
1 

 

                                                           Protokół Nr XIII/2016     

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 29 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 9.00- 11.30 

 

 Otwarcia trzynastej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

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

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

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyli: 

1. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

2. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 

 

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

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

Sekretarz Gminy Pani Hanna Cichecka złożyła ustny wniosek o wykreślenie z porządku 

obrad punktu 6 „Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym” 

w związku z tym, że Wójt Gminy przebywa na zwolnieniu lekarskim, oraz o zamianę punku 10 „ 

Upamiętnienie rocznicy pomordowanych mieszkańców wsi Wanaty w 1944 roku – złożenie 

wiązanek na Cmentarzu Parafialnym w Łaskarzewie oraz przy Pomniku w Wanatach z punktem 

11 „Zamkniecie sesji”. 

Innych wniosków nie było. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne wniosek Pani Sekretarz. 

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

0 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 XII sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności     

     zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2016 roku, 

2/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

      Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w Gminie Łaskarzew, 

3/  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok, 

4/  zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok, 

4.   Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie    

      pieczy zastępczej za rok 2015. 

5.   Sprawozdanie z realizacji „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 2015.” 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie  

      międzysesyjnym. 

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

       poprzedniej sesji rady. 

8.   Sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji. 
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10. Upamiętnienie rocznicy pomordowanych mieszkańców wsi Wanaty w 1944 roku – złożenie  

      wiązanek na Cmentarzu Parafialnym w Łaskarzewie oraz przy Pomniku w Wanatach. 

 

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

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

 

Ad. 2 

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

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

 Radny Mariusz Chmielewski złożył na piśmie wniosek o sprostowanie i uzupełnienie 

protokołu XII Sesji Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2015 roku (wniosek stanowi 

załącznik do protokołu). 

Przewodniczący rady gminy odczytał wniosek, a następnie ogłosił 5 minut przerwy celem 

wysłuchania protokolanta. 

 

Po wznowieniu obrad przewodniczący rady powitał przybyłą na posiedzenie Panią Ewę 

Foryszewską - Radcę Prawną.  

Następnie przedstawił swoje stanowisko w  sprawie  wniosku radnego Chmielewskiego o 

sprostowanie i uzupełnienie protokołu z XII Sesji rady gminy i stwierdził, że wszystko co działo 

się na sesji jest ujęte w protokole. 

Radny Gurdek powiedział, że nie zgadza się z tym, ponieważ ponad godzinę radni 

dyskutowali na temat Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew a w protokole nic nie ma na ten temat. 

Przewodniczący powiedział, że protokół wiernie odzwierciedla przebieg sesji i uważa, że 

najistotniejsze sprawy są w nim zawarte. 

Radny Chmielewski poprosił o wyznaczenie terminu na pisemne złożenie sprzeciwu do 

stanowiska przewodniczącego rady. 

Przewodniczący rady powiedział, że radny zna zasady składania sprzeciwu, odmówił 

wyznaczenia terminu i poprosił radnego o złożenie sprzeciwu na piśmie niezwłocznie. 

Radny Chmielewski złożył pisemny sprzeciw od stanowiska  przewodniczącego rady 

Gminy Łaskarzew z dnia 29 lutego 2016 roku. (sprzeciw stanowi załącznik do protokołu) 

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 XII 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 projekt uchwały w sprawie określenia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy 

Łaskarzew w 2016 roku, był omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady gminy. Następnie 

zapytał czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały. 

 Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek powiedział, że uchwała jest powielana od 2012 roku, zmienia się tylko 

numer uchwały i koszty, które jego zdaniem są bardzo duże. Powiedział, że nie padła dotąd żadna 
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propozycja, radni powinni dyskutować i podjąć jakieś działania „a nie u nas jest maszyna do 

głosowania. Głosujemy i przechodzimy do innej uchwały”. 

 Przewodniczący rady skierował  do radnego Gurdka pytanie, że może on ma jakąś 

propozycję aby rozwiązać ten problem. 

