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                                                           Protokół Nr XIV/2016        
z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 18 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w godzinach 10.00- 14.00 

 
 Otwarcia czternastej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło 14 radnych na 
stan Rady 15 i uchwały podjęte na  Sesji mają moc prawną.   
Radny nieobecny – Przemysław Sierański 
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. Artur Wąsik – Komendant Posterunku Policji w Łaskarzewie 
7. Przedstawiciele prasy 

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

wraz z materiałami i zapytał czy Wójt Gminy lub radni wnoszą wnioski do porządku obrad. 
Radny Janusz Gurdek powiedział, że została naruszona kompetencja Wójta Gminy 

Łaskarzew przez pana przewodniczącego jako przedstawiciela rady gminy, ponieważ został 
naruszony art. 60 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie wyłączne prawo do wszelkich 
zmian w budżecie ma tylko i wyłącznie Wójt i odpowiada za całość budżetu i całą gospodarkę 
finansową gminy. Uważa, że każdy projekt uchwały powinien być podpisany przez Pana wójta 
a nie przez przewodniczącego. 

Przewodniczący zapytał w związku z tym jaka powinna być zmiana do porządku obrad, 
którą wnosi. 

Radny Gurdek powiedział – naruszenie art. 60 ust. 2. 
Przewodniczący zapytał, ale o co wnioskuje w tym porządku obrad. 
Radny Gurdek powiedział, że chodzi o podpis,  bo po co potrzebny jest Wójt, jeśli projekty 

podpisuje przewodniczący. 
Sekretarz gminy zapytała, gdzie radny Gurdek widzi podpis przewodniczącego rady. 
Radny Gurdek odpowiedział, że nie ma podpisu, ale czy nie powinien tam widnieć podpis 

wójta. 
Przewodniczący rady zapytał, którego punktu porządku obrad ta wypowiedź dotyczy. 
Radny Gurdek uważa, ze wszystkie projekty uchwał budżetowych powinny być skierowane 

do stałych komisji rady gminy i radni powinni nad nimi pracować. 
Przewodniczący rady powiedział, że nie usłyszał  propozycji zmian do porządku obrad i w 

związku z brakiem innych wniosków do porządku obrad chciał odczytać porządek obrad 
zaproponowany w zawiadomieniu na sesję rady. 

Radny Chmielewski przerywając wypowiedź przewodniczącego powiedział, że nie było 
ustosunkowania się do wypowiedzi radnego Gurdka, a następnie skierował pytanie do Pani radcy 
prawnej, czy została złamana zasada procedowania projektów uchwał nie wysyłając ich do komisji 
stałych. 

Pani radca prawna powiedziała, że na poprzedniej sesji było już takie pytanie i była 
udzielona odpowiedź. Z tego przepisu, który radny wskazał w statucie gminy Łaskarzew nie 
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można wywodzić obligatoryjnego obowiązku przekazania każdej uchwały do komisji 
i w momencie gdy rada zechce procedować uchwałę, która nie była na komisji, a mimo wszystko 
rada w sposób prawidłowy otrzymała dokumenty, to nie ma powodu, aby rada gminy nie 
procedowała nad takim projektem. 

Radny Chmielewski zapytał kto podejmuje decyzje, które uchwały skierować na komisję, 
ponieważ nie wszystkie projekty idą do komisji stałych. 

Pani radca prawna odpowiedziała, że wójt kieruje uchwały do biura rady celem wysłania 
radnym lub bezpośrednio na komisje. Nie zawsze jest tak, że wszystkie posunięcia tego procesu są 
ujęte w dokumentach. 

Radny Chmielewski zapytał jak ma się w tym momencie zasada procedowania budżetu 
gminy, która mówi jednoznacznie, że projekt budżetu przedstawiany jest przewodniczącemu rady 
gminy do zaopiniowania przez wszystkie stałe komisje rady gminy. Uważa, że radni nie mieli 
możliwości popracować i zadać pytań na temat budżetu. 

Skarbnik gminy Pani Hanna Seremak odpowiedziała, że nie jest to projekt budżetu tylko 
zmiany w budżecie. Ustawa o finansach publicznych mówi wyraźnie, które projekty uchwał muszą 
być procedowane przez komisje. Są to projekt budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu. Nie 
każda zmiana w budżecie musi być debatowana na komisjach. Są również takie zmiany 
w budżecie na temat których ustawa mówi, że Wójt może wprowadzić je przy pomocy 
Zarządzenia. Otrzymali państwo informację wcześniej abyście mogli się zapoznać nad czym 
będzie dyskusja. 

