, więc zauważyć, że 
pojmowanie Urzędowa na zewnątrz jest dużo większe niż wśród społeczności 
lokalnej, która ma mniejszą świadomość o wartości Urzędowa i jego 
historycznej randze niż ludzie z zewnątrz. Niedocenione są również przez 
mieszkańców walory i piękno gminy, jej przyroda i usytuowanie. Profesor 
zwrócił uwagę, iż kolejnymi walorami Urzędowa są: usytuowanie miejscowości 
na dawnym szlaku jagiellońskim, św. Otylia, walory agroturystyczne, unikatowe 
obserwatorium astronomiczne. Gmina nawiązała współpracę z Węgrami i 
Ukrainą. Rozwijać można turystykę. Ponadto w Urzędowie są bardzo dobre 
szkoły. Cała gmina zaopatrzona jest w media. To wszystko upoważnia do 
patrzenia w przyszłość z ambicją, ponieważ zadawalanie się tylko tym, co jest 
prowadzi do stagnacji. Następnie pan profesor odniósł się do 3 propozycji granic 
miasta Urzędów. Wyznał, że jego marzeniem było odzyskanie statusu miasta w 
oparciu o granice historyczne – Urzędów wraz z przedmieściami Bęczyn, 
Mikuszewskie, Rankowskie, Góry i Zakościelne. W dawniejszych czasach 
Urzędów miał strukturę średniowieczną opartą o przedmieścia, które były 
podgrodziami. Takie przywrócenie granic miasta byłoby idealne, lecz szanse na 
skuteczne rozpatrzenie wniosku w takiej formie są minimalne lub znikome, ze 
względu na zbyt wielką ilość gruntów rolnych. Po ostatnich konsultacjach padła 
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logiczna i prawdopodobnie ostateczna wersja, starania się o odzyskanie prawa 
miejskiego w oparciu o Urzędów z ul. Wodną i ul. Partyzantów oraz sołectwem 
Zakościelne. Jest to wersja mocno popierana w rozmowach z różnymi osobami 
w urzędzie wojewódzkim. Wymogiem do uzyskania praw miejskich, jest 
również liczba ludności ok 2 000 osób. Sam Urzędów z ulicami ma niecały 
1 000 osób. Inną wersją do rozpatrzenia jest włączenie Urzędowa z ulicami i 
częściami sołectw Markuszewskie, Rankowskie i Zakościelne. Jest to jednak 
pomysł budzący wiele kontrowersji i sporów. Następnie profesor powiedział, że 
starania o odzyskanie praw miejskich powinno się podjąć szczególnie dla 
młodych ludzi, którym najbardziej zależy, by mieszkać w mieście i czerpać z 
tego korzyści. Odczytał dokument marszałków Rzeczypospolitej Polskiej 
obecnych w 2009 roku w Urzędowie, w którym mowa jest, iż miejscowość ta ze 
wszech miar zasługuje na status miasta. Na zakończenie wypowiedzi, profesor 
zachęcił zebranych do dyskusji i podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych.    

Pan Andrzej Słowik, jako nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Urzędowie zabrał głos w imieniu młodzieży zamieszkującej na terenie gminy. 
Kilka lat temu przeprowadzona została ankieta, w której zapytano młodych 
ludzi czy chcą by Urzędów uzyskał prawa miejskie. W liceum ankietowanych 
było 77, w gimnazjum 40 osób. Wśród wypowiedzi ankietowanych należy 
wymienić: 

- „pozwoli rozwijać się Urzędowowi”,  
- „rozwój nowych możliwości”, 
- „rozwój kulturalny i techniczny”, 
- „pozwoli to rozwijać infrastrukturę”,  
- „poprawę warunków i standardów życia, poprawę bytów”, 
- „poprawi się sytuacja mieszkańców”, 
- „zwiększy się bezpieczeństwo”, 
- „być może powstanie kino, stadion, basen”, 
- „powstanie wiele ciekawych miejsc”, 
- „powstaną nowe miejsca pracy”, 
-„do Urzędowa przyjedzie więcej osób, będzie miejscem bardziej znanym 

i chętniej odwiedzanym”, 
- „stanie się atrakcyjny turystycznie; turyści będą oglądali nasze zabytki i 

tu odpoczywali”,  
- „prawa miejskie zostały niesłusznie odebrane i powinny zostać 

przywrócone; miał je przed laty”, 
- „miałby większe znaczenie; posiadał większą rangę, a to zachęciłoby 

przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy”, 
- „Urzędów zasługuje na to dzięki swojej bogatej historii i kulturze”.  

Pan Słowik poprosił decydentów o rozważenie także głosu młodzieży, która 
zamierza tu żyć. Przynajmniej należy dać szansę na przeprowadzenie 
konsultacji. 
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 Przewodniczący Marek Przywara powiedział, ze decydentem w sprawie 
nadania praw miejskich będzie społeczeństwo zamieszkujące gminę. By 
umożliwi ć społeczeństwu wypowiedzenie się rada musi podjąć uchwałę w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji. Następnie przewodniczący poprosił panią 
sekretarz o przedstawienie procedury przeprowadzenia konsultacji. 
 Sekretarz Wiesława Ciupak powiedziała, ze w zakresie nadawania praw 
miejskich obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 9 sierpnia 2009 roku w 
sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, 
łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub 
miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gminy, siedzib ich władzy 
oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. Z powyższych przepisów 
wynika, że wnioskodawca (rada gminy) składa wniosek do Ministra właściwego 
ds. Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem wojewody. Termin składania 
wniosku (do 31 marca) wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda w 
ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku przekazuje go wraz z własną opinią 
Ministrowi, który ma czas do 31 lipca na podjęcie decyzji. Jeśli decyzja ta jest 
pozytywna prawa miejskie zaczynają obowiązywać od 1 stycznia roku 
następnego. Procedura złożenia wniosku wojewodzie zawiera: 

1. Treść proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, 
2. Wykazanie, iż nadanie gminie statusu miasta dokonywany jest w 

sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną, układ 
urbanistyczny oraz charakter zabudowy. Opis Rynku: 
Układ urbanistyczny i komunikacyjny Urzędowa jest typowy dla 
małomiasteczkowych układów przestrzennych. Obejmuje Rynek ulice i wały 
obronne z początku XV wieku (wpisany do rejestru zabytków). Wokół Rynku 
posadowione są pochodzące z XIX i XX wieku jedno i dwukondygnacyjne 
kamienicę mieszczańskie. Z Rynku wychodzą promieniście główne ulice 
miejscowości z zabudową zagrodową i jednorodzinną. Sposób 
zagospodarowania centrum miejscowości nosi cechy charakterystyczne dla 
przestrzeni miejskich. Utwardzone place publiczne, parkingi, ciągi 
komunikacyjne i piesze, oświetlenie ulic i placów, odpowiednie odwodnienie 
(kanalizacja burzowa), 

3. Liczbę ludności i powierzchnię, jaką będzie obejmowało miasto;  
Pod uwagę brane były trzy alternatywy, lecz najbardziej rozsądne i bezsporne są 
pierwsze dwie:  
1) Urzędów + Zakościelne;  
 - obszar geodezyjny miasta - 1 290 ha, 
 - liczba mieszkańców miasta – 1 690 osób, 
 - obszar miasta w stosunku do obszaru gminy - 10,8%, 
 - liczba osób zamieszkałych na terenie miasta w stosunku od ogólnej 
liczby mieszkańców gminy – 19,3%,  
 - gęstość zaludnienia - na 1 mieszkańca przypada 0,76 ha; 
2) Urzędów + 5 sołectw tworzących dawne przedmieścia;  
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 - obszar geodezyjny miasta – 4 445 ha, 
 - liczba mieszkańców miasta – 3 891 osób, 
 - obszar miasta w stosunku do obszaru gminy - 37,5%, 
 - gęstość zaludnienia – na 1 mieszkańca przypada 1,14 ha;            
3) Urzędów + fragmenty niektórych sołectw. 
 4. Ilość hektarów całej powierzchni gminy, a w przypadku terenu 
miejskiego dodatkowo, należy wyszczególnić numery wszystkich działek 
ewidencyjnych objętych wnioskiem.  
Wariant Urzędów + Zakościelne (całe dwie miejscowości wchodzą w skład 
miasta bez podziałów geodezyjnych) nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych 
kosztów. W przypadku drugiego wariantu (Urzędów + 5 sołectw) zaczynają się 
koszty. Należałoby wówczas dokonać zmian geodezyjnych i poprowadzić 
granicę miasta po linii zabudowy, pozostawiając tereny wiejskie poza miastem. 
Taka procedura w przybliżeniu kosztowałaby 150 tys. zł.  

