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                                                           Protokół Nr XI/2015                                

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 27 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 9.00- 13.00 

 

 Otwarcia jedenastej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczy 15 radnych na stan 

Rady 15 i uchwały podjęte na dzisiejszej Sesji mają moc prawną.   

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyli: 

1. Marian Janisiewicz – Wójt Gminy 

2. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

3. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 

4. Ewa Foryszewska – Radca Prawny 

5. Marek Ziędalski – radny Rady Powiatu  

6. Przedstawiciel lokalnych mediów 

 

Przewodniczący rady gminy stwierdził, że radni otrzymali na piśmie porządek obrad Sesji 

wraz z materiałami i zapytał czy Wójt lub radni wnoszą wnioski do porządku obrad. 

Wójt Gminy Marian Janisiewicz przedstawił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

w punkcie 3 podpunktu 10 „podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości” i wyjaśnił, że 

chodzi o nieruchomość pod budowę II oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa. 

Radny Janusz Gurdek odczytał a następnie złożył wniosek formalny o uzupełnienie 

porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad w punkcie 3 podpunktu 9 oraz  zmianę 

punktów 4 i 5 (wniosek stanowi załącznik do protokołu). 

Radny Gurdek zadał pytanie odnośnie wniosku Wójta Gminy „czy ta uchwała nie może 

poczekać, czy jutro pojutrze jedziemy do notariusza i tę sprawę łatwimy” 

Przewodniczący rady odpowiedział, że jeśli ten punkt wejdzie do porządku obrad to Wójt 

udzieli wyjaśnień i odpowie na pytania.   

Przewodniczący rady gminy odczytał a następnie poddał pod głosowanie jawne wniosek 

Wójta Gminy. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 13 radnych, „przeciw” 

2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Przewodniczący rady odczytał wniosek radnego Gurdka. 

Pani radca prawna powiedziała, że wniosek radnego Gurdka dotyczy trzech różnych 

punktów i należy przegłosować je oddzielnie. Następnie poprosił radnego Gurdka o ustne 

uzasadnienie punktu 1 swojego wniosku. 

Radny Gurdek odpowiedział, że komisje nie pracowały nad tym projektem uchwały, 

a powinny ją opiniować. 

Skarbnik gminy wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie gminy na 2015 

rok, a nie projektu budżetu na 2016 rok.  

Radca prawna zapytała, czy w związku z tym wyjaśnieniem radny wycofuje punkt 1 

swojego wniosku. 

Radny Gurdek wycofał punkt 1 swojego wniosku. 

Pani radca prawny zapytała radnego Gurdka odnośnie zmiany punktów 4 i 5, czy radnemu 

chodzi o zmianę tak, aby zapis był taki jak widnieje w Statucie Gminy Łaskarzew.  

Radny Gurdek odpowiedział, że tak. 
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Przewodniczący rady odczytał, a następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego 

Gurdka dotyczący punktu 4 porządku obrad. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 2 radnych, „przeciw” 

13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Przewodniczący rady odczytał, a następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego 

Gurdka dotyczący punktu 5 porządku obrad. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 2 radnych, „przeciw” 

13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych 

 

 Przewodniczący rady gminy odczytał i poddał pod głosowanie jawne  porządek obrad  

w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łaskarzew na lata 2015     

      – 2024. 

2/  Programu Wspierania Rodziny w Gminie  Łaskarzew na lata 2015 – 2018. 

3/  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, 

4/ ustalenia ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok, 

5/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok, 

6/ określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości,  

     rolnego i leśnego, 

7/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,  

8/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz  

     podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  

     pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, 

9/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, 

10/ nabycia nieruchomości. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. 

6. Interpelacje i wnioski radnych,  w tym udzielenie  odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na  

    poprzedniej sesji rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 13  radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. 

 

Ad. 2 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że radni otrzymali wraz z materiałami na sesję  

projekt Protokołu z X Sesji Rady Gminy i zapytał czy są uwagi do tego projektu. 