 Radny Gurdek powiedział, że tak. Został złożony na ręce przewodniczącego komisji 

rolnictwa projekt uchwały wprowadzający podatek od psa i o czipowaniu psów. Ustawa o opłatach 

lokalnych zezwala radnym gminy na podjęcie takiej uchwały i ma prośbę do władz gminy, aby 

podjąć rozmowy z sąsiednimi gminami co o tym myślą, bo jeśli tylko my podejmiemy decyzje 

o czipowaniu psów to nie ma to sensu. Na następnej komisji radni będą dyskutować nad tym 

projektem uchwały. 

 Radna Jasińska zwróciła się do radnego Gurdka, że w tej chwili mowa nie jest o psach, 

które mają właścicieli, ale o psach bezdomnych, co nam da czipowanie, jeśli ktoś wypuści psa, 

który nie jest zaczipowany i wtedy nie znajdzie się właściciela. Ten temat był poruszany już 

wielokrotnie. 

 Przewodniczący rady powiedział, że każda gmina ma obowiązek uchwalenia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

 Sekretarz gminy wyjaśniła, że w zadaniach własnych gminy jest opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi i nikt z gminy tego obowiązku nie zdejmie. Powiedziała, że rok temu radny 

Chmielewski poruszał już temat czipowania psów, ale uważa, że jeśli nie będzie ogólnokrajowego 

obowiązku czipowania psów to nie ma sensu uchwalania tego w jednej gminie. Ten problem musi 

zostać rozwiązany przez rząd. Sąsiednie gminy nie muszą być zainteresowane czipowaniem psów. 

Uważa również że nie jest to zły pomysł, ale bezdomne psy nie są tylko z terenu naszego powiatu.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi podejmuje się co roku, a my czasami próbujemy w 

inny sposób zagospodarować te bezdomne zwierzęta, ale nie zawsze się nam to udaje. Jest to 

zadanie własne gminy i nie mamy wyjścia tylko musimy uchwalić taki program, który służy 

bezpieczeństwu mieszkańców gminy i musimy odławiać te bezdomne zwierzęta. 

 Rany Chmielewski powiedział, że nikt nie zakwestionował podjęcia uchwały w sprawie  

programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ale spróbujmy pochylić się nad innymi 

rozwiązaniami. Katalog zadań własnych gminy to nie tylko opieka nad zwierzętami, można 

jeszcze przytaczać inne zadania ale nikt się nie będzie licytował, ale padło pytanie „kto za to 

zapłaci”, jeśli ktokolwiek pochyliłby się nad tym co stworzyli radni i dali to pod dyskusję, to może 

by to odciążyło budżet gminy. W projekcie jest zapis że wprowadza się podatek w wysokości 20 zł 

od psa rocznie i uważa, że jest to symboliczna kwota, czipowanie psów byłoby w obowiązku 

właściciela lub posiadacza psa, tylko trzeba nad tym podyskutować. Uważa tak samo jak 

powiedział radny Gurdek, że radni nie narzucają tego że nasza gmina musi podjąć decyzję 

o czipowaniu psów, ale należy złożyć propozycję do ościennych gmin. Zapytał, „czy ktoś chociaż 

raz wystosował pismo jako rada do sąsiednich gmin i zapytał jak oni na to patrzą bo na razie to są 

puste słowa i nie ma „otwartego listu”  z zapytaniem”. 

 Radny  Żak powiedział, że nie ma na to ustawy. 

 Radny Chmielewski powiedział, że chodzi o to, aby wystosować pismo do sąsiednich gmin 

z zapytaniem jak oni widzą takie rozwiązanie. To jest tylko propozycja i jeśli nie będzie 

pozytywnej opinii sąsiednich gmin to nie będziemy nic uchwalać na siłę. Chodzi tu o profilaktykę, 

zapobieganie  i prewencję. 

 Przewodniczący rady powiedział, że skoro komisja rolnictwa zajęła się tym problemem to 

powinna to dalej kontynuować. 