5. Określenie szacunkowych kosztów jednorazowych i stałych.  
Powyżej zostały już wymienione koszty związane ze zmianami geodezyjnymi. 
Inne koszty po stronie urzędu: wymiana tablic, pieczęci, zmiany w programach 
komputerowych. Po otrzymaniu praw miejskich Urzędów stałby się gminą 
wiejsko – miejską i otrzymałby dodatkowo (oprócz już obecnego kodu 060802) 
kod terytorialny 060803 (woj. lubelskie, powiat kraśnicki, gmina miejska).             
Koszty po stronie mieszkańców. Mieszkańcy Urzędowa nie musieliby ponosić 
żadnych kosztów związanych z wymianą dokumentów, lecz mieszkańcy 
pozostałych sołectw wchodzących w skład miasta musieliby bezpłatnie 
wymienić dowody (koszt zdjęcia i dwukrotnego przyjazdu do urzędu). Oprócz 
tego czekałaby ich wymiana dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, konta 
bankowe i inne, w których podaje się adres zamieszkania. Pani sekretarz 
podkreśliła również, że w sołectwach wchodzących w skład miasta nie byłby 
możliwy odpis na fundusz sołecki. W urzędzie rozważana była również kwestia 
środków unijnych, jednakże prawdopodobnie nic się nie zmieni. Zaznaczyła, że 
nawet przy największym zaangażowaniu nikt nie jest w stanie przewidzieć 
wszystkich koniecznych zmian i każdej sytuacji, jaka później może zaskoczyć. 
Następnie pani sekretarz powiedziała, że trzeba będzie zamienić numerację, co 
będzie się wiązało z kosztami.     
Na sesję przygotowano projekt uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami 
gminy, na temat nadania praw miejskich miejscowości Urzędów. Konsultacje – 
czyli zaciągnięcie opinii – prowadzone będą na terenie całej gminy. Wyniki 
podane zostaną w dwóch punktach: 1) co powiedzieli ludzie zamieszkali na 
terenie, z którego ma powstać miasto; 2) jak wypowiedzieli się pozostali 
mieszkańcy gminy. W uchwale zapisano, iż konsultacje odbywać się będą na 
zebraniach wiejskich, na których mieszkańcy będą mogli poznać planowane 
granice miasta, korzyści i straty płynące z nadania praw miejskich. Następnie na 
przygotowanych kartach do głosowania, zebrani będą mieli okazje wyrazić 
swoje zdanie na ten temat, poprzez zaznaczenie jednego z kwadratów: Jestem 
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„za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Oczywiście największe zainteresowanie 
powinno być w miejscowościach, które chcą być miastem. Dlatego też oczekuje 
się, iż procent obecnych na zabraniu mieszkańców będzie tam wysoki. 
Pani sekretarz dodała, że do wniosku ponadto należy dołączyć zaświadczenie 
właściwego starosty potwierdzające powierzchnie terenu objętego wnioskiem z 
operatem ewidencyjnym, uchwałę wnioskodawcy (Rady Gminy), mapę 
topograficzną 1: 10 000 i 1: 25 000 oraz mapę ewidencyjną uwzgledniającą 
działki ewidencyjne z zaznaczeniem dotychczasowych granic oraz 
proponowanych zmian, a także wypis z miejscowości planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy, uwzgledniający infrastrukturę techniczną i społeczną, 
układ urbanistyczny komunikacyjny oraz zagospodarowania terenu i inne 
dokumenty mające wpływ. Inne dokumenty: rys historyczny gminy, informacja 
dotycząca zabytków architektonicznych, kulturowych i informację dotyczącą 
struktury zatrudnienia w gminie. Następnie pani sekretarz powiedziała, że urząd 
gminy nie posiada żadnych rejestrów i sposobów określających ilość 
mieszkańców w wieku produkcyjnym, pracujących poza rolnictwem, dlatego też 
o pomoc poproszeni zostali sołtysi. Liczby nie wyszły korzystnie. Następnie 
odczytała dane dotyczące ilości osób zatrudnionych poza rolnictwem: Bęczyn – 
164, Mikuszewskie – 91, Urzędów – 181, Góry – 43, Rankowskie – 105, 
Zakościelne – 153. Ogółem 737 osób zatrudnionych poza rolnictwem. Jeśli 
chodzi o pozostałe warunki, to jest stadion, wskaźnik kanalizacji w przypadku 
Urzędowa i Zakościelnego wypada bardzo dobrze, jeśli brać pod uwagę 6 
sołectw wskaźnik będzie już znacznie gorszy. Na terenie proponowanego miasta 
znajdują się remizy strażackie, w tym jedna w Krajowym Systemie Ratowniczo 
– Gaśniczym, orkiestra strażacka, dwie szkoły średnie. Jeżeli chodzi o 
działalność gospodarczą to zarejestrowanych jest ogółem 178 podmiotów 
gospodarczych o charakterze usługowym (w tym 37 sklepów, 2 apteki).  
 Prof. Marian Surdacki powiedział, że w ubiegłym roku do Urzędu 
Wojewódzkiego pojechała delegacja gminy na czele z panem wójtem, właśnie w 
celu uzyskania informacji na temat praw miejskich. W rozmowie można było 
wyczuć ogromną przychylność do podjętych przez Urzędów starań oraz 
gotowość konsultowania wniosków roboczych, przed złożeniem wniosku 
ostatecznego. Następnie profesor powiedział o propozycji złożonej przez pana 
Tadeusza Sudackiego, by nadać byłym terenom przynależnym do miasta 
(wówczas były to podgrodzia) nazwę „przedmieście” (chodzi tu o Bęczyn, 
Mikuszewskie, Rankowskie i Góry). Oczywiście ta nazwa i status faktyczny 
tych miejscowości nie będzie odpowiadała statusowi dawnych przedmieść. 
Nadanie tej nazwy nie jest warunkiem bezwzględnym i należy liczyć się w 
takim przypadku ze zmianą dokumentacji. Niemniej jednak można zorientować 
się w Urzędzie Wojewódzkim czy jest możliwe jednoczesne złożenie wniosku o 
nadanie statusu miasta i statusu przedmieści. Można to też uczynić w trakcie lub 
po uzyskaniu statusu miasta.  
 Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że profesor poruszył dwie 
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różne sprawy, które połączone w jeden wniosek nie mają szans na obronę. O 
nadanie nazwy przedmieścia, można wystąpić później, gdyż nie jest to rzecz 
skomplikowana. Wniosek o nadanie praw miejskich jest bardziej 
skomplikowany i dodanie przedmieść wprowadzi niepotrzebne zamieszanie. 
 Sekretarz Wiesława Ciupak odniosła się do niedawno odbytego wyjazdu 
do Urzędu Wojewódzkiego. Zapewniła, że przyjęcie było bardzo dobre i nikt nie 
negował przedstawionego projektu. W urzędzie podpowiedziano co zrobić by 
projekt stał się realny (zmniejszyć ilość pól wchodzących w skład miasta) i 
zaakcentowano mocne strony Urzędowa - historię i dwie szkoły średnie. 
 Przewodniczący Marek Przywara zwrócił się do członków Towarzystwa 
Ziemi Urzędowskiej o doprecyzowanie złożonego w grudniu wniosku i wybór 
wariantu nad którym rada ma dyskutować. Podjęcie uchwały będzie się wiązało 
z terytorium, dlatego określenie granic miasta jest tak ważne. Jak już zostało 
wspomniane pierwszy wariant – Urzędów + 5 sołectw (Bęczyn, Mikuszewskie, 
Rankowskie, Góry i Zakościelne) ma nikłe szanse obrony. Drugi wariant czyli 
włączanie w granice miasta wyłącznie fragmentów przyległych do Urzędowa 
sołectw, wzbudzi negatywne emocje w społeczeństwie i konsultacje nie wyjdą. 
Najlepszy wydaje się trzeci wariant – Urzędów + Zakościelne. Takie 
rozwiązanie również znacznie obniży koszty. 
 Pan Tomasz Wyka, prezes Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej powiedział, 
że po konsultacjach z członkami TZU i po przeprowadzonej analizie sfery 
ekonomicznej, w imieniu całego zarządu opowiedział się za wariantem Urzędów 
+ Zakościelne. Poprosił Wysoką Radę o rozpatrzenie takich granic miasta. 
Pozostałe przedstawione powyżej warianty, były jedynie formą dyskusji i 
przypomnienia sobie uwarunkowań historycznych. Na zakończenie dyrektor 
uzupełnił wypowiedź pani sekretarz odnośnie dwóch szkół średnich na terenie 
gminy. Jest to bardzo ważny element, ponieważ do tych szkół oprócz stałych 
mieszkańców przybywają również uczniowie z gmin ościennych. Z pewnością 
ten fakt oraz zatrudnianie ludzi spoza terenu Urzędowa i Zakościelnego w 
różnego rodzaju instytucjach i firmach zwiększy statystykę i będzie mocnym 
argumentem, że w omawianych dwóch miejscowościach na co dzień 
mieszkańców jest więcej.  
 Radny Zbigniew Markiewicz humorystycznie stwierdził, że Urzędów 
pomimo utraconych praw, w przekonaniu mieszkańców od zawsze był miastem i 
nim pozostanie.  
 Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że na komisji padło 
stwierdzenie, iż w mieście nie można budować budynków gospodarczych. Po 
skonsultowaniu tej tezy w kilku instytucjach, przewodniczący zapewnił, iż jest 
to nieprawda. Dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obowiązywał będzie nadal na takich samych zasadach. W przypadku utworzenia 
miasta na terenach doń podległych, nie trzeba będzie wyłączać gruntów z 
produkcji rolnej przy planach budowlanych. 
 Radny Janusz Mazurkiewicz stwierdził, że próbuje się odzyskać prawa 
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miejskie na siłę wciągając w granice miasta Zakościelne. Dawniej zanim 
powstała ul. Błażeja Dzikowskiego, nazywana ona była ul. Zakościelną i taka 
tabliczka widniała na budynku u państwa Wośkowskich. Następnie część ulicy 
została nazwana ul. Bł. Dzikowskiego, zaś z pozostałej części utworzono 
sołectwo Zakościelne. Rozmawiając z mieszkańcami można zauważyć, że 
najbardziej boją się oni podwyższenia podatków i niewiele dają tłumaczenia, iż 
wysokość podatków na terenie gminy zależy od rady. Zdaniem radnego 
włączając Zakościelne w granice miasta Urzędów, zostanie skrzywiona historia. 
Zgadza się on na odtworzenie dawnych granic miasta włącznie z 
przedmieściami lecz bez sztucznego naciągania. Nie należy zbytnio 
kombinować, by nie zrobić pośmiewiska. Jeśli jest pewność, że wariant 
odtworzenia dawnego miasta nie przejdzie, to może warto sprawę odłożyć i 
poczekać na przychylniejszy okres. Radny zauważył, że z Urzędowa miasto 
najbardziej chcą zrobić ludzie, którzy tu nie mieszkają. Należy w pierwszej 
kolejności dać się wypowiedzieć społeczeństwu Urzędowa, a dopiero po tym 
rozpocząć procedury prawne.  

Przewodniczący Marek Przywara stwierdził, iż utworzenia miasta z 
samego Urzędowa byłoby rozwiązaniem idealnym. Niestety jest zbyt mało 
mieszkańców (1 100 osób) i na pewno taki wniosek zostanie odrzucony. 
Przyłączenie Zakościelnego jest zabiegiem mającym na celu uzupełnienie 
brakującej liczby mieszkańców i zwiększenie szans na powodzenie wniosku. 
Dołączając 600 osób z Zakościelnego, szansa ogromnie wzrasta. Gdyby było 
możliwe wyznaczenie granic z 6 miejscowości bez wyłączenia pól, też byłoby to 
do zrealizowania. Niestety przy zaistniałej proporcji stosunku gruntów 
zamieszkałych do pól, szanse na powodzenie wniosku są również przekreślone. 
Następnie przewodniczący odnosząc się do słów przedmówcy stwierdził, iż 
krzywieniem historii byłoby stworzenie np. z Bęczyna ulicy miasta, jakby to 
miało miejsce w przypadku początkowej wersji. Odcięte pola nie mogłyby 
należeć do ul. Bęczyn i należałoby je połączyć z Wierzbicą lub Moniakami.  

Radny Janusz Mazurkiewicz powiedział, że w starych dowodach 
osobistych zapisane było: „przedmieście Mikuszewskie – Urzędów”. Radny 
jeszcze taki dowód posiada. Biorąc za przykład gminę Dzierzkowice można 
zauważyć, iż nazwa „Dzierzkowice” łączy się z innymi częściami miejscowości 
(Dzierzkowice Rynek, Dzierzkowice Zastawie, Dzierzkowice Podwody). W 
naszej gminie zmienione zostały nazwy i jest wieś np. wieś Mikuszewskie w 
gminie Urzędów. 