 Radny Janusz Gurdek złożył na piśmie wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu X 

Sesji Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 września 2015 roku wraz z płytą (wniosek stanowi 

załącznik do protokołu). 

Przewodniczący rady gminy odczytał wniosek i poprosił radnych o ustosunkowanie się do 

niego. Wyraził swoja opinię, że wiele razy było mówione, że protokół to nie stenogram i protokół 

powinien zawierać najistotniejsze sprawy. 
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Radna Zackiewicz zapytała jak długo radni będę się czepiać każdego słowa bo to jest 

zwykłe „czepialstwo” i zapytała jak długo radni będą się bawić i uważa, że protokół jest obszerny 

i wystarczy w zupełności. 

Radny Żak powiedział, że radni czepiają się kropek i przecinków a sami również 

popełniają błędy. 

Radny Gurdek zapytał przewodniczącego rady, czy wniosek został uwzględniony. 

Przewodniczący rady powiedział, że wniosek nic nie wnosi nowego do protokołu i nie 

uwzględnia go. 

Radny Gurdek złożył gotowy pisemny sprzeciw od stanowiska Przewodniczącego Rady 

Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 roku. (sprzeciw stanowi załącznik do protokołu) 

Radna Zackiewicz wyraziła opinię, że radni już przewidzieli, że wniosek nie zostanie 

uwzględniony i już maja przygotowany sprzeciw na piśmie. 

Przewodniczący rady gminy odczytał sprzeciw, a następnie poddał go pod głosowanie 

jawne. 

W głosowaniu jawnym za uwzględnieniem sprzeciwu radni oddali następującą liczbę 

głosów: „za” 2 radnych, „przeciw” 13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

  

Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z X sesji 

rady gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 13 radnych, „przeciw” 

2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

  

Ad. 3 ppkt.1 

 Przewodniczący rady powiedział, że „Gminna Strategia Rozwiazywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Łaskarzew na lata 2015-2024” była tematem posiedzenia stałych komisji 

rady gminy. Następnie zapytał czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii 

Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Łaskarzew na lata 2015-2024”, którą 

następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XI/51/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt. 2 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że „Program Wspierania Rodziny w Gminie  

Łaskarzew na lata 2015 – 2018” również był omawiany na posiedzeniach stałych komisji rady 

gminy. Następnie zapytał czy są jakieś pytania do tego programu. 

 Radny Gurdek powiedział, że „jak możemy głosować nad czymś na co nie mamy decyzji. 

Uchwała jest odgórnie narzucona przez Ustawę o Pieczy Zastępczej i w związku z tym uchwała 

nie jest obowiązkowa, czyli ustawa narzuca nam tylko i wyłącznie rozstrzygnięcie. Gmina nie jest 

zobowiązana wydać nawet „złotówki” bo te zadania zaczynają się od powiatu wzwyż, a my mamy 

już inne uchwały i tylko je powielamy. Dlaczego mamy głosować nad czymś, bo jak ktoś bierze za 

nas decyzje   to niech bierze i odpowiedzialność”. 

 Na salę przybyła Kierownik GOPS Pani Marzena Bielecka. 

 Radna Zackiewicz powiedziała, że Pani Kierownik wyjaśniała wszystko na posiedzeniu 

komisji rolnictwa i udzieliła odpowiedzi na takie same pytania, które  radny Gurdek zadaje na 

sesji. 
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 Przewodniczący rady poprosił Panią Kierownik o wyjaśnienie czego dotyczy projekt 

uchwały i czy jest ona potrzebna. 

 Pani Marzena Bielecka odpowiedziała, że Gmina w ramach zadań własnych musi 

realizować zadania związane z opieką nad rodziną, a nigdzie w ustawie nie ma podstawy, że 

możemy, ale nie musimy opracować tego programu. 

 Radny Gurdek zadał pytanie „ czy takie rozstrzygnięcie 8 radnych „przeciw” i 7 radnych 

„za” przyjęciem uchwały to jest rozstrzygnięcie” zadania własnego. 