 Radny Chmielewski powiedział, że razem z radnym Gurdkiem złożyli projekt uchwały na 

poprzedniej komisji rolnictwa i chcą poznać zdanie innych członków komisji i jeśli będzie 

poparcie to projekt zostanie złożony radzie. Radny powiedział, że rozmawia z ludźmi z całej 

gminy którzy zwracają się do niego z tym problemem, ponieważ boją się zwrócić do swoich 

radnych. Odławianie psów to są koszty obciążające gminę, ale jeśli pies byłby zaczipowany to 
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musi być zarejestrowany. Każdy weterynarz mając czytnik mógłby obciążyć wszystkimi kosztami 

właściciela psa. 

 Radny Gendek powiedział, że faktycznie projekt uchwały został złożony na poprzednim 

posiedzeniu komisji, ale nie był ujęty w porządku obrad. Przekazał ten projekt do urzędu i jeśli 

będzie taka wola członków komisji to będzie on rozpatrywany. 

Przewodniczący rady gminy zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący rady gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew 

w 2016 roku, 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 XIII/69/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt. 2 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2016 w Gminie Łaskarzew, również był omawiany na posiedzeniu komisji . 

Następnie zapytał czy radni mają jakieś pytania do projektu  uchwały – otworzył dyskusję. 

Radny Gurdek zapytał czy nadal gmina płaci za biegłego, który stwierdza czy osoba 

skierowana na konsultacje jest chora? 

Przewodnicząca GKRPA Pani Anna Przyczka odpowiedziała, że są „dwie drogi” aby 

pomóc osobie uzależnionej. Pierwszy sposób to jeśli osoba uzależniona sama zgłasza się do 

biegłego, drugi sposób to jeśli osoba sama nie zgodzi się na badanie to wtedy składany jest 

wniosek o przymusowe zgłoszenie się do biegłego. Przy składaniu wniosku gmina musi dokonać 

opłatę za biegłego. W roku 2015 gmina nie ponosiła takich kosztów. 

Radny Chmielewski zapytał czy to oznacza, że w naszej gminie nie ma problemu 

alkoholowego? 

Pani Przyczka odpowiedziała, że jest, ale to wszystko nie jest takie proste. Osoby 

uzależnione i ich rodziny nie chcą podejmować żadnych działań, a my nie możemy nikogo do 

niczego przymusić. 

Radny Chmielewski zapytał czego oczekuje od gminy rodzina osoby uzależnionej. 

Pani Przyczka odpowiedziała, że najczęściej wsparcia np. zwykła rozmowa, chcą zasięgnąć 

opinii u psychologa lub u grup wsparcia i takie otrzymują. 

Radny Chmielewski zapytał jak wygląda sprawa z narkomanią na naszej gminie, 

zwiększyła się czy się zmniejszyła, czy są przypadki osób uzależnionych? 

Pani Przyczka odpowiedziała, że żadnych informacji na ten temat nie ma. Komisja stara się  

prowadzić profilaktykę w szkołach w postaci pogadanek i przedstawień o tej tematyce. 

Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 

w Gminie Łaskarzew, 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 XIII/70/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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Ad. 3 ppkt.3 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że temat uchwały w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok był przedstawiany na 

komisjach. 

 Przewodniczący rady gminy otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek zapytał dlaczego przeszliśmy na procentowy, a nie kwotowy  sposób 

wyliczania kwoty. 

 Sekretarz gminy odpowiedziała, że to w jaki sposób są wyliczane kwoty  nic nie zmienia, 

gdyż środki liczy się dla każdej szkoły oddzielnie i jest to 1%  wynagrodzeń. Co roku jest to inna 

kwota. 

 Radni nie mieli więcej pytań.  

 Przewodniczący rady gminy zamknął dyskusję. 

 Następnie odczytał uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 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 XIII/71/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt.4 

Zmiany w budżecie oraz poprawki do projektu uchwały  na 2016 rok przedstawiła Skarbnik 

Gminy Pani Hanna Seremak. Następnie zapytała, czy radni mają jakieś pytania lub uwagi.  

Radny Gurdek zapytał „co oznacza limit a bliżej limit wydatków inwestycyjnych”. 

Skarbnik gminy odpowiedziała, że limit jest to ograniczenie, ale jeśli rada gminy uchwala 

limity to może je również zmieniać. Wyjaśniła, że w załączonej do projektu uchwały tabeli Nr 6 

ujęte są  przedsięwzięcia, których realizacja  jest rozłożona na kilka lat. 