Przewodniczący Marek Przywara wyjaśnił, że w celu umożliwienia 
przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców, rada gminy musi podjąć 
uchwałę, która określać będzie granice miasta. Na zebraniach należy 
mieszkańcom pokazać mapkę i poinformować ich szczegółowo o wszystkim.  

Prof. Marian Surdacki przyznał, że bardzo liczył na odtworzenie dawnych 
granic miasta włącznie z Bęczynem i innymi miejscowościami, jednakże w 
takiej formie wniosek ma zerowe szanse. Czekanie na przyszłość i próba 
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odtworzenia historycznych granic miasta nic nie zmieni, ponieważ pola 
urzędowskie zostaną. Tak więc próbując złożyć wniosek uwzględniający 6 
miejscowości w całości, zostanie on z całą pewnością odrzucony. Odłączając od 
tych przedmieść pola, będą one musiały przejść do sąsiednich sołectw i gmin na 
co mieszkańcy nie wyrażą zgody. Następnie profesor wyjaśnił dlaczego pod 
uwagę brane jest Zakościelne, nie zaś inna miejscowość. W Urzędzie 
Wojewódzkim potwierdzono, że Zakościelne jest traktem drogi wlotowej z 
Urzędowa do Lublina przez Popkowice co znacznie przemawia za tą 
miejscowością. Ponadto po szczegółowym przyjrzeniu się zabudowie, profesor 
stwierdził, iż najbardziej miejski charakter zabudowy jest właśnie na 
Zakościelnym. Najgorsze pod tym względem jest Rankowskie. Profesor 
zapewnił, że jemu również jest przykro z powodu wykreślenia kilku przedmieść, 
jednak służy to wyższemu celowi. Niestety sentymenty, miłość i nostalgię 
należy odłożyć na bok by mieć realną szansę na miasto Urzędów. 

Radny Andrzej Tadeusz Rolla powiedział, że zapoznał się z warunkami 
jakie ma spełnić miasto i zauważył, że w gminie Urzędów jest taki ośrodek, 
który spełnia większość wymaganych warunków do bycia miastem. Zdaniem 
radnego pomysł połączenia sołectwa Urzędów i sołectwa Zakościelne w miasto 
jest dobrym pomysłem. Radny zauważył, że jest kilka wątpliwych warunków 
lecz wszystko „jest do przeskoczenia”. Wymienił np.: 
- brak zabudowy zagrodowej – na Zakościelnym jest mniej takiej zabudowy, 
ponieważ ludzie odchodzą od rolnictwa i jest dużo nowych domów 
jednorodzinnych; 
- granice miasta nie mogą być zbyt szerokie – zostało to spełnione poprzez 
odrzucenie sołectw Bęczyn, Mikuszewskie, Rankowskie i Góry. 
Najważniejszym warunkiem są uwarunkowania społeczne i tu należy bardzo 
działać by przekonać ludzi do tego projektu. Czasu pozostało niewiele, 
ponieważ chcąc się wyrobić do roku 2015 należy do 31 marca br. złożyć projekt. 

Przewodniczący Marek Przywara sprostował, że rada gminy ma czas do 
31 marca 2015 roku na złożenie wniosku. Pierwotnym zamiarem było staranie 
się o nadanie praw miejskich od 1 stycznia 2015 roku lecz na spotkaniu zarówno 
z władzami Modliborzyc jak i w Urzędzie Wojewódzkim padło stwierdzenie, iż 
są bardzo małe szanse na zrobienie dobrego wniosku w tak krótkim czasie.    
 Radny Andrzej Tadeusz Rolla powiedział, że nie był poinformowany o 
zmianie terminu. Zauważył, że wydłużenie czasu zwiększy szanse na 
przekonanie ludzi do tego projektu. Radny przypomniał, że w programie 
wyborczym z 2002 roku wójt napisał, iż poczynione zostaną starania by do 2005 
roku Urzędów odzyskał prawa miejskie. Przeprowadzono konsultacje społeczne, 
dające wynik negatywny. Od tego czasu nic się o tej sprawie nie mówiło ze 
strony urzędu, jedynie co jakiś czas temat poruszał prof. Surdacki, pan Słowik 
lub pan Jastrzębski w artykułach. W ubiegłym roku na spotkaniu opłatkowym 
Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, prof. Surdacki wspomniał na ten temat, 
jednak minął od tego czasu już rok i nic się nie zrobiło szczególnie w kwestii 
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uświadamiania mieszkańców. W rozmowach z ludźmi przewija się wątek 
podwyższenia podatków w przypadku utworzenia miasta, i nikt im nie tłumaczy, 
że podatki zależą wyłącznie od rady. Ponadto mieszkańcy boją się zwiększonych 
rachunków, opłat i kosztów utrzymania. Znów jest to niezasadna obawa, gdyż 
będą jedynie jednorazowe koszty. Radny przyznał, że w 2002 roku sam był 
przeciw nadaniu praw miejskich jednak od tego czasu zmienił poglądy i uważa, 
że warto mieć w gminie ośrodek miejski. Fundusz sołecki również nie zginie, 
ponieważ środki będą w budżecie. Wiele argumentów przeciwnych może zostać 
obalonych w krótkiej dyskusji. Co daje miasto Urzędów? Zwiększony prestiż i 
większe szanse na pozyskanie inwestorów. Mieszkańcy gminy nic z tego tytułu 
nie tracą, ponieważ miasto będzie liczyło poniżej 5 tys. mieszkańców. Starania 
powinny zostać podjęte, a głównym ich tematem powinno być przekonanie 
mieszkańców do tego, że warto być miastem. Nie wiadomo jaki będzie finał 
tych starań choć jest duża szansa na powodzenie. Radny zapewnił, że jest za 
miastem, a podjęcie uchwały w sprawie konsultacji będzie pierwszym krokiem 
w tym kierunku. Przeprowadzone konsultacje będą miały określoną moc prawną 
i na nich będzie można podeprzeć wniosek. 
 Radny Dariusz Wołoszyn powiedział, że mieszkańcy Urzędowa i tak są 
przekonani, że mieszkają w mieście, a pozostali jadąc do Urzędowa też 
twierdzą, iż jadą do miasta, więc może należy pozostawić to tak jak było 
dotychczas. Dyskusja powinna skupić się na Urzędowie i tym czy urzędowiacy 
chcą tego. W ten sposób reszta miejscowości nie będzie miała poczucie, że coś 
robione jest ich kosztem. Dzielenie sołectw, łączenie czy inne sposoby 
spowodują wybuch wielkiej wrzawy i niesnaski. Zdaniem radnego najlepszy jest 
stan obecny. 
 Radny Tomasz Mazik odniósł wrażenie, że pierwszym założeniem 
Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej było odtworzenie miasta w dawnych 
granicach (z dzielnicami). Realistycznie nie ma możliwości wprowadzenia tego 
w życie. Radny zacytował „ jak się nie ma co się kocha, to się kocha co się ma”. 
Nie należy zmieniać zakorzenionych z pokoleń uczuć. 
 Radny Kazimierz Jagiełło stwierdził, że w tej sprawie najbardziej 
interesuje go głos władz samorządowych. Radny mieszka w Urzędowie od 
dziecka i zawsze czuł się urzędowianinem. Przyznał, że nie myślał o koncepcji 
połączenia Urzędowa z Zakościelnym lecz został pozytywnie zaskoczony. 
Dodał, że sołectwo Zakościelne ma teraz problem, ponieważ bez wiedzy 
mieszkańców zrobiono podział zaczynając numerację domów się od 
czterdzieści. W Zakościelnym nie ma domu o Nr 1, gmina stara się to tuszować, 
więc nadanie tych praw miejskich byłoby okazją do uporządkowania. Radny 
powtórzył, że władze samorządowe nie zabierają głosu w temacie. Co prawda 
wniosek złożyło TZU lecz odbierane jest ono jako reprezentant zewnętrzny, nie 
mieszkający na terenie gminy. W gminie mieszkają władze: dyrektorzy szkół i 
inni reprezentanci wybierani przez społeczeństwo. Radny przyznał, że 
rozmawiał zarówno ze zwolennikami jak i przeciwnikami tego przedsięwzięcia, 
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choć osobiście prawa miejskie go nie „rajcują”, ale też nie odstraszają. Należy 
wysłuchać racji i argumentów społecznych i przyzwyczajeń. Radny podał 
przykład gminy Józefów (znajdującej się w podobnej sytuacji jak Urzędów), 
gdzie cała administracja jest rzewnie zainteresowana odzyskaniem praw 
miejskich. W gminie Urzędów tego nie ma, a temat porusza się na zlecenie 
TZU. Radny nie widzi takiego życia w tym temacie od strony urzędu. Chciałby 
usłyszeć ewidentne stanowisko wójta, który reprezentuje społeczność, oraz 
wielu innych osób, które zajmują jakieś stanowiska w gminie Urzędów. W tej 
chwili chce się scedować na społeczeństwo. Radny wierzy w mądrość 
społeczeństwa, pod warunkiem przeprowadzenia z nim rzetelnej rozmowy. 
Dobrym posunięciem było odłożenie na rok 2015 składania wniosku, gdyż 
będzie więcej czasu na rozmowę z ludźmi. Nota bene Urzędów jest „stolicą” 
gminy. De facto obserwując inwestycje w gminie i „stolicy” gminy, wypadają 
one bardzo mizernie w stosunku do terenów ościennych. Gdyby Urzędów miał 
prawa miejskie byłoby to na in plus. Władze województwa na jakie powoływał 
się prof. Surdacki zapewne nie „kitują” i mówią rzetelnie, że Urzędów mając 
prawa miejskie będzie inaczej postrzegany. Z tego tytułu należałoby się 
zastanowić nad prawami miejskimi. Z tym, że jako mieszkaniec, a zarazem 
radny i sołtys nie będzie stał z boku lecz wyrażał swoje zdanie, co też czyni w 
tej wypowiedzi. Radny po wysłuchaniu propozycji stwierdził, iż są one bardzo 
słabo przygotowane nawet i ze strony wnioskodawców. Jeśli władze gminy 
porządnie przygotują się do konsultacji i rozmowy z mieszkańcami nie powinno 
być kłótni i niesnasek. Jeśli siądzie się z mieszkańcami, wyłoży karty na stół i 
pokaże wszystkie możliwe konfiguracje ludzie to zrozumieją. W przypadku 
Zakościelnego sytuacja wreszcie będzie klarowna i czytelna, gdzie ono się 
zaczyna gdzie kończy. W tej chwili nikt nikogo nie pytając się porysował coś w 
dokumentach i powstał bałagan. Według osądu radnego w przyszłości może 
zaistnieć szansa na dołączenie terenów do miasta. Przyznał, że nie myślał o 
mieście, nie był tym zainteresowany lecz są argumenty sensowne, zwłaszcza ze 
względu na młodzież. Padł argument, że będzie to pole dla inwestycji z czym 
radny się zgodził. Ponadto przez Zakościelne biegnie główna droga wjazdowa z 
Lublina do Urzędowa. Inaczej jest z Bęczynem, który znajduje się na uboczu. 
Zdaniem radnego Mikuszewskie i Rankowskie powinny zostać włączone do 
miasta, ponieważ mają zwartą zabudowę. W przyszłości można ten wariant 
przemyśleć. Przede wszystkim jednak trzeba rozmawiać z mieszkańcami, bo np. 
jeśli mieszkańcy Bęczyna będą chcieli usilnie należeć do miasta, będzie nie lada 
orzech do zgryzienia, jak rozgraniczyć tereny pól uprawnych. Z reguły bardziej 
energicznie coś powiedzą władze i wyrażą otwarcie swoje zdanie, dołożą 
wszelkich starań by dotrzeć do mieszkańców z tym tematem.  
 Sołtys Barbara Gałkowska stwierdziła, że konsultacje z mieszkańcami są 
najważniejsze. 
 Przewodniczący Marek Przywara przypomniał, że głównym decydentem 
w sprawie praw miejskich będzie społeczeństwo. By wyjść do ludzi należy 
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stworzyć na sesji jakieś ramy, które zostaną przedstawione w terenie, należy 
poznać odpowiedzi na wszystkie pytania jakie mogą paść od ludzi na zebraniach 
i podjąć uchwałę umożliwiającą przeprowadzenie konsultacji. Po to tylko 
została zwołana sesja. 
 Pan wójt stwierdził, że najgorszym rozwiązaniem byłoby, aby 
administracja publiczna wyraziła pragnienie działania w mieście. Wówczas 
zupełnie inaczej brzmiałaby wypowiedź radnego Jagiełło. Następnie wójt 
odniósł się do wypowiedzi radnego Mazurkiewicza. Zapewnił, że nie ma 
powodu, aby mówić o jakimś przymusie. Wpłynął wniosek TZU, a urząd gminy 
ma obsługiwać organizacje i mieszkańców, a przewodniczący rady ma nadać 
bieg zgłaszanym wnioskom. Na dzisiejsze spotkanie, został przygotowany 
materiał zgodnie z przedstawionymi przez panią sekretarz zasadami. Jeśli radny 
Jagiełło lub ktokolwiek inny może dołożyć więcej, to urząd jest otwarty na 
współpracę. Zdaniem pana wójta zostało przygotowane bardzo dużo materiału i 
szczegółowych informacji, lecz nie pod kątem jednego wariantu. Prezentowany 
na sesji wariant jest stanowiskiem wójta. Przyznał, że z całego serca chciał by 
do miasta weszło sześć sołectw, co byłoby uczczeniem historii. Bez udziału 
wójta dyskutowano o podziale miejscowości, lecz sprzeciwił się temu 
rozwiązaniu uznając je za najgorsze z możliwych. Przedstawiony na sesji 
wariant (Urzędów + Zakościelne), po rozmowach i zasięgnięciu opinii w ocenie 
władzy wojewódzkiej jest wariantem najbardziej optymalnym. Jeśli udałoby się 
odzyskać minimum praw miejskich, można kolejne starania czynić o 
poszerzenie granic. Wójt przypomniał, że już kiedyś poczynione były starania o 
odzyskanie praw miejskich. Zaapelował do radnych, by pamiętali, że 
podejmując uchwalę nie decydują o nadaniu praw miejskich, lecz dają szansę na 
przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami. Zakres został przedstawiony na sesji 
by iść w teren z konkretami. Ponadto nie można zaczynać od końca i 
przeprowadzać konsultacji z ludźmi, nie zapytawszy wpierw o zdanie rady 
gminy. Padłby wówczas zarzut, kto upoważnił wójta do robienia zamieszania w 
środowisku. Wójt zwrócił się do rady o przemyślenie sprawy. O tym czy prawo 
miejskie jest potrzebne w Urzędowie, przede wszystkim wypowiedzą się 
mieszkańcy z Urzędowa i Zakościelnego. Zaproponowany wariant nie jest 
wymysłem danej osoby, lecz jest on najbardziej optymalny do starania się o 
prawa miejskie dla Urzędowa. Analizowane były różne wskaźniki, i gdyby 
niektóre z nich odstawały, to na roboczo w Urzędzie Wojewódzkim gmina jest w 
stanie to załatwić i ponieść dodatkowe koszty. Wójt powiedział, że nie zna 
sytuacji innych gmin, lecz Urzędów skupił się na inwestycjach i proporcje 
wydatków zostaną przygotowane na przestrzeni kilku lat. Gospodarz gminy 
musi pamiętać zarówno o centrum jak i najmniejszych miejscowościach. Należy 
przyznać, że Urzędów wszystkie potrzeby społeczne ma zaspokojone. 
Stanowisko wójta gminy w sprawie próby podjęcia konsultacji, jest pozytywne i 
wyraża go w sposób oficjalny. Następnie poprosił wszystkie osoby o nie 
przenoszenie przewrotnych informacji w teren, że „komuś się praw miejskich 
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zachciało”, by nie nakierowywać tego na jedną osobę czy instytucję, ponieważ 
jest teraz moment by razem wpisać się w historię.  