Radny Gurdek zapytał, jak ma się z tym zapis, że Wójt jest organem, który ma wyłączne 
prawo proponowania zmian w uchwalonym budżecie gminy. 

Skarbnik odpowiedziała, że mamy  uchwalony budżet, a wójt tylko wprowadza zmiany 
w budżecie. Przychodzą decyzje, które wójt proponuje wprowadzić, a radni je przyjmują albo nie. 

Radny Gurdek powiedział, że sama skarbnik powiedziała, że to wójt proponuje. 
Skarbnik odpowiedziała, że nie można przedstawić projektu uchwały gdzie widniałby 

w podpisie Wójt Gminy ponieważ nie jest to Zarządzenie. 
Pani radca prawna zwróciła się do radnego Gurdka, że nie ma racji ponieważ ten dokument 

przygotował wójt i nie ma wymogu w naszym statucie, że musi go podpisać. Przekazując te 
wszystkie projekty uchwał do biura rady lub na wszystkie komisje może przekazać z pismem 
przewodnim, które będzie przez niego podpisane. Niewątpliwie autorem tych projektów uchwał 
jest wójt. Twierdzenie, że błędem jest, że na projektach uchwał brak jest podpisu wójta nie ma 
uzasadnienia. 

Radny Chmielewski powiedział, że jego zdaniem każdy projekt uchwały powinien być 
omawiany na posiedzeniu komisji. 

Radca prawna odpowiedziała, że nie jest prawdą, że wszystkie projekty uchwał trafiają do 
stałych komisji. Nie ma obowiązku przesyłania wszystkich uchwał, ponieważ niektóre projekty 
wysyła się tylko do konkretnej komisji, która nad nim pracuje. 

Radny Chmielewski zapytał, kto zdecydował w urzędzie gminy o nie wysyłaniu projektów 
uchwał do stałych komisji. To pytanie skierował do przewodniczącego rady. 

Skarbnik wyjaśniła, że są również składane autopoprawki, których nie można omówić na 
komisjach. 

Radca prawna wyjaśniła, że nie ma znaczenia czy Wójt chce zgłosić autopoprawkę i można 
ją zgłosić podczas omawianego projektu a nie wcześniej. 

Radny Chmielewski ponowił swoje pytanie do przewodniczącego rady – kto zdecydował 
o nie przesyłaniu projektów uchwał na komisje. 

Przewodniczący rady odpowiedział, że takich decyzji on nie podejmuje. Decyzje 
podejmuje przewodniczący danej komisji i jeśli uważa, że jest taka potrzeba omawiania danego 
projektu to zgłasza go na komisję. 

Następnie przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 
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Uwag i wniosków nie zgłoszono. 
 
 

 Przewodniczący rady gminy odczytał i poddał pod głosowanie jawne  porządek obrad  
w brzmieniu: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy. 
3. Przeprowadzenie debaty społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa w Gminie Łaskarzew, 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zgłoszenia kandydatury do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, 
2) zgłoszenia kandydatury do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, 
3) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, 
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2029, 
5) dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok, 
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu. 

5. Przedstawienie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Powiatu Garwolińskiego”, celem przeprowadzenia konsultacji. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Łaskarzew. 
7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

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

poprzedniej sesji rady. 
10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie sesji. 
 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 12  radnych, 
„przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Radny Gurdek zgłosił wniosek formalny ponieważ uważa, że  najpierw powinno odbyć się 
głosowanie nad zmianami w WPF i w budżecie gminy a później nad zaciągnięciem pożyczki oraz 
udzieleniem pomocy finansowej dla powiatu garwolińskiego. Ustawa o finansach publicznych 
określa kto ma podpisywać umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego oraz jej najważniejsze postanowienia. Oznacza to, że tych kwestii nie 
można regulować uchwałą rady gminy. Chce tu udowodnić jakie „bzdety” robią radni. 

Radca prawna wyjaśniła jak powinien wyglądać wniosek o zmianę w porządku obrad, 
a następnie poprosiła radnego o sprecyzowanie wniosku. 

Radny Gurdek zgłosił, że prosi o wykreślenie z porządku obrad ppkt. 6. Skierował pytanie 
do pani skarbnik, czy może źle „rozumuje” mówiąc, że najpierw powinny być zmiany w WPF 
i zmiany w budżecie a potem dopiero pożyczka. 

Skarbnik wyjaśniła, że najpierw musi być wola radnych, że chcą przyjąć pożyczkę, 
a później wstawić ją do budżetu. 

Radny Gurdek zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad  z punktu 4 ppkt. 6. 



4 
 

Przewodniczący rady zwrócił radnemu Gurdkowi uwagę, że ciągle bez udzielenia 
pozwolenia zabiera głos.   