Radny Gurdek zapytał w sprawie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Starym 

Pilczynie, czy ta sprawa wynikła nagle, czy druhowie wcześniej go nie potrzebowali, tylko teraz 

sobie przypomnieli, żeby im się przydał.     

Skarbnik odpowiedziała, że gdyby zakup samochodu zaplanowany był wcześniej to ujęty 

zostałby w projekcie budżetu na 2016 rok, a ta sprawa wynikła teraz i dlatego w dzisiejszym 

projekcie zmian w budżecie jest ona ujęta. Rada gminy ma uprawnienia do zmian w budżecie 

między innymi wydatków inwestycyjnych, więc musi taką decyzję podjąć rada.    

Radni nie mieli więcej pytań. 

Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew 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 XIII/72/2016 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 4  

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej za rok 2015 przedstawiła Pani Anna Guzowska – pracownik socjalny Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

 Radny Gurdek zapytał czy w 2015 roku w naszej gminie występowała przemoc w rodzinie. 

 Pani Anna Guzowska odpowiedziała, że przemoc była ale ofiarami przemocy nie były 

dzieci. 

 Więcej pytań nie było. 
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Ad. 5  

    Sprawozdanie z realizacji „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 2015” przedstawiła Pani Sylwia Szopa 

Kierownik Referatu Inwestycyjnego Urzędu Gminy. ( sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu). 

 

 Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 

 

Ad. 6 

 Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne 

sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział w dekoracji Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew kat. szkół, 

- udział w dekoracji Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew kat. OPEN, 

- udział w dekoracji Turnieju Zakładów Pracy w Piłce Halowej o Puchar Posła Grzegorza 

          Woźniaka, 

- udział w Spotkaniu Noworocznym mieszkańców Gminy Łaskarzew, 

- udział w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew, 

- udział w dekoracji Amatorskiego Turnieju FUTSAL, 

- udział w spotkaniu z Wicemarszałek Senatu RP Panią Marią Koc i Posłem Grzegorzem 

          Woźniakiem, 

- udział w dekoracji Turnieju GLH o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew, 

- udział w Debacie KPP Garwolin – Bezpieczeństwo na terenie Gminy i Miasta Łaskarzew,  

- udział we wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy, 

- udział we Mszy Świętej w intencji Pomordowanych Mieszkańców wsi Wanaty w 1944 roku,  

- pełnienie dyżuru, 

- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady. 

 

Radny Jacek Wysocki zaproponował, aby  za poświęcony bezinteresownie czas, 

zaangażowanie i organizację różnego rodzaju  turniejów uhonorować w jakiś sposób Pana Filipa 

Rutkowskiego . 

Przewodniczący rady i radni poparli propozycję radnego Wysockiego.  

 

Ad. 7 

Przewodniczący rady gminy poprosił sekretarz gminy o zabranie głosu w sprawie 

interpelacji i wniosków radnych. 

Sekretarz powiedziała, że w okresie między sesjami wpłynęło pięć interpelacji, na które już 

udzielono odpowiedzi i radni mogą się z nimi zapoznać. 

Następnie poinformowała radnych, że do Rady Gminy wpłynęło pismo od Wojewody 

Mazowieckiego, które jest odpowiedzią na wystąpienie radnych w stosunku do radnych gminy 

i urzędników gminy. 

Pismo zostało odczytane. (pismo stanowi załącznik do protokołu). 

 Podsumowując powiedziała, że radnym nie wystarcza już złożenie doniesienia do 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, do Prokuratora. Radni dalej nie rozumieją pewnych kwestii 
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i spraw, dalej pomawiają i stwarzają niezdrową sytuację, która nie ma żadnych znamion łamania 

prawa. 

 Radny Gurdek zapytał czy pani Sekretarz może odczytać pismo do końca.  

  Sekretarz odpowiedziała, że radny otrzymał pismo i może odczytać je sobie w całości.   

 Radny Gurdek powiedział, że Pani Sekretarz na posiedzeniach stałych komisji twierdziła, 

że Wojewoda nakazał gminom opracowanie Programu Wspierania Rodziny, a przecież Wojewoda 

nic nie może nakazać. 