Sekretarz Wiesława Ciupak odniosła się do wypowiedzi radnego 
Kazimierza Jagiełło w kwestii ul. Błażeja Dzikowskiego. Powiedziała, że 
Gminna Rada Narodowa w Urzędowie pod przewodnictwem pana Mariana 
Sobiesiaka, 26 października 1979 roku podjęła uchwałę nadając numerom od 1-
40 nazwę ul. Błażeja Dzikowskiego. W tym czasie radni nie zadali sobie trudu 
by sprawę doprowadzić do końca. Ulica ta znajduje się w obrębie geodezyjnym 
Zakościelnego, nie zaś Urzędowa. W uchwale zapisano, że nadaje się ulicy 
Urzędowa nazwę ul. Błażeja Dzikowskiego. Powstał problem, który odkręcić 
trudno. Zarzut radnego o braku kompetencji jest więc bezzasadny, a błąd wynikł 
prawdopodobnie z braku doinformowania. W Urzędowie od wielu lat 
pokutowało pisanie, np. Urzędów – Zakościelne, Urzędów – Rankowskie 
chociaż w 1968 roku w nazewnictwie miejscowości jest wyraźny zapis o braku 
dwuczłonowych nazw. Nieprzestrzeganie tych przepisów spowodowało odcięcie 
od sołectwa Zakościelne części areału i włączenie go do Urzędowa. Podobny 
problem istnieje z ul. Barwy, ponieważ do dziś nie wiadomo gdzie ona się 
znajduje, czy z sołectwem Józefin w obrębie geodezyjnym Zadworze.  

Pan Tadeusz Surdacki powiedział, że na pierwszym posiedzeniu 
Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej 30 lat temu padło zobowiązanie o podjęcie 
starań w kierunku przywrócenia praw miejskich dla Urzędowa. Innym 
wyzwaniem było opracowanie monografii Urzędowa, która już powstała. 
Następnie pan Surdacki przypomniał, że historycznie Urzędów jako miasto 
funkcjonował w granicach murów obronnych, natomiast tereny przyległe były 
dzielnicami. Urzędów nie mógł się rozrastać jak inne miasta z uwagi na 
uwarunkowania terenowe, więc poszerzały się przedmieścia. Po wysłuchaniu 
dyskusji i różnych zarzutów zaproponował kompromis, który jest podstawą 
porozumienia. Należy iść w kierunku, że dane rozwiązanie jest optymalne i 
przekonać społeczeństwo, że nie chodzi jedynie o wyznaczenia granic. Takie 
rozumowanie należy odrzucić. Jeśli są na uwadze prawa miejskie w granicach 
optymalnych, to trzeba wszystko robić w kierunku załatwienia sprawy. 
Przypomniał, że TZU nigdy nie rozpatrywało tego, na czym będzie polegało 
odzyskanie praw miejskich. Okazuje się, że przepisów administracyjnych nie 
można zmienić ani czekać na ich zmianę. Pan Surdacki przyznał, że jako 
mieszkaniec Bęczyna chciałby, aby ta miejscowość została włączona do miasta. 
Niestety są takie sytuacje, gdzie dla dobra sprawy, należy stanąć ponad swoje 
ambicje i urojenia. Zaproponował wyjście kompromisowe, poprzez 
wprowadzenie nazwy „przedmieście”. To mogłoby w jakimś stopniu 
usatysfakcjonować dzielnice Urzędowa. Byłoby miasto i przedmieścia 
uwarunkowane historycznie, przeniesione na grunt dzisiejszy.   

Radny Paweł Kargulewicz powiedział, że będzie głosował za przyjęciem 
uchwały, która będzie dawała możliwość poczynienia dalszych kroków w 
kierunku miasta. Słuchając wypowiedzi radnego Jagiełły można odnieść 



18 
 

wrażenie, że zależy mu jedynie na „dokopaniu” innym – wójtowi i radnym 
mieszkającym poza Urzędowem. Ponadto stwardził on, że jedynie inwestycje w 
centrum nadadzą splendoru. Radny zastanawia się jak tak można dzielić radę i 
społeczeństwo własnej gminy. Bez względu na to czy Urzędów będzie gminą 
wiejsko – miejską czy nadal wiejską, jest to społeczeństwo, które powinno 
znaleźć kompromis. Jeśli TZU i mieszkańcy Urzędowa, uważają że miasto nada 
im splendoru, warto podjąć starania. Radny zastanawia się dlaczego w 
urzędowskiej radzie jest tyle jadu? Przecież wszystkie przytyki w kierunku 
wójta są kierowane również do radnych. Gmina Urzędów jest pięknym 
miejscem, niezależnie na jakich prawach będzie. Wójt powiedział, że jest 
gospodarzem gminy i jeśli robione są jakieś inwestycje mają one służyć 
mieszkańcom i dla nich są robione. Jeśli coś słusznego jest robione, to bez 
względu na to z którego rejonu gminy jest radny powinien głosować za 
realizacją. A to ciągle zarzuca się małą ilość inwestycji w centralnym miejscu. 
Pan radny powiedział, że pełni swoją funkcję już drugą kadencję i z inwestycji, 
których realizację popierał podnosząc rękę do góry, jest dumny. Oczywiście 
jeszcze wiele jest do zrobienia, jednak nie należy być zawistnym. 