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka. 
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 2  radnych, „przeciw” 

12 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 
Wniosek został odrzucony. 
 

Ad. 2 
 Przewodniczący rady gminy powiedział, że radni otrzymali wraz z materiałami na sesję  
projekt Protokołu z XIII Sesji Rady Gminy i zapytał czy są uwagi do tego projektu. 
 Radni nie mieli uwag. 

Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XIII sesji 
rady gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 14 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

  
Ad. 3  
 Przewodniczący rady poprosił komendanta Artura Wąsika o przedstawienie swojej 
prezentacji. 

W prezentacji przedstawił strukturę organizacyjną policji w powiecie garwolińskim. 
Następnie omówił ilość interwencji policji w latach 2014 i 2015, omówił rolę dzielnicowego oraz 
zaprezentował mapę zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie garwolińskim. Dokonał analizy 
porównawczej stanu bezpieczeństwa na ternie gminy Łaskarzew w latach 2014 – 2015. 

Po zakończeniu prezentacji komendant podziękował za wypełnienie ankiety i wysłuchanie 
prezentacji. 

Przewodniczący rady podziękował komendantowi za przybycie. 
 

  
Ad. 4 ppkt. 1 i 2 
 Na temat uchwał w sprawie  zgłoszenia kandydatury do tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Garwolińskiego” przewodniczący poprosił o zabranie głosu sekretarza gminy. 
 Sekretarz gminy Pani Hanna Cichecka powiedziała, że w związku z pismem Starosty 
Powiatu Garwolińskiego radni otrzymali dwa projekty uchwał. Zostały wytypowane dwie osoby 
i są to Pani Marianna Bukowska i Pan Filip Rutkowski. 
 Kandydaturę Pani Bukowskiej zgłaszamy już od kilku lat, jednak nie uzyskuje ona 
aprobaty kapituły konkursu.  
Dodatkowo postanowiliśmy zgłosić kandydaturę Pana Filipa Rutkowskiego, który bardzo prężnie 
działa na naszym terenie. Uzasadnienie tej kandydatury jest obszerne i uważa, że jest to człowiek, 
który jest chętny do pracy i wykonuje swoją pracę całkowicie społecznie. 
Radni nie zgłosili innych kandydatur. 
 Przewodniczący rady gminy odczytał uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatury p. Filipa 
Rutkowskiego do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, którą następnie poddał pod 
głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XIV/73/2016 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący rady gminy odczytał uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatury p. 
Marianny Bukowskiej do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, którą następnie poddał 
pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XIV/74/2016 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

 
Ad. 4 ppkt. 3 
 W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodów dla jednostek OSP głos zabrała 
skarbnik gminy. Powiedziała, że radni otrzymali projekt uchwały. Dodała, że w dniu dzisiejszym 
Wójt zgłasza autopoprawkę do projektu, którą następnie  omówiła. Autopoprawka dotyczyła 
zwiększenia kwoty na zakup samochodu dla OSP Uścieniec-Krzywda.  
 Wójt gminy zabierając głos, powiedział, że do tej pory nie było możliwości skorzystania z 
zaciągnięcia pożyczki na zakup używanych samochodów dla OSP. W tej chwili jest tak możliwość 
i jest potrzeba, aby wymienić samochody, które są bardzo stare. 
 Radny Gurdek zapytał czy w kwocie zakupu samochodu dla OSP St. Pilczyn jest ujęta 
kwota z lutego br. 
Wójt odpowiedział, że tak. 
 Skarbnik powiedziała, że ta zmiana, to przesunięta kwota w budżecie gminy i teraz jest 
możliwość zaciągnięcia pożyczki, która jest w 40-50 % umarzalna. Jest gwarancja, że jeśli 
spełnimy warunki, które są wymagane do otrzymania pożyczki, to wtedy skorzystamy z tego 
umorzenia. 
 Radny Gurdek zapytał skąd wzięła się kwota 12 tys. zł jako wpłata jednostek OSP jako 
udział w zakupie samochodów. 
 Skarbnik odpowiedziała, że wniosków jest bardzo dużo i przy ocenie ich brane jest pod 
uwagę wiele czynników. Są promowane wnioski, w których jest dofinansowanie z własnych 
środków. Żeby była większa szansa na uzyskanie pożyczki jednostki OSP zadeklarowały się, że 
wpłacą pieniądze.  
 Radny Gurdek zapytał skąd strażacy wzięli te pieniądze, bo przecież przez tyle lat OSP nie 
przynosiło żadnych dochodów. 
 Skarbnik powiedział, że jednostka pozyskuje środki na zakup sprzętu i dokłada do tego 
zakupu własne środki. 
 Radny Gurdek powiedział, że brak jest sprawozdania z dotacji otrzymanych przez OSP. 
 Skarbnik powiedziała, że strażacy zadeklarowali wpłatę własnych środków. 
 Radny Gurdek powiedział, że od dwóch lat walczą z radnym Chmielewskim, aby otrzymać 
sprawozdanie OSP z otrzymanych dotacji. 
 Skarbnik powiedziała, że gmina kupuje samochody a nie daje dotacji.   