 Sekretarz Gminy zapytała radnego Gurdka „czy jest przeciw wspieraniu rodziny?” 

 Radny Gurdek odpowiedział, że „nie, ale posiadamy Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, jest Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie to 

po co nam jest potrzebny ten Program, chyba żeby było więcej roboty dla urzędników, bo to nic 

nie wnosi. Uważa, że jeśli tego Programu nie będzie to zostaje Ustawa o Pieczy Zastępczej”. 

 Kierownik GOPS odpowiedziała, że ustawodawca narzuca nam opracowanie takiego 

Programu, który jest po to, aby wspierać rodzinę nie tylko finansowo, a w Ustawie jest wyraźnie 

zapisane zadanie, że Gmina musi opracować „Program Wspierania Rodziny”.   

 Przewodniczący rady gminy zamknął dyskusje nad projektem uchwały. 

 Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie  Łaskarzew na lata 2015 – 2018”, którą następnie poddał pod głosowanie 

jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XI/52/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt.3 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że temat podatku od nieruchomości był omawiany 

na komisjach. 

 Przewodniczący rady gminy otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań.  

 Przewodniczący rady gminy zamknął dyskusję. 

 Następnie odczytał uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2016 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XI/53/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt.4 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że ustaleniem ceny drewna przyjmowanej do 

obliczenia podatku leśnego na  2016 rok komisje również zajmowały się  na komisjach. 

 Przewodniczący rady gminy otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań.  

 Przewodniczący rady gminy zamknął dyskusję. 

 Następnie odczytał uchwałę w sprawie ustalenia ceny drewna przyjmowanej do obliczenia 

podatku leśnego na 2016 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 15 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XI/54/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 
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Ad. 3 ppkt. 5 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że sprawa podatku rolnego również była tematem 

posiedzeń komisji. 

 Przewodniczący rady gminy otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań.  

 Przewodniczący rady gminy zamknął dyskusję. 

 Następnie odczytał uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XI/55/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt.6 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że radni wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymali 

projekt uchwały wraz z załącznikami w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji 

podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

 Przewodniczący rady gminy otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek poprosił o wyjaśnienie „co zmieniło się w tych deklaracjach, bo jak się 

przyglądał to nie zauważył zmian”. 

 Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zmieniła się podstawa prawna i muszą być 

zaktualizowane druki deklaracji i informacji podatkowych. Wszystkie druki są opracowane według 

wzoru ze strony Ministerstwa Finansów. 

 Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 Następnie odczytał uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji 

podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, którą następnie poddał pod 

głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XI/56/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt.7 

 Przewodniczący rady powiedział, że stawki podatków od posiadania środków transportu 

były również omawiane na posiedzeniach komisji. 

 Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 Radni zgłosili, aby przewodniczący rady nie czytał zawartości tabel zawartych w uchwale 

tylko punkty i paragrafy. 

 Przewodniczący zamknął dyskusję.   

 Następnie odczytał uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2016 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, „przeciw” 0 

radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XI/57/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt.8 

 Przewodniczący rady zapytał radnych czy mają jakieś pytania odnośnie Programu 

współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2016 – otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek poprosił o wyjaśnienie, które to stowarzyszenia będą ujęte w tym programie  

i czy będą też ujęte straże. 

 Pani radca prawna wyjaśniła, że w budżecie na 2016 rok mamy wyznaczoną kwotę i jeśli 

ogłosimy konkurs to organizacje będą mogły się ubiegać o dofinansowanie. 

 Sekretarz powiedziała, że w programie są wskazane zadania, które będą realizowane i tylko 

na te zadania będzie przyznane dofinansowanie. 

  Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy 

Łaskarzew z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, którą następnie 

poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, „przeciw” 0 

radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XI/58/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Ad. 3 ppkt. 9 

 Przewodniczący zapytał radnych czy mają jakieś pytania odnośnie zmian w budżecie 

gminy na 2015 rok. 