Prof. Marian Surdacki powiedział, że w ubiegłym roku został zaproszony 
na sesję rady gminy i był zdegustowany poziomem dyskusji. Dziś ta dyskusja 
pomimo sprzecznych opinii jest niezwykle kulturalna i na wysokim poziomie. 
Jest to kolejny dowód na to, że społeczeństwo Urzędowa potrafi się dogadać i 
jest dojrzałe do poważnych rozmów. Profesor przyznał, że cieszy go stanowisko 
wójta gminy, złożona została bardzo ważna deklaracja za którą podziękował. 
Bez stanowiska włodarza gminy nie sposób niczego przeprowadzić. Następnie 
profesor poruszył sprawę przedmieść. Zapewnił, że z czasem będzie się do tego 
dążyć jednak mieszanie dziś tych obu rzeczy bardzo utrudni sprawę. Ponadto 
zmiana nazw na przedmieścia wiąże się z zmianą map ogólnopolskich. Na razie 
należy się skupić na prawach miejskich, a po ich uzyskaniu podjąć starania w 
kierunku przedmieść. Zostanie miastem spowoduje pewne koszty i 
zobowiązania mieszkańców i władz do działania. Trzeba będzie dążyć by miasto 
było kompletne, dobre i poważane przez sąsiadów. Następni włodarze i radni 
będą musieli je rozwijać.  

Sołtys Władysława Gozdal powiedziała, że rada wysłuchała już 
propozycji, wniosek doprecyzowany i czas przejść do głosowania. Następnie 
należy wyjść w teren i w Urzędowie oraz z Zakościelnym dyskutować o 
prawach miejskich, a w pozostałych sołectwach o wprowadzeniu dzielnic. Nie 
można jednak doprowadzić do dzielenia sołectw. Pani sołtys zna to z autopsji, 
ponieważ Markuszewskie jest podzielone na 3 części co jest bardzo 
niekorzystne.  

Sołtys Zygfryd Gajewski powiedział, że jak przyjeżdżają do pracowni 
garncarskiej ludzie to zawsze mówią, że jadą do Urzędowa nie zaś na Bęczyn. 
Jak przychodzi korespondencja, to napisane jest Urzędów-Bęczyn. Zjeżdżają w 
te tereny wysoko postawione władze województwa, zachwycając się gminą lecz 
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nikt nie może pomóc. A to właśnie te osoby, nie wójt powinny się starać by tą 
piękną gminę wspomóc. Na Bęczynie są stare rody urzędowskie, 
przyzwyczajone do przedmieść. Sołtys chciałby, aby wszystkie wymienione 
sołectwa weszły w skład miasta, lecz jeśli nie ma takiej możliwości to chociaż, 
zrobić tam przedmieścia.           

Dyrektor Zbigniew Gawdzik odczytał tekst będący jednocześnie opinią o 
Urzędowiakach i Urzędowie: „Burmistrz Sienkiewicz, Burmistrz Urzędowa rok 
1860. Ażeby miasto miało się wznosić wcale nie widać, lecz i do upadku nie 
kłoni się. Powodem do tego jest jednostajność zachowania w sposobie bycia, 
obyczajach, pracy, zadudnieniach, zwyczajach bez żadnego popędu do handlu 
przynajmniej wewnętrznego. Wcale nie są usposobieni i żadnych materiałów lub 
wyrobów przemysłowych nie mają. Wszelako gdyby mieszkańcom 
zamożniejszym w posiadłości gruntowe była dozwolona pożyczka pieniężna, 
bankowa oparta na hipotekach, mogliby aż zaprowadzić handle jakie tj. założyć 
chociaż mniej znaczące sklepy towarów krajowych lub też urządzić garbarnie 
dla dogodności szewców. Wystawić domy zajezdne dla podróżnych lub też 
poprawić upadające dla braku lasu, a tym samym niedostatku materiałów 
zabudowania. Zresztą zaopatrzyć się w większe inwentarze i dać lepszy rozwój 
gospodarstwu rolnemu. A co do upiększenia miasta potrzebna jest przebudowa 
Rynku i przebudowa domu na skład magistratu oraz kilku sklepików co 
mogłoby nadać lepszy widok środkowej części…”. Tekst ten dobrze 
charakteryzuje mieszkańców Urzędowa. W tym czasie dostrzegano potrzeby i 
szereg z nich został zrealizowany. Jeśli chodzi o podziały to najlepiej 
wytłumaczył to pojęcie Pawlak swojej żonie w filmie „Sami Swoi” wyjaśniając, 
iż ludzie nie dzielą się na tych ze wschodu i Polski Centralnej tylko prosto: na 
mądrych i głupich, dobrych i złych. Zdaniem pana dyrektora takie podziały będą 
funkcjonować nawet jeżeli będzie funkcjonowało miasto w oparciu o te dwie 
części. Jeśli chodzi o możliwości to opcja Osada + Zakościelne jest optymalna 
do przyjęcia i należy to realizować, chociażby po to by uczynić krok do przodu. 
Również niesprawiedliwa jest opinia wygłoszona przez pana Gajewskiego, w 
kwestii braku zaangażowania wyższych władz w życie gminy. Sołtys stwierdził, 
że nic oni do Urzędowa nie przywieźli. A droga wokół garncarni na Bęczynie i 
wszystkie inne inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym? A planowana 
droga Wilkołaz – Księżomierz przez całą gminę Urzędów? A drugie zadanie - 
droga od Kraśnika, przez Urzędów do Chodla i obwodnicy? Urzędów ma to do 
siebie, że nie potrafi docenić tego, co się na jego terenie robi. Cały czas trzeba 
udowadniać, że o tą miejscowość też się dba. Szereg osób miało możliwość 
wyprowadzenia się z Urzędowa i innego poprowadzenia swojej kariery, lecz 
zostali ze względu na sentyment. Nie wolno wyjść na zebrania i ciągle 
krytykować. Nawet jeżeli czegoś nie dopięto, to nadal jest czas by to zrobić. To 
jest ciągle „nasz” Urzędów bez względu na to czy będzie miastem czy gminą i 
tak należy myśleć.   

Wiceprzewodniczący Andrzej Rolla stwierdził, że jest urzędowiakiem z 
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dziada pradziada i opowiada się za nadaniem/odzyskaniem praw miejskich. Nie 
należy dłużej czekać. Pan profesor Surdacki bardzo dokładnie przedstawił 
aspekty historyczne, lata świetności i rozwoju Urzędowa. A co dziś Urzędów ma 
do zaoferowania młodym? Ta miejscowość niestety wymiera. 10 lat temu w tej 
gminie rodziło się 130 dzieci rocznie, dwa lata temu 71, w roku 2013 było 
zaledwie 37 chrztów. Radny zapytał jak długo jeszcze zamierza się czekać z 
rozwojem Urzędowa? Sam pan marszałek stwierdził, ze drogi nie prowadzą do 
rozwoju miejscowości. Wiceprzewodniczący jest przekonany, ze miasto 
Urzędów da dużo większe szanse na rozwój, edukacji, kultury i gospodarki ale 
również rolnictwa i handlu. Poprosił Wysoką Radę o przyjęcie uchwały, która 
rozpocznie konsultacje społeczne. W konsultacjach należy zwrócić szczególną 
uwagę co do granic i wysłuchać wszystkich głosów, ponieważ każdy ma swoje 
zdanie.      

Przewodniczący Marek Przywara zamknął dyskusję w temacie nadania 
praw miejskich dla Urzędowa i ogłosił 15 – sto minutową przerwę.  
  
  
PUNKT 7 
 
Omówienie spraw bieżących i podjęcie uchwał. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara wznowił po przerwie 
obrady i poinformował, iż kolejnym punktem porządku obrad jest omówienie 
spraw bieżących i podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała jest w sprawie zasad i 
trybu wprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Urzędów 
w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Urzędów wraz z 
miejscowością Zakościelne. Następnie odczytał uchwałę.  

Radny Wiesław Grzebulski zapytał jaka musi być obowiązkowa liczba 
mieszkańców, aby zebranie w sprawie konsultacji było ważne?  

Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że zebrania odbywać się 
będą na ogólnie obowiązujących warunkach. 

Radny Kazimierz Jagiełło zaproponował wykreślenie z możliwych do 
wyboru opcji punkt „wstrzymuję się” ze względu na dobrowolność głosowania. 
Osoba, która będzie chciała wstrzymać się od głosu po prostu nie weźmie 
udziału w głosowaniu. 

Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że mogą się zdarzyć 
sytuacje gdzie argumenty przedstawione na zebraniu ani nie przekonają 
uczestników, ani nie będą oni przeciw dlatego muszą mieć wybór i wstrzymać 
się od głosu. 

Radny Kazimierz Jagiełło zaproponował, by stworzyć mieszkańcom 
możliwość oddania głosu poprzez wystawienie urny, ponieważ nie każdy będzie 
miał możliwość przyjścia na zebranie wiejskie. Jest również propozycja 
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stworzenia referendum przy okazji referendum do parlamentu europejskiego. 
Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że nie można łączyć tych 

dwóch rzeczy. Referendum funkcjonuje na zupełnie innych zasadach niż 
konsultacje.   

Sekretarz Wiesława Ciupak dodała, że sytuacje w jakich przeprowadza się 
referendum są szczegółowo określone w przepisach, natomiast w przypadku 
nadania praw stosuje się konsultacje. Między jedną i drugą formą są istotne 
różnice. Konsultacje mają na celu zasięgnięcie opinii, a referendum 
przeprowadzone zgodnie z przepisami ma charakter wiążący. 

Radny Kazimierz Jagiełło powiedział, że należy zastanowić się nad dobrą 
organizacją zebrań wiejskich, być może je powtarzać. Ponadto trzeba 
wprowadzić dostępność urny. W artykule o jednej z miejscowości, która dążyła 
do odzyskania praw miejskich napisano, że „komisja do każdego mieszkańca 
trafiła z urną”.    

Przewodniczący Marek Przywara wyraził swe przekonanie, iż te zebrania 
będą cieszyć się popularnością tak ja to było w 2003 roku. Rolą radnych i 
sołtysów jest informowanie i zachęcanie mieszkańców do udziału w zebraniach. 
Ponadto każdy mieszkaniec będzie powiadomiony listownie o zebraniu.  

Sekretarz Wiesława Ciupak powiedziała, że na intrenecie jest bardzo dużo 
informacji odnośnie miast, które odzyskiwały prawa miejskie, a forma 
konsultacji zależy tylko i wyłącznie od rady gminy. Jest jednak jeden wymóg – 
konsultacje muszą być jednakowe dla całej gminy. Jeśli wi ęc przyjęta zostałaby 
forma chodzenia od mieszkania do mieszkania, to na terenie całej gminy, nie zaś 
tylko w Urzędowie i Zakościelnym. W uchwale wyszególnione jest, że 
najbardziej liczyć się będą konsultacje z terenu w/w dwóch sołectw, a pozostałe 
miejscowości i frekwencja na nich jest już mniej znacząca.                               