Radny Gurdek powiedział, że wszystkie jednostki OSP są stowarzyszeniami i otrzymują 
środki. 

Skarbnik powiedziała, że jeśli gmina daje dotację to ujmujemy ją w sprawozdaniu. Będzie 
podpisana umowa, a my nie dajemy dotacji i nie możemy składać sprawozdań z dotacji. Gmina 
zakupuje samochód, ale to nie jest dotacja. 
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Radny Gurdek powiedział, że od dwóch lat OSP otrzymują środki publiczne i powinny się 
z tych środków rozliczyć. 

Skarbnik zapytała o jakie środki chodzi. 
Radny Gurdek powiedział, że chodzi o środki przeznaczone przez gminę na 

bezpieczeństwo. 
Skarbnik odpowiedziała, że robione są sprawozdania, w których opisujemy na co były te 

środki wydatkowane. Nie dajemy strażakom dotacji, z których musieliby się rozliczać. 
Wydatkujemy środki na zadanie własne „Utrzymanie bezpieczeństwa”. 

Radny Gurdek powiedział, że każda jednostka OSP ma zapisane w swoim statucie 
„prowadzenie działalności gospodarczej” i te pieniądze z tych zapisów statutowych powinny być 
przekazane do budżetu gminy. 

Wójt powiedział, że te zakupione samochody będą majątkiem gminy a nie OSP, tylko 
strażacy będą dysponować tymi pojazdami. OSP utrzymują się po części ze składek 
członkowskich, dwie jednostki z terenu gminy są w krajowym systemie. 

Radny Gurdek zwrócił się do wójta z pytaniem, czy jako Prezes OSP jest pewny, że żadna 
jednostka z terenu gminy nie prowadzi działalności gospodarczej. Powiedział również, że musimy 
dbać o finanse publiczne, każdy jeśli ma to musi wpłacać do budżetu gminy. 

Rany Jacek Wysocki powiedział, że nie rozumie tego , że jest możliwość zakupu 
samochodów a radni się temu sprzeciwiają. 

Radny Chmielewski powiedział, że ani on, ani radny Gurdek nie stwierdzili, że samochody 
są niepotrzebne. Jest potrzeba i taka jest wola Prezesa. On zna sytuację odnośnie zagrożeni. Trzeba 
kupić samochody, tylko chodzi o wyjaśnienie skąd się wzięło 12 tys. zł jako wpłata z OSP. 

Przewodniczący rady powiedział, że trzy jednostki zadeklarowały wpłatę pieniędzy, aby 
uzyskać większą punktację. 

Radny Chmielewski powiedział, że może strażacy się złożą, może pozyskają sponsora, ale 
oni chcieliby otrzymać sprawozdanie z OSP, gdzie to wynika z ustawy, że jeśli są dotowane 
z urzędu gminy to muszą przedstawiać takie sprawozdanie. 

Przewodniczący rady gminy wyjaśnił, że każda jednostka na zebraniu sprawozdawczym 
przedstawia sprawozdanie z działalności i się rozlicza. 

Radny Chmielewski uważa, że oni jako radni maja prawo zapoznać się z tymi 
sprawozdaniami. 

Sekretarz gminy uważa, że jeśli OSP są stowarzyszeniami to nie muszą udostępniać 
sprawozdania ze swojej działalności. 

Radny Gurdek uważa, że jeśli korzystają ze środków publicznych to muszą. Strażacy 
powinni złożyć rozliczenie ze składek i innych otrzymanych środków finansowych. 

Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne autopoprawkę zgłoszoną przez 

Wójta Gminy. 
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  
Następnie przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którą 
poddał pod głosowanie jawne.  
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 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych Uchwała Nr XIV/75/2016 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 ppkt. 4 
 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029 przedstawiła skarbnik 
gminy. Powiedziała, że do tego projektu również wójt gminy zgłasza autopoprawkę w związku ze 
zwiększeniem kwoty na zakup samochodów dla OSP. 
 Radny Gurdek zapytał jak rozłoży się spłata pożyczki w ratach. 
 Skarbnik wyjaśniła, że radni otrzymali te informacje w pierwszej wersji projektu uchwały.  

Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne autopoprawkę zgłoszoną przez 
Wójta Gminy. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, 
„przeciw” 1 radny, „wstrzymał się” 1 radny. 

 Następnie odczytał uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2016 - 2029, którą poddał pod głosowanie jawne.  

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, 
„przeciw” 1 radny, „wstrzymał się” 1 radny. Uchwała Nr XIV/76/2016 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 ppkt 5. 
 Do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 
rok, została zgłoszona  autopoprawka Wójta Gminy. Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Skarbnik 
gminy. 
 Radny Gurdek zabrał głos w sprawie dotacji na budowę drogi w Melanowie. Zapytał czy 
nie możemy przesunąć środków finansowych z następnego roku, a tegoroczne pozostawić bez 
zmian. 
 Skarbnik odpowiedziała, że nie możemy, ponieważ musimy poruszać się w budżecie 
jednego i to bieżącego roku. Możemy tylko planować na przyszły rok. 
 Radny Gurdek zapytał, to dlaczego powiat przesunął pieniądze z 2018 roku. 
 Skarbnik wyjaśniła, że powiat może poruszać się w WPF i dokonywać zmian. 
 Sekretarz wyjaśniła, że powiat składał wnioski, na które nie uzyskał dofinansowania i ma 
środki własne, które może przesunąć na realizacje inwestycji w tym roku. 
 Skarbnik gminy powiedziała, że powiat ma przeznaczony limit kwot na kilka lat i może 
przesuwać środki, ale gotówkę   musi również przesuwać z innych paragrafów w obrębie roku. 
 Radny Gurdek zapytał dlaczego wcześniej koszty budowy drogi były mniejsze, a teraz są 
większe. 
 Sekretarz wyjaśniła, że Starostwo wydatkuje kwotę 450 tys. zł, a gmina 300 tys. zł. Koszty 
są wyższe, ponieważ zmienił się kosztorys i zakres  zadań , bo wtedy gdy mieliśmy komisję nie 
wiedzieliśmy jaki będzie zakres zadań. Nie były wycenione wszystkie prace, zmieniły się zakresy 
prac. Kosztorys wzrósł, bo ma być lepiej i bezpieczniej. Wcześniej nie był uwzględniony parking 
przy ZS w St. Pilczynie, natomiast ustalenia są takie, że będzie przesunięte ogrodzenie i wykonany 
parking. Dopiero po przetargu będziemy wiedzieli jaki jest koszt i czy tych środków finansowych 
wystarczy. 
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 Radny Gurdek zapytał, czy te pieniądze mają  jakiś związek z tym kto jest zarządcą drogi. 
 Sekretarz zapytała jakie pieniądze. 
 Radny Gurdek powiedział, że jest to droga powiatowa i my do niej dokładamy i jest 
pytanie czy powiat dołoży nam kiedyś do budowy drogi gminnej. 
 Sekretarz wyjaśniła, że jest ustawa która mówi, że jednostki samorządu terytorialnego 
mogą  współfinansować zadania inwestycyjne i że nie wie czy powiat nam dołoży. Taka jest 
współpraca między starostwem, a gminami i w tym się poruszamy i w taki sposób chcemy 
współpracować, bo nie ma innych możliwości. Jeśli chcemy mieć wyremontowane drogi na 
naszym terenie to musimy współfinansować i wszystkie gminy z całego terenu współfinansują 
zadania drogowe na terenie powiatu garwolińskiego, których zarządcą jest powiat. Na terenie 
gminy mamy tyle samo dróg powiatowych co gminnych. 
 Radny Gurdek zapytał czy tylko drogi a chodniki nie? 
 Sekretarz odpowiedziała, że pas drogi to również chodniki, pobocza i asfalt. 
 Radny Gurdek powiedział, że napisali do Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie 
i okazuje się, że chodnik w Melanowie stanowi własność powiatu garwolińskiego. Czyli jeżeli 
kiedyś układany był chodnik w Melanowie a zarząd przyjął go na własność, to czemu nie 
zauważył, że jak się ułoży nową nawierzchnię, to chodnik będzie za nisko. Dlaczego my mamy 
ponosić koszty.  
 Sekretarz powiedziała, że nie ma możliwości rozliczenia, które  są koszty gminy, a które 
powiatu. 
 Radny Gurdek powiedział, że nikt nie zrobi drogi, jak sami sobie nie zrobimy. 
 Przewodniczący rady gminy powiedział, że jeśli powiat będzie miał obiekt na naszym 
terenie i będzie zainteresowany, żeby zachować bezpieczeństwo przy tym obiekcie i będzie tego 
obiektu właścicielem to on również będzie chciał żeby dołożyć, a jak mu nie będzie zależało, to 
nie będzie dokładał i nie będzie zainteresowany remontem. 
 Skarbnik powiedziała, że musimy zabiegać, aby powiat coś zrobił na naszym terenie. 
 Radny Powiatu Pan Marek Ziędalski powiedział, że jeżeli gmina zauważa jakiś problem 
dotyczący chodnika czy drogi i dołoży pieniędzy, to ta gmina będzie miała coś robione 
w pierwszej kolejności. Powiat nie będzie zainteresowany współpracą z gminą, która nie będzie 
chciała dołożyć do remontu. Mieszkańców gminy nie obchodzi kto jest zarządcą drogi tylko żeby 
ta droga była bezpieczna, przejezdna i żeby można nią było dojechać. Trzeba współpracy dwóch 
samorządów, ale teraz w tym momencie nic nie zmienimy w tej kwestii. Najważniejsze jest to, że z 
tych dróg będą korzystać   nasi mieszkańcy. Musimy być jednomyślni bo jeśli się będziemy kłócić 
to nic nie zrobimy, bo wnioski będą składane na inne gminy, które współpracują. 
 Radny Gurdek zapytał dlaczego ma tylko korzystać gmina Łaskarzew, niech korzystają 
inne gminy. Dodał, że Pan Ziędalski mówi z ramienia powiatu garwolińskiego, a on jeśli radni 
pozwolą z ramienia rady gminy. 
 Przewodniczący zamknął dyskusję. 

Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne autopoprawkę zgłoszoną przez 
Wójta Gminy. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, 
„przeciw” 1 radny, „wstrzymało się” 1 radny. 

 Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy 
Łaskarzew na 2016 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne.  
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 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, 
„przeciw” 1 radny, „wstrzymało się” 1 radny. Uchwała Nr XIV/77/2016 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 ppkt 6 
 Przewodniczący  rady gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu. 
 Radny Gurdek powiedział, że podtrzymuje swój  wniosek formalny i jego zdaniem 
podjęcie tej uchwały nie jest w kompetencji rady. Pomoc finansowa może być podpisana przez 
Wójta i przy kontrasygnacie Skarbnika. 

  Przewodniczący rady gminy odczytał uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Garwolińskiemu, którą poddał pod głosowanie jawne.  

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, 
„przeciw” 0 radny, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr XIV/78/2016 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący rady gminy ogłosił przerwę. 
 

Ad. 5. 
  W sprawie przedstawienia projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego”, celem przeprowadzenia konsultacji głos 
zabrała sekretarz gminy. Powiedziała, że radni otrzymali mapkę i materiały dotyczące tego planu 
i poprosiła o zabranie głosu Pana Marcina Wojdę pracownika urzędu gminy, który przybliżył 
rozwiązania jakie zaproponowano naszej gminie. 
 Następnie wypowiedź pana Wojdy uzupełnił Pan Marek Ziędalski. 
 
Ad. 6. 
 Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Łaskarzew przedstawiła 
i omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marzena Bielecka.  
 Radny Gurdek zapytał jak ta analiza ma się do zwalniania w całości lub częściowo z opłat 
za gospodarowanie odpadami osób o najniższym kryterium dochodowym. 
 Pani Kierownik odpowiedziała, że nie mogą prowadzić wywiadu środowiskowego pod tym 
kątem. Nie możemy nikogo zwolnić z opłat za śmieci, a informacji możemy udzielać tylko za 
zgodą rodziny. Jeżeli wójt zgłosi się o wydanie opinii na temat osoby lub rodziny, która złożyła 
podanie o zwolnienie z opłat, to taka opinię wydamy, ale nie możemy udostępnić wywiadu 
środowiskowego. 
 Radny Gurdek zapytał czy można ściągać zaległość za opłaty z zasiłków przyznanych 
przez GOPS. 
 Skarbnik powiedziała, ze opieka społeczna to jedno, a urząd  to drugie. Wójt ma inne 
narzędzia do ściągania należności w zależności czy  są to podatki, czy opłaty za śmieci. 
W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok są wszystkie informacje dotyczące ściągalności 
podatków i opłat za śmieci.  
Więcej pytań nie było. 
 