 Radny Chmielewski zapytał dlaczego do zmian w budżecie  nie ma załączonej Wieloletniej 

Prognozy Finansowej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 Skarbnik gminy wyjaśniła, że zmiany w budżecie nie dotyczą przedsięwzięć i dlatego nie 

ma zmian w WPF i do tego nie potrzebna jest opinia RIO. 

 Radny Gurdek poprosił o wyjaśnienie dlaczego w § 2 w załączonych tabelach 6 i 6a jest 

mowa o limicie wydatków a zmienił się on w stosunku do projektu uchwały budżetowej na 2015 

rok. 

 Wyjaśnień w tym temacie i odpowiedzi na pytania udzieliła skarbnik gminy, która 

wyjaśniła, że są to zmiany w wydatkach majątkowych i dlatego dołączone są tabele 6 i 6a żeby 

radni wiedzieli  jakie przesunięcia w budżecie są  dokonywane. 

 Radny Gurdek mimo wyjaśnień Pani Skarbnik nadal zadawał pytania o limit wydatków. 

 Radna Zackiewicz złożyła ustny wniosek o zamknięcie dyskusji. Wniosek ten uzasadniła, 

że radny Gurdek nie rozumie wyjaśnień Skarbnika Gminy. 

 Przewodniczący rady zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 

2015 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 0 

radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr XI/59/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt.10 

 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości omówił Wójt Gminy.  

Przewodniczący zapytał, czy radni mają jakie pytania – otworzył dyskusję. 

Radny Gurdek zapytał, czy podjęcie tej uchwały nie mogło poczekać. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że do przyszłorocznego budżetu musimy przyjąć wydatki związane 

z  przygotowaniem dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i następne etapy inwestycji. 

Jeśli mamy rozpocząć tę inwestycję to musimy rozpocząć od wykupu działki. Przeprowadzone 
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zostały rozmowy z właścicielami działek w sprawie ich sprzedaży, ale jeszcze potrzebna jest 

uchwała radny na wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. 

 Radni wyrazili opinię, że jeśli właściciele tych nieruchomości wyrażają chęć sprzedaży i to 

za niedużą kwotę to trzeba je wykupić i rozpocząć przygotowania do realizacji inwestycji.  

 Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 Następnie odczytał uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości, którą następnie poddał pod 

głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 0 

radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr XI/60/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu 

 

Ad.4 

 Wójt Gminy Łaskarzew Pan Marian Janisiewicz złożył ustne sprawozdanie z działalności 

między sesjami Rady Gminy Łaskarzew m.in.: 

- udział w zebraniu we wsi Budel – sprawa budowy obory, 

- udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

- udział w ćwiczeniach Obrony Cywilnej, 

- udział w uroczystości z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, 

- odbiór prac w Woli Łaskarzewskiej – remiza strażacka, drogi w Woli Rowskiej, 

- udział w rozprawie – osuwisko w Krzywdzie, 

- spotkanie u Starosty Garwolińskiego – sprawa transportu publicznego, 

- udział w uroczystościach w ZS w St. Pilczynie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, 

- udział w uroczystościach z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Łaskarzewie, 

- spotkanie u Prezesa PKS – w sprawie transportu publicznego, 

-   nadzór nad pracami komisji przetargowej – budowa wodociągu we wsi Lipniki, odśnieżanie 

dróg gminnych.  

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział w uroczystości z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, 

- pełnienie dyżuru,  

- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady 

- udział we wszystkich posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy, 

- udział w uroczystościach w ZS w St. Pilczynie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, 

- udział w uroczystościach z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Łaskarzewie. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że w okresie między sesjami wpłynął 1 wniosek 

i 1 interpelacja radnych Gurdka i Chmielewskiego. 

Przewodniczący rady gminy odczytał wniosek radnych Janusza Gurdka i Mariusza 

Chmielewskiego o asygnowanie ich do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łaskarzew. (wniosek 

stanowi załącznik do protokołu) 

Następnie odczytał swoją odpowiedź. (pismo stanowi załącznik do protokołu)  
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Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący rady zamknął dyskusję. 