Przewodniczący Marek Przywara zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały w sprawie zasad i trybu wprowadzania konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gminy Urzędów w sprawie nadania praw miejskich dla 
miejscowości Urzędów wraz z miejscowością Zakościelne. 
 „za” głosowało -15 radnych, 
 „przeciw” -0, 
 „wstrzymało się” -0. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Rada Gminy w Urzędowie 
jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXVI/257/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w 
sprawie zasad i trybu wprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Urzędów w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Urzędów 
wraz z miejscowością Zakościelne. 

 
Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że druga uchwała jest w 

sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Urzędów. O komentarz do uchwały poprosił insp. ds. gospodarki 
gruntami, pana Józefa Flisa.  
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Pan Józef Flis powiedział, że ustawa o ochronie praw lokatorów, zasobie 
mieszkaniowym gminy nakłada na gminę obowiązek opracowania i uchwalenia, 
gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Urzędów. Program uchwalony będzie na okres 5 lat. Gmina dysponuje 5 
lokalami mieszkalnymi – 2 lokale w aptece przy ul. Hevelke, 1 lokal w ośrodku 
zdrowia w Popkowicach, 1 lokal w Szkole Podstawowej w Leszczynie oraz 1 
lokal mieszkalny w Szkole Podstawowej w Skorczycach. Stan tych lokali jest 
bardzo dobry, są one wyposażone w instalację elektryczną, wodno – 
kanalizacyjną, CO, łazienkę, 2 mieszkania w aptece mają odprowadzenie do 
kanalizacji, pozostałe do zbiorników bezodpływowych. W uchwale ustalone 
zostały dwa rodzaje czynszu – za lokale mieszkalne i socjalne. Przy ustalaniu 
stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu za wyjątkiem czynszu za 
lokale socjalne, uwzględnia się czynniki obniżające jego wartość użytkową w 
tym przypadku usytuowanie lokalu na poddaszu, suterynie i tam gdzie brak 
centralnego ogrzewania. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może być 
większa jak połowa stawki czynszu za lokale mieszkaniowe. Stawki czynszu 
miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej określa sią zarządzeniem Wójta 
Gminy. Podwyższenie czynszu może być dokonywane przez Wójta Gminy tylko 
jeden raz w roku. Więcej razy byłoby to możliwe w przypadku prowadzenia tam 
remontów kapitalnych. Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 25 każdego 
miesiąca do kasy Urzędu Gminy lub na wskazany przez Urząd rachunek. 
Gospodarka mieszkaniowa w gminie finansowana jest w zupełności ze środków 
budżetu gminy. Z uwagi na dobry stan mieszkań, nie przewiduje się tam 
kapitalnych remontów. Lokalami wchodzącymi w mieszkaniowy zasób Gminy 
Urzędów zarządza Wójt Gminy. W planowanym okresie przewiduje się sprzedaż 
lokali znajdujących się w aptece. Na stan 31 rudnia 2013 r., żaden z lokatorów 
nie ma zaległości w czynszu. 

Radny Kazimierz Jagiełło zapytał czy zapis w § 14 uchwały dotyczący 
sprzedaży lokali traktowany będzie poważnie i czy jest konieczność sprzedaży 
tych lokali. Radny zauważył, że zasób lokalowy w mieście do którego Urzędów 
dąży być powinien. Urzędów potrzebuje specjalistów medycznych, lekarzy, a to 
mogłoby ich przyciągnąć.  

Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że zapis jest jedynie furtką 
w razie zaistniałej konieczności sprzedaży.  

Pan wójt powiedział, że wszystkie mieszkania są zasiedlone, więc nie 
bardzo można ich sprzedać. Ponadto na sprzedaż zgodę musi wyrazić rada 
gminy w formie uchwały. Ten zapis pozwala na sprzedaż, w razie zrodzenia się 
takiej konieczności w przeciągu 5 lat. W razie wątpliwości zapis można 
wykreślić.  

Radny Kazimierz Jagiełło zaproponował rozszerzenie lokali branych pod 
uwagę przy sprzedaży o wszystkie będące zasobem mieszkaniowym gminy. 

Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że lokali w szkole nie 
można sprzedać ponieważ nie mają one odrębności lokalowej.  
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Radny Dariusz Wołoszyn zapytał czy w SP w Leszczynie to jest lokal 
socjalny? Zarówno dyrektor jak i mieszkańcy mają zastrzeżenia co do rodziny 
tam mieszającej i należałoby coś z tym zrobić. Są to osoby pracujące, więc 
mogą wynająć inne mieszkanie.  

Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że gdyby ta rodzina nie 
regulowała czynszu to sprawa z eksmisją byłaby prosta.  

Pan Józef Flis powiedział, że na dzień dzisiejszy nie mają oni zaległości 
w płaceniu. Ponadto z tą rodziną została przeprowadzona rozmowa i od tego 
czasu dyrektor nie ma większych zastrzeżeń.  

Wiceprzewodniczący Andrzej Rolla odczytał uchwałę w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Urzędów. W związku z brakiem uwag zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały. 
 „za” głosowało -15 radnych, 
 „przeciw” -0, 
 „wstrzymało się” -0. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Rada Gminy w Urzędowie 
jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXVI/258/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w 
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Urzędów.  

Radny Kazimierz Jagiełło zapytał czy gmina posiada jeszcze inne lokale, 
które mieszczą się w innych kategoriach? Chodzi to w szczególności o starą 
szkołę w Wierzbicy i budynek po przedszkolu.  

Pan Józef Flis powiedział, że są to lokale socjalne nie objęte powyższym 
programem. 

 
Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że kolejna uchwała dotyczy 

zmiany uchwały Nr XXII - 172/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 listopada 
2012 r. w sprawie podziału Gminy Urzędów na okręgi wyborcze oraz ustalenia 
ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. O 
komentarz poprosił panią sekretarz Wiesławę Ciupak.  

Sekretarz Wiesława Ciupak powiedziała, że przy okazji skomentuje dwie 
uchwały, tj. w sprawie okręgów wyborczych i w sprawie obwodów głosowania. 
Stwierdziła, że mają one charakter czysto formalny i są związane z ostatnią 
zmianą ul. Hevelki na ul. Hevelke. Poprawny zapis został zawarty w obu 
uchwałach. Poprzednim razem do okręgów i obwodów dopisywane były 
nowopowstałe ulice (Malinowa i Słoneczna) a dzisiejsza zmiana dotyczy 
uporządkowania nazwy jednej ulicy. Dnia 25 maja są wybory do parlamentu i 
należy przed tym terminem uporządkować wszystkie sprawy tak by geografia 
wyborcza w programach komputerowych była zgodna z prawem.  

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Słowik odczytała uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXII - 172/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 listopada 
2012 r. w sprawie podziału Gminy Urzędów na okręgi wyborcze oraz ustalenia 
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ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. W 
związku z brakiem uwag zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. 
 „za” głosowało -15 radnych, 
 „przeciw” -0, 
 „wstrzymało się” -0. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Rada Gminy w Urzędowie 
jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXVI/259/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXII - 172/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 
listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Urzędów na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

  
Wiceprzewodniczący Andrzej Rolla odczytał uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIII – 181/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 28 grudnia 2012 
roku w sprawie podziału Gminy Urzędów na obwody głosowania i ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. W związku z 
brakiem uwag zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 „za” głosowało -15 radnych, 
 „przeciw” -0, 
 „wstrzymało się” -0. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Rada Gminy w Urzędowie 
jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXVI/260/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXIII – 181/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 28 
grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Urzędów na obwody głosowania i 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

 
Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że kolejna uchwała jest w 

sprawie zmiany uchwały I – 4/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 2 grudnia 
2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Urzędów. O 
komentarz poprosił panią sekretarz Wiesławę Ciupak.  

Sekretarz Wiesława Ciupak powiedziała, że zmiany, które ustaliły, iż klub 
radnych może liczyć 3 radnych są już obowiązujące, więc korzystając z zapisów 
uchwały z dnia 30 październik 2012 roku, w przypadku powstania klubu 
radnych liczba członków Komisji Rewizyjnej zwiększa się o przedstawiciela 
nowopowstałego klubu. 

Przewodniczący Marek Przywara prosił członków klubu o wskazanie 
radnego, który ma zostać wpisany do uchwały, a tym samym stać się członkiem 
Komisji Rewizyjnej.   

Radny Andrzej Rolla zgłosił radnego Kazimierza Jagiełłę. 
Wiceprzewodnicząca Małgorzata Słowik odczytała uchwałę w sprawie 

zmiany uchwały I – 4/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 2 grudnia 2010 roku w 
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Urzędów. 
 „za” głosowało -13 radnych, 
 „przeciw” -0, 
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 „wstrzymało się” -2. 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Rada Gminy w Urzędowie 13 

głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymuję się” i braku głosów „przeciw” 
przyjęła uchwałę Nr XXXVI/261/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie 
zmiany uchwały I – 4/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 2 grudnia 2010 roku w 
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Urzędów. 

 
Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że szósta uchwała jest w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXVI – 200/2013 Rady Gminy Urzędów z dnia 21 
marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik. O komentarz do uchwały poprosił pana Stanisława 
Tompolskiego.  

Pan Stanisław Tompolski powiedział, że uchwała dotyczy obniżenia 
stawek opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, tj. instytucje i osoby prowadzące działalność 
gospodarczą. Obniżenie stawki dotyczy dużych pojemników zarówno odpadów 
zbieranych w sposób selektywny jak i zmieszany. Obniżenie stawek o 25-30% 
wynika z przeprowadzonej analizy, lecz za jakiś czas mogą one znów ulec 
zmianie, ponieważ przetarg ogłoszony został jedynie na 1,5 roku. Po 
przeprowadzonej analizie wynika, że w dużych pojemnikach trudno jest uzyskać 
większą gęstość i średnie opłaty za ilość kilogramów znajdujących się w 
pojemnikach są mniejsze w stosunku do opłat jakie gmina pobiera od 
przedsiębiorców.   