10 
 

Ad. 7 
 Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w następującym brzmieniu: 
  

1. Otrzymano dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie 
azbestu w wysokości 20.497,00 złotych. 
Na początku bieżącego roku ogłoszono nabór dla mieszkańców Gminy na zgłaszanie 
wniosków na demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych 
zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych z terenu Gminy 
Łaskarzew. W wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w marcu na usuwanie pokryć 
dachowych zawierających azbest wpłynęło 17 ofert.  Najniższą ofertę złożyła  firma Pana 
Pawła Lewandowskiego z Warszawy na kwotę ofertową w wys. 16.698,96 złotych.  
Kwota ofertowa jest niższa od otrzymanej kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, dlatego też zwracam się z apelem do radnych, aby 
rozpowszechnili informację wśród mieszkańców o możliwości składania wniosków na 
usuwanie azbestu.  

2. W dniach 9-10 stycznia 2016 roku w sali sportowej Zespołu Szkół w Starym Pilczynie 
odbyły się XV Indywidualne Mistrzostwa Gminy Łaskarzew o puchar Wójta w tenisie 
stołowym.  

3. W styczniu br. w ramach ogłoszonego naboru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
złożono dwa wnioski na dofinansowanie dróg gminnych w Melanowie i Sośnince. Wnioski 
uzyskały pozytywną akceptację pod względem formalnym i merytorycznym. 

4. W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożono wniosek na dofinansowanie drogi  
Izdebno Kolonia – Wola Rowska. Nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie.  

5. W ramach zapytania ofertowego dokonano wyboru firmy na opracowanie decyzji 
o warunkach zabudowy w Gminie Łaskarzew. Wybrano najtańszą  ofertę - Usługi 
urbanistyczne Magdalena Trzpil za  kwotę 140 zł brutto za wykonanie jednej decyzji. 

6. W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego wybrano ofertę na dostawę paliw płynnych, 
olejów i akcesoriów samochodowych na rok 2016 na potrzeby Gminy Łaskarzew oraz 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łaskarzew.  Wpłynęła 1 oferta:  
Stacja Paliw KAMA z Izdebna Kolonii na  kwotę ofertową brutto 117.090,00 złotych. 

7. W dniach 21-24 stycznia 2016 r. odbyły się rozgrywki XV edycji Mistrzostw Gminy 
Łaskarzew w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn o Puchar Wójta. Mecze rozgrywane były 
w hali sportowej Szkoły podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej oraz sali 
sportowej Zespołu Szkół w Starym Pilczynie. 

8. 22 stycznia w budynku OSP w Melanowie odbyło się Pierwsze Spotkanie Noworoczne 
w Gminie Łaskarzew. W spotkaniu uczestniczyło ponad 250 osób. Koszt jaki poniosła 
Gmina to ok. 2700 złotych. Podziękowania za współorganizację spotkania oraz społeczny 
udział w przygotowaniu poczęstunku należą się w szczególności Kołom Gospodyń 
Wiejskich, członkom OSP, sołtysom, radom sołeckim, radnym i przedsiębiorcom.  

9. W terminie od 1 do 29 lutego 2016 roku producenci rolni mogli składać wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej na 2016 roku. Wpłynęło 219 wniosków.  
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10. 5 lutego 2016 roku z wizytą roboczą do Gminy i Miasta Łaskarzew przybyła Pani Maria 
Koc Wicemarszałek Senatu RP w towarzystwie Pana Grzegorza Woźniaka Posła na sejm 
RP.                

11. Realizując rządowy "Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem bezpieczniej na lata 2016-2017", zorganizowano razem z Miastem Łaskarzew 
publiczną  debatę społeczną, która odbyła się w dniu 18 lutego w budynku OSP 
w Łaskarzewie. 

12. 28 i 29 lutego 2016 r. odbyły się patriotyczne uroczystości upamiętniające 72 rocznicę 
pacyfikacji wsi Wanaty. 

13. W dniu 2 marca, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział 
w Siedlcach przeprowadził szkolenie w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, nt. 
"Finansowania działalności gospodarstw rolnych - instrumenty wsparcia z funduszy 
unijnych". 

14. Z dniem 1 kwietnia 2016r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci „Rodzina 500 plus”. Wpłynęło ok. 340 wniosków. 

15. Prowadzono rozmowy ze Starostą Powiatu Garwolińskiego i Dyrektorem Powiatowego 
Zarządu Dróg w Garwolinie w zakresie wykonania przebudowy drogi powiatowej w 
miejscowości Melanów i Nowy Pilczyn. Po wspólnych uzgodnieniach, Rada Powiatu 
Garwolińskiego w swoim budżecie zabezpieczyła środki na to zadanie w wysokości 450 
tys. złotych, natomiast Gmina miała przeznaczyć 300 tys. złotych.  