Ad. 7  

 Przewodniczący rady powiedział, że wpłynęło pismo od mieszkańców wsi Rowy w sprawie 

wniosków do budżetu na 2016 rok, które następnie odczytał. (pismo stanowi załącznik do protokołu). 

 Radny Gendek zapytał, kto podpisał to pismo. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że do pisma jest  dołączona lista ze skserowanymi podpisami 

mieszkańców wsi Rowy. 

 Radny Gendek powiedział, że jest to pismo, które związane jest ze sprawami omawianymi już 

wcześniej i już niektórymi nieaktualnymi. 

 Radny Chmielewski skierował pytanie do Wójta Gminy : 

„czemu pan w sprawozdaniu nie przedstawił, że był Pan na skardze na mnie u mojego przełożonego 

Komendanta Wojewódzkiego a następnie tego samego dnia u Komendanta Powiatowego”. 

 Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w tej sprawie była składana interpelacja, na którą radny już 

otrzymał odpowiedź na piśmie. 

 Wójt Gminy odpowiedział „nikt mnie tam nie widział”. 

 Radny Chmielewski powiedział: „ i nie ma tego wejścia odnotowanego w Komendzie 

Wojewódzkiej”. 

 Wójt powiedział, że radny wystąpił już z pismem i uzyskał już odpowiedź, z której powinien 

być zadowolony. Następnie zwrócił się do radnego, że nie może występować w imieniu innych 

pracowników i do innych firm i pytać czy mają oni prawo pracować i czy mają uprawnienia do 

wykonywania danej pracy i czy mogą zbierać pieniądze. 

 Radna Zackiewicz powiedziała, że chodzi tu o nią. 

 Wójt zasugerował, żeby radni przychodzili do „źródła” po informacje w sprawie budżetu, a nie 

chodzili do Pani Burmistrz. 

 Radny Gurdek powiedział, że na poprzedniej sesji Pan Wójt odczytał zasady naliczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W odpowiedzi na to pismo radny Gurdek odczytał swoje 

pismo w tej sprawie ( pismo stanowi załącznik do protokołu).  

 Skarbnik zapytała, czy osoba zamieszkała równa się nieruchomości i wyjaśniła, że w każdym 

miesiącu mieszkańcy przychodzą i aktualizują dane ponieważ ktoś umarł, ktoś się urodził lub 

wyprowadził, każdego dnia odbywa się taka aktualizacja. 

 Sekretarz Gminy powiedziała, że nie jest w stanie wytłumaczyć radnemu zasad składania 

deklaracji, ponieważ nie rozumie zapisu art. 6 m ustawy o czystości i porządku. 

 Radny Krzysztof Wysocki powiedział do radnego Gurdka, że jeśli wie o osobach które nie 

złożyły deklaracji i nie płacą za śmieci to niech powiadomi o takich sytuacjach. 

 Radny Gendek powiedział, że ”może radni nie wiedzą ale radny Gurdek prowadzi bloga”. 

Na co niektórzy radni odpowiedzieli „wiemy”. 

 Radny Gurdek zapytał o lokowanie wolnych środków na lokatach. 

 Przewodniczący rady zapytał czego dokładnie dotyczy to pytanie. 

 Radny Gurdek odpowiedział, że nie miał możliwości porozmawiać z Wójtem w tak szerokim 

gronie. 

 

 Przewodniczący rady poprosił radnego Rady Powiatu Marka Ziędalskiego o zabranie głosu 

i przybliżenie spraw z terenu powiatu. 

 Rady Marek Ziędalski  omówił sprawę dotyczącą transportu publicznego na terenie powiatu 

garwolińskiego i w jakim stopniu ta sprawa dotyczy Gminy Łaskarzew i jakie są przewidziane 

rozwiązania. 

 Radny Gurdek złożył na piśmie wniosek, który stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady jedenastej Sesji Rady 

Gminy Łaskarzew.   
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  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

     

    