Pan wójt uzupełnił, że w momencie tworzenia gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, urząd nie miał doświadczenia, ani 
informacji jak wygląda waga jednego pojemnika KP7. Zupełnie inną wagę ma 
taki pojemnik z Domu Pomocy Społecznej, a zupełnie inną np. z cmentarza. 
Ponieważ system obejmuje wszystkie podmioty, pojawiły się dysproporcje co do 
średniej wagi, jaka była przyjęta w trakcie postępowanie przetargowego, a tej 
rzeczywistej jaka jest ponoszona. Pod koniec 2014 roku zorganizowany zostanie 
kolejny przetarg i stawki firmy mogą znów się zmienić. Należy zauważyć, że w 
wyniku dwukrotnego postepowania wynegocjowane stawki okazały się bardzo 
korzystne dla gminy. Firma która wygrała przetarg zeszła o 130 tys. zł lecz czy 
w kolejnych przetargach to się utrzyma nikt nie jest w stanie sprawdzić. 
Wpływające środki równoważą koszty za odbiór śmieci. Jest problem punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który należy rozwiązać w roku 
2014 i dlatego na razie nie można zmniejszyć stawek dla indywidualnych 
odbiorców.     

Radny Wiesław Grzebulski zapytał co należy zrobić by duży pojemnik 
7m3 był na zgłoszenie? Podejmowana już była taka uchwała lecz objęte nią 
zostały jedynie instytucje. Czy można do tego dołączyć firmy indywidualne czy 
należy zmienić deklaracje.  
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Pan Stanisław Tompolski powiedział, że firma zgodnie z umową musi 
odbierać odpady raz w miesiącu. Odbiór na żądanie jest usługą płatną 
dodatkowo. U chwale należałoby wymienić konkretną firmę jakiej ma to 
dotyczyć. Spowodowałoby to też zmiany przetargowe, a ponieważ odbiorca 
bardzo nisko wycenił tą usługę, niechętnie podejmuje inne formy. To dotyczy 
częstszego odbioru. Jeśli zaś chodzi o dłuższy okres to wystarczy złożyć 
deklaracje zerową w danym miesiącu i to wystarczy by w danym miesiącu nie 
płacić za śmieci.  

Wiceprzewodniczący Andrzej Rolla odczytał uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVI – 200/2013 Rady Gminy Urzędów z dnia 21 marca 2013 
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik. W związku z brakiem uwag zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały. 
 „za” głosowało -15 radnych, 
 „przeciw” -0, 
 „wstrzymało się” -0. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Rada Gminy w Urzędowie 
jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXVI/262/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXVI – 200/2013 Rady Gminy Urzędów z dnia 21 
marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik.  

 
Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że siódma uchwała jest w 

sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego dożywiania dzieci 
i młodzieży w Gminie Urzędów na lata 2014 - 2020. O komentarz poprosił 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie, panią 
Małgorzatę Piłat.  

Kierownik Małgorzata Piłat powiedziała, że z dniem 1 stycznie 2014 roku 
w ośrodkach pomocy społecznej obowiązuje realizowanie zadań wynikających z 
rządowego programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiana”. Ustawa narzuca 
na gminę obowiązek opracowania programu osłonowego dożywiania dzieci i 
młodzieży na lata 2014- 2020. Program ten obowiązuje i przewiduje wsparcie 
gmin, które w szczególności w uzasadnionych przypadkach, będą udzielały 
pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio 
dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o 
potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Druga uchwała w tym temacie 
dotyczyć będzie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności od 101 do 150% kryterium dochodowego. Rządowy 
program mówi jedynie o 100% kryterium dochodowego, a w przypadku rodzin 
typowo rolniczych byłoby to niemożliwe. W poprzednich latach dzięki 
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podwyższonemu kryterium możliwe było dożywianie ponad 300 dzieci z terenu 
gminy. Kryterium dochodowe na 1 członka rodziny w skali miesiąca wynosi 456 
zł (100%), w przy podwyższeniu do 150% jest to kwota 684 zł. Z 1 ha 
przeliczeniowego jest 250 zł/miesięcznie. Przy udziale 50 tys. środków 
własnych, gmina otrzyma dodatkowo 200 tys. zł na ten cel środków 
zewnętrznych.   

Radny Zbigniew Markiewicz zapytał co z rodzinami, które nieformalnie 
dzierżawią pole, czerpiąc z tego dochody? Czy takie ustne umowy też muszą 
zgłaszać do GOPS-u? 

Kierownik Małgorzata Piłat powiedziała, że ośrodek bierze pod uwagę 
jedynie zawarte umowy 5 letnie, zarejestrowane w agencji. Żadne inne umowy 
pomiędzy klientami, nawet te sporządzone w urzędzie gminy nie są brane pod 
uwagę. Do świadczenia liczy się tylko to co jest wykazane na dokumentach z 
gminy z rejestru gruntów.          

Radny Zbigniew Markiewicz zaproponował, by takie sprawy konsultować 
z radnymi i sołtysami.  

Kierownik Małgorzata Piłat zaprosiła radnych i sołtysów na spotkanie po 
sesji w sprawie dożywiania i problemu zimowego.  

Pan wójt zaproponował wprowadzenie oświadczenia pod 
odpowiedzialnością karną, że grunty wykazane są jedynymi jakie uprawia 
wnioskodawca. Takie oświadczenie o dochodach formalnych i nieformalnych 
będzie dyscyplinować osoby ubiegające się o różne świadczenia.   

Kierownik Małgorzata Piłat powiedziała, że ośrodek obliguje ustawa o 
pomocy społecznej i ściśle określone warunki dotyczące przyjmowania 
dokumentów.  

Radny Dariusz Wołoszyn powiedział, że z hektara trudno jest wyliczyć 
faktyczne dochody, jest to możliwe tylko z pensji. Każde z upraw da inny 
dochód, ponadto są różne klęski, które niszczą uprawy. Kiedyś wszystkie dzieci 
dostawały, a tak nie powinno być. 

Radny Andrzej Tadeusz Rolla stwierdził, że zwiększanie tego poziomu 
dochodów świadczy o tym, że w kraju jest bieda. Zwiększając próg 
dożywionych zostało w ubiegłym roku 318 dzieci. Co stanowi 1/3 dzieci 
chodzących do szkoły. Niedługo może się okazać, że połowa dzieci będzie 
wymagała dożywiana co z kolei świadczyło będzie o tym, że rodziców nie stać 
na wypełnienie podstawowych potrzeb swoich dzieci. Państwo powinno dążyć 
do zapobiegania takiej sytuacji. Rodzin, które radzą sobie dobrze jest coraz 
mniej, dlatego trzeba realizować takie programy.    

Kierownik Małgorzata Piłat dodała, że niemalże wszystkie zgłaszające się 
osoby są załatwianie pozytywnie. 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Słowik odczytała uchwałę w sprawie 
ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w Gminie Urzędów. 
 „za” głosowało -15 radnych, 
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 „przeciw” -0, 
 „wstrzymało się” -0. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Rada Gminy w Urzędowie 
jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXVI/263/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w 
sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego dożywiania dzieci 
i młodzieży w Gminie Urzędów na lata 2014 - 2020. 

 
Wiceprzewodniczący Andrzej Rolla odczytał uchwałę w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego 
przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 
 „za” głosowało -15 radnych, 
 „przeciw” -0, 
 „wstrzymało się” -0. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Rada Gminy w Urzędowie 
jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXVI/264/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w 
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w 
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020. 

 
Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że ostatnia uchwała dotyczy 

zmian w budżecie gminy na rok 2014. O komentarz poprosił panię skarbnik, 
Irenę Kłak. 

Skarbnik Irena Kłak przedstawiła zmiany w budżecie gminy na rok 2014 
(komentarz zmian w załączeniu). 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Słowik odczytała uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2014. 
 „za” głosowało -14 radnych, 
 „przeciw” -0, 
 „wstrzymało się” -1. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Rada Gminy w Urzędowie 14 
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymuję się” i braku głosów „przeciw” przyjęła 
uchwałę Nr XXXVI/265/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w 
budżecie gminy na rok 2014. 

Przewodniczący Marek Przywara ogłosił 5-cio minutową przerwę.  
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PUNKT 9 
 
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. Wolne wnioski. 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara wznowił po przerwie 
obrady XXVI sesji Rady Gminy Vi kadencji i poinformował, że kolejnym 
punktem porządku obrad są interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na 
nie. Wolne wnioski. Następnie odczytał pisma jakie wpłynęło do biura Rady 
Gminy. 

Pierwsze pismo od pana Janusza Kopaczka z Organizacji Turystycznej 
„Szlak Jagielloński” w sprawie udostepnienia protokołu z sesji dotyczącej 
wyjściu gminy z w/w organizacji (pismo w załączeniu).  

Drugie pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej (pismo w załączeniu).  
Następnie przypomniał, że na Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i 
Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarczo - Budżetowej była poruszona 
sprawa przejęcia/kupna majątku po Spółdzielni Kółek Rolniczych. Na 
komisjach nie doszło do konsensusu, a sprawa nie jest prosta proceduralnie.  
Spółdzielnia oczekuje od Wysokiej Rady stanowiska czy jesteśmy 
zainteresowani terenem przy SKR w Zakościelnym, a jeżeli tak to należałoby 
zobligować pana wójta do wystąpienia pisemnego do spółdzielni w sprawie 
zakupu tego terenu.  

Radny Janusz Mazurkiewicz powiedział, że rozmowy na temat zakupu 
terenu po Spółdzielni Kółek Rolniczych należy kontynuować. 

Radny Andrzej Tadeusz Rolla powiedział że, w sprawie SKR –u zgadza 
się z przedmówcą, pozostaje forma nabycia. 

Przewodniczący Marek Przywara powiedział, że na dzisiejszej sesji 
uzgodnić należy czy gmina jest zainteresowana kupnem terenu natomiast forma 
to jest oddzielny temat, który musi spółdzielnia na walnym zebraniu 
przedyskutować. 

Zdaniem radnego Zbigniewa Markiewicza gmina powinna przystąpić do 
otwartego przetargu. Budynki nie są w najlepszym stanie, dachy się zawalają. 
Prezes SKR-u z pewnością, będzie chciał sprzedać po najwyższej cenie, a nuż 
trafi się dobry inwestor. Gmina na razie ma dostatecznie dużo placów na terenie 
całej gminy i jest gdzie złożyć materiał i umieścić sprzęt.            

Przewodniczący Marek Przywara poprosił o przegłosowanie poprzez 
podniesienie ręki do góry, wniosku o wystąpienie do Zarządu Spółdzielni Kółek 
Rolniczych z pismem wyrażającym zainteresowanie nabycia działki. Po 
przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że radni jednogłośnie są za 
wystąpieniem pisemnym do SKR-u.  
 

Radny Andrzej Tadeusz Rolla zgłosił wniosek o poinformowanie Klubu 
Aktywnych Radnych o terminach konsultacji jakie będą się odbywały na terenie 
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gminy. 
Przewodniczący Marek Przywara powiedział, ż wszystkie dokumenty 

będą umieszczone na stronie BIP i będą dla każdego dostępne.  
 