 Pani Sekretarz odpowiedziała, że to jest inna sprawa i nie jest zupełnie związana ze sprawą 

którą odczytała. Następnie powiedziała, że radny Chmielewski stwierdził, że pozostali radni mają 

uprzedzenia do niego i do radnego Gurdka, a teraz radni maja ocenę kto do kogo ma uprzedzenia.  

 Radna Teresa Kondej skierowała pytanie do radnych Gurdka i Chmielewskiego, dlaczego 

w stosunku do niej „drążą temat”. Gdyby wiedziała, że są przeciwskazania do startowania do rady 

gminy to by tego nie zrobiła. Wyjaśniła, że jest pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Nowym Pilczynie a nie pracownikiem urzędu gminy i dlatego nie było przeszkód, aby 

wystartowała jako kandydatka do rady gminy.     

 

Ad. 8 

 Przewodniczący rady powiedział, że radni otrzymali druki „Oświadczeń majątkowych”, które 

wypełnione muszą wpłynąć do 30 kwietnia br. 

Następnie odczytał wniosek, który wpłynął do Wójta Gminy i do wiadomości Rady Gminy, 

Sołtysa wsi Wola Rowska i Sołtysa wsi Stary Pilczyn. Wniosek dotyczy remontu drogi we wsi Wola 

Rowska. (wniosek stanowi załącznik do protokołu). 

Sekretarz udzieliła wyjaśnień w stosunku do złożonego wniosku. Wyjaśniła, że w związku 

z zawiadomieniem Wójta Gminy o degradacji tej drogi zwrócono się z pismem do Firmy ELFEKO, 

która wykonywała prace na tej drodze o jej naprawę. Prace zostały wykonane, został dokonany odbiór 

i uważa, że droga jest obecnie w lepszym stanie niż poprzednio. 

Radny Gendek poinformował radnych, że na posiedzeniach stałych komisji rady gminy była 

poruszana sprawa zorganizowania wyjazdu na Targi Rolnicze do Kielc. Uważa, że jeśli będzie 

zainteresowanie mieszkańców gminy i zgłosi się odpowiednia ich ilość to wyjazd zostanie 

zorganizowany. 

Radny Gurdek ponownie poprosił o wyjaśnienie ilości miejscowości ujętych w Strategii 

Rozwoju Gminy Łaskarzew, ponieważ uważa że podanie 32 miejscowości jest błędne. 

Następnie zwrócił się do przewodniczącego gminy, z pytaniem „ jakim urzędnikiem został i jakie 

umocowanie prawne otrzymał od urzędu aby podpisać pismo w sprawie wypłaty ekwiwalentu za urlop 

Wójtowi Gminy w związku z zakończeniem kadencji, ponieważ uważa że tylko rada może upoważnić 

przewodniczącego do takiego podpisu.” 

 Przewodniczący zwrócił się do radnego, aby to pytanie złożył na piśmie. 

 W tej sprawie głos zabrała skarbnik gminy Pani Hanna Seremak. Wyjaśniła, że Wójt może 

złożyć wniosek o przesunięcie urlopu na następną kadencję, jak również może złożyć wniosek 

o wypłatę ekwiwalentu za urlop niewykorzystany. W naszym przypadku Wójt złożył wniosek 

o wypłatę ekwiwalentu i jest to zgodne z przepisami. 

 Radny Chmielewski zapytał jaką funkcję pełnił Wójt w dniu 8.12.2014 roku, ponieważ jest to 

ostatni dzień upływającej kadencji i pierwszy dzień rozpoczęcia kadencji, jego zdaniem nie było 

przerwy w stosunku pracy i taki ekwiwalent się nie należy. 

 Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy, która powiedziała, że kadencja i pełnienie funkcji przez 

Wójta kończy się i zaczyna w tym samym dniu. 

  Radny Chmielewski zapytał od czego zależy przyznanie subwencji wyrównawczej. 

 Skarbnik odpowiedziała, że prosi o pytanie skierowane na piśmie to wtedy udzieli wyjaśnień.  
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Ad. 9 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady trzynastej Sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.   

 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