Radny Andrzej Tadeusz Rolla przypomniał, że pod koniec ubiegłego roku 

pan wójt zgłosił wniosek o dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu 
gminy Urzędów w przedszkolu Ostrowie. Wiceprzewodniczący Andrzej Rolla 
zaproponował zdjęcie wniosku i rada przyjęła propozycję. Radny pofatygował 
się do pana wójta Andrzeja Łysakowskiego, który powiedział wystosował pismo 
do wójta gminy Urzędów, w którym poinformował, że jeśli Gmina Urzędów nie 
dofinansuje tej placówki, on nie przyjmie dzieci do przedszkola w Ostrowie. 
Zapytał czy gmina Urzędów jest przygotowana na przejęcie dzieci z tego 
przedszkola na swoim terenie? 

Pan Wójt powiedział, że należy zrobić rozeznanie i skonsultować się z 
panią dyrektor Małgorzatą Piątek. Gmina zrobi wszystko, by te dzieci przyjąć. 
Od 1 września br. i tak wejdzie obowiązek dopłacania.   

Radny Janusz Mazurkiewicz wyraził swoją dezaprobatę do zachowania 
radnego Andrzeja Tadeusz Rolli, który próbuje znaleźć okazje by wyprowadzić 
pieniądze z gminy.    

Radny Andrzej Tadeusz Rolla odniósł się do wypowiedzi przedmówcy, że 
pismo zostało wystosowane do pana wójta, tylko rada nie została o tym 
poinformowana.  

Pan wójt powiedział, że ma możliwość podejmowania decyzji 
samodzielnie. Zasięgnięte zostało stanowisko rady gminy, które stanowiło 
podstawę do wystosowania odpowiedzi panu Andrzejowi Łysakowskiemu. Jeśli 
wójt miałby odczytywać całą korespondencje wpływającą do urzędu, to sesję 
ciężko byłoby zakończyć.    

Wiceprzewodniczący Andrzej Rolla zwrócił uwagę, iż jedyną osobą do 
podejmowania gminy na zewnątrz jest Wójt, i jest wielce niestosownym 
zachowaniem, by radny Rolla gościł w innej gminie reprezentując sprawy 
Urzędowa. Takie postepowanie jest wykraczaniem poza kompetencje radnego.  

Radny Andrzej Tadeusz Rolla stwierdził, że jest reprezentantem 
mieszkańców Gminy i może poruszać się gdzie chce i mówić co chcę. 
Poruszając kolejną kwestię, radny powiedział o wyjeździe w tych samych 
terminach dziewczyn do Tomaszowa Lubelskiego na zawody i przedstawicieli 
PSL – u na spotkanie opłatkowe do Lublina. Radny uważa, że było niestosowne 
to, iż dzieci pojechały starym Lublinkiem strażackim, który w drodze się popsuł 
i zawodniczki musiały iść na piechotę 1 czy 5 km, a osoby z PSL – u pojechały 
wygodnym Renault. Dziewczyny spały w Ośrodku Opiekuńczo –
Wychowawczym, gdzie się okazało, że spały pod dwie osoby na jednym łóżku. 
Dostały dwa pokoje, a w jednym z nich z powodu smrodu i brudu nie dało się 
przebywać. Problem zgłosiła mama jednej z zawodniczek. Mieszkańcy zwracają 
się z takimi problemami do radnego, do nikogo innego z tym nie pójdą. Gmina 
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powinna zabezpieczyć reprezentantkom szkoły lepsze warunki. Zdaniem 
radnego, przez takie warunki lokalowe, jakie tam zaistniały dziewczyny 
pogorszyły swój wyniki sportowy i dlatego złożony został wniosek o 
podwyższenie stypendium sportowego. Zawodniczki nawet jedzenie kupiły za 
swoje pieniądze.     

Pan Wójt powiedział, że wyjaśni te wszystkie okoliczności. Dysponentem 
do załatwiania spraw związanych z samochodami jest kierownik Hubert Witek. 
Wójt dodał, iż nie wiedział o tym wyjeździe ponieważ wyjazdy sportowe 
organizuje szkoła. Gmina zajmie się tym by kolejny raz taka sytuacja nie miała 
miejsca. 

Radny Andrzej Tadeusz Rolla powiedział, że jest jeszcze jedna sprawa 
którą zgłosili mieszkańcy dotyczy ona oświaty. W ubiegłym roku rozmawiano 
na temat oszczędzania na ogrzewaniu i na pomocach dydaktycznych w 
szkołach. Prowadzone są ciągle rozmowy na temat oszczędności, a robi się 0,5 
etatu sekretarki w przedszkolu. Zapytał jak można na czymś oszczędzić, skoro 
tworzony jest dodatkowy etat.  

Pan wójt powiedział, że oszczędzanie na oświacie jest pojęciem błędnym. 
Robione były analizy i podejmowane zostały działania, by zmniejszyć wydatki 
na oświatę by bardziej je zracjonalizować. Natomiast kwestię utworzenia etatu 
podjęte zostały przez panią dyrektor, która zwracała się wielokrotnie by te 0,5 
etatu powstało gdyż ma ona filię na Bobach i Moniakach, przez co dochodzą 
kolejne obowiązki. W stosownym momencie pani dyrektor zostanie zaproszona 
na komisję i wyjaśni tą sprawę.  

Mieszkaniec Urzędowa pan Marek Banach powiedział, że na sesji 
poruszana była kwestia przywrócenia Urzędowowi praw miejskich, lecz nie 
miał możliwości zabrać wówczas głosu. Następnie zapytał jak będą 
rozwiązywane problemy prawne w tym zakresie, a w szczególności chodzi o 
pola które do naszej miejscowości są przyłączone.  

Sekretarz Wiesława Ciupak odpowiadając na pytanie swojego 
przedmówcy powiedziała, że skontaktuje się z Panią Sekretarz z Gminy 
Modliborzyce i na następną sesje udzieli stosownej odpowiedzi. Po rozmowie, 
którą przeprowadziła nie padły konkretne cyfry lecz z tego co się orientuje w 
samych Modliborzycach ludzie nie prowadzą gospodarstw, pracują poza 
rolnictwem. W tamtej miejscowości działa zakład ,,Matias” w którym pracuje 
ponad 300 osób z samych Modliborzyc. Jeśli Pan Banach jest bardzo 
zainteresowany, zobowiązała się odpowiedzieć na to pytanie przy następnej 
sesji. Modliborzyce zostały miastem i cała miejscowość łącznie z polami została 
uznana za obszar miejski, natomiast w Zaklikowie który przystępował do tego 2 
lub 3 razy do uzyskania praw miejskich niestety musieli część tych pól odciąć 
geodezyjnie. 
 
 

Pan Tomasz Mazik uważa, że miejscowość Popkowice ma swoich 
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przedstawicieli i rozumiem, iż kto chce się wypowiadać niech się wypowiada na 
problemy dotyczące danej miejscowości, natomiast zabieranie głosu przez Pana 
Banach w takiej sprawie jest to urąganie Wysokiej Radzie. 

 
Radny Mirosław Węcławski prosił o jakąś interwencje do Powiatu by 

Rejon Dróg posypywał drogi powiatowe, w stronę Urzędowa.  
Radny Zbigniew Markiewicz powiedział, iż drogi gminne w Skorczycach 

są bardzo dobrze odśnieżane. Należało jedynie je trochę posypać, ale sytuację 
jaką mamy należy pochwalić, poprosił o złożenie podziękowań za to 
kierownikowi ZGK. 

Radny Dariusz Wołoszyn powiedział, że nie chce by dzieci ze szkoły i 
przedszkola w Leszczynie były gorzej traktowane. Na terenie szkoły jest 
malutki plac zabaw z jednym urządzeniem, zwrócił się więc z prośbą do rady o 
przeznaczenie środków na dokupienie dwóch urządzeń, na które potrzeba około 
3 lub 4 tysięcy złotych. 

Przewodnicząca Małgorzata Słowik złożyła podziękowania pani 
kierownik GOPS-u za interwencję na terenie Bobów i za wspaniałą obsługę 
mieszkańców którzy byli w potrzebie. 

Radny Julian Łaciński poprosił, by droga powiatowa od strony 
Zakościelnego w stronę Rankowskiego została posypana.  

Pan wójt przypomniał, że był okres gdzie ogłoszony był nabór wniosków 
do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej i ci którzy zgłosili wnioski do 
urzędu gminy otrzymali do LGD znaczące dofinansowanie do placów zabaw.. 
Zwrócił uwagę, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Leszczynie ma inne 
zamartwienia które gmina będzie chciała mu pomóc rozwiązać. Zdaniem wójta, 
środki na plac zabaw się znajdą, ale warto zwrócić uwagę na to, że ważniejszym 
wydatkiem w szkole w Leszczynie będzie wbudowanie wykładziny w sali, która 
w tym momencie przeznaczona jest do zajęć wychowania fizycznego. W 
ubiegłym roku nie było możliwe wybudowanie wykładziny w tym roku 
zobowiązanie zostało zaciągnięte. Przypomniał, że gmina dołożyła do 
zmodernizowania szkoły duże pieniądze, mieszkańcy dużo zrobili jeśli chodzi o 
roboty wykończeniowe, choć tamtą kwotę należy pomnożyć kilkukrotnie. 

Radny Dariusz Wołoszyn stwierdził, że plac zabaw jest jedynie prośba do 
wójta. Radny wie, że będzie robiona wykładzina w szkole, i ile gmina 
przeznaczyła pieniędzy na doposażenie szkoły i na ogrzewanie, które jest 
zrobione. Szkoła jest pięknie zmodernizowana w czym pomógł pan wójt. W 
przedszkolu odnawiane są w tym momencie pomieszczenia, jest uzgodnione że 
będzie zrobiona wykładzina tak jak pan wójt wspominał, natomiast więcej 
takich inwestycji szkole Leszczynie, nikt nie będzie wymagał. Pan dyrektor 
wspominał, że przydałoby się pomieszczenie na świetlicę, gdyż rodzice mający 
dwójkę dzieci nie mają gdzie zaczekać. 

Radny Kazimierz Jagiełło powiedział, że można skorzystać z programu 
Radosna Szkoła, w którym można zdobyć dofinansowania nawet do 50 %. 
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Kwestią do wyjaśnienia czy z takich programów nie była już udzielana pomoc.  
 

 
PUNKT 10 
  
Zamknięcie obrad sesji. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Przywara powiedział, że 
ostatnim punktem porządku obrad jest zamknięcie sesji. W związku z 
wyczerpaniem przewidzianego porządku obrad XXXVI sesję VI kadencji uważa 
za zamkniętą.  

 
 
            Przewodniczący  

          Rady Gminy Urzędów 
 

           Marek Przywara 
Protokółowała 
Magdalena Szumna     
 