16. W związku z przebudową drogi powiatowej, zobowiązano się do wykonania rowu 
odwadniającego. W ramach zapytania ofertowego na wykonanie rowu odwadniającego 
w miejscowości Melanów wpłynęło 5 ofert. Najtańszą ofertę złożyła firma PAROL 
Z.U.R.B. – Jerzy Parol, z Garwolina na kwotę 7.511,36 zł brutto. Zadanie wykonano. 

17. W ramach zapytania ofertowego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
wpłynęły dwie oferty. Nie dokonano jeszcze wyboru z uwagi na wyjaśnienia składane 
przez jednego z oferentów.   

18. W ramach zapytania ofertowego  na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego pn. Poprawa gospodarki wodo-ściekowej w gminie Łaskarzew wpłynęło              
5  ofert. Najtańszą ofertę złożyła  firma KARINSTAL Adam Karczewski z Lublina. 
Umowy jeszcze nie podpisano. 

19. W ramach zapytania ofertowego na dostawę kruszywa do bieżących remontów dróg 
gminnych na terenie Gminy Łaskarzew w 2016 roku wpłynęło 11 ofert. Najtańszą ofertę 
złożyła firma ZOWTRANS Dariusz Zowczak z Woli Koryckiej Dolnej na kwotę  ofertową 
w wysokości 72.570 złotych.  Jeszcze nie podpisano umowy.  

20. W ramach zapytania ofertowego na bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy 
Łaskarzew wpłynęły dwie oferty. Najtańszą ofertę złożyła firma ROBOTY ZIEMNE 
Tomasz Płatek z Unina na kwotę 23.770 złotych. Jeszcze nie podpisano umowy.   

21. Dzięki zaangażowaniu radnego Jacka Wysockiego, Gmina Łaskarzew nieodpłatnie 
otrzymała od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dwie 
piaskarki i dwa pługi do odśnieżania.  

22. Dzięki zaangażowaniu radnego Krzysztofa Wysockiego z udziałem mieszkańców Starego 
Helenowa i Celinowa dokonano sprzątania poboczy przy drodze powiatowej na odcinku od 
Celinowa do granic Miasta Łaskarzewa.  Zebrano 86 worków śmieci. Gmina wraz z 
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Powiatowym Zarządem Dróg zobowiązała się do uregulowania należności za zebrane 
śmieci w wysokości 560 zł. Podobną akcję zorganizowała młodzieżówka OSP z Grabiny. 
Zebrali  15 worków śmieci. Przy tej okazji młodzież wycięła przydrożne krzaki.   

 
Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  
z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział we Mszy Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, 
- udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Wola Rowska, 
- udział w posiedzeniu stałych komisji rady gminy, 
- udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty, 
- udział w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty, 
-  pełnienie dyżuru, 
- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady. 
 

Ad. 9 
Przewodniczący rady gminy powiedział, że w okresie między sesjami nie wpłynęła żadna 

interpelacja.  
W dniu 29 lutego 2016 roku wpłynęło pismo  w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia 

komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 
czerwca 2015 roku. W dniu dzisiejszym wpłynęło zażalenie na nieterminowe załatwienie 
sprzeciwu wraz z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa wobec czego na następnym 
posiedzeniu rady będzie punkt w sprawie rozpatrzenia ww. zażalenia i złożonego 
sprzeciwu.(pisma stanowią załącznik do protokołu).  

Radny Chmielewski złożył ustną interpelację z pytaniem jakie jednostki OSP z gm. 
Łaskarzew prowadzą działalność gospodarczą i w jakim zakresie.  

Pytanie było skierowane do Wójta Gminy. 
 
Ad. 10. 
 Radny Krzysztof Wysocki podziękował za odebranie śmieci, które były zebrane przez 
mieszkańców  gminy  przy drodze powiatowej. 
 Radny Powiatowy Marek Ziędalski poinformował o zakupie karetki dla Szpitala 
Powiatowego, aby wspomóc oddział ratunkowy. 
 Radna Teresa Kondej złożyła wniosek, aby raz w roku zaprosić dyrektorów GDK i GBP na 
sesję rady aby mogli przedstawić swoje sprawozdanie z działalności. 
 Radny Gendek zapytał na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji na budowę 
brakujących wodociągów. 
 Wójt powiedział, że jeszcze nie jest podpisana umowa z projektantem Panem Krukiem, 
który będzie opracowywał koncepcję budowy sieci wodociągowej w Sośnince. 
Jeśli chodzi o Wolę Rowską to trzeba podjąć rozmowy z Panem Pytlem i jeśli będzie zgoda, to 
można rozbudować, ale trzeba się liczyć z wysokimi kosztami. 
 Radny Gurdek zapytał co ma do tego Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji 
Wiejskich w Węgrowie, który jest właścicielem wodociągów na terenie gminy Łaskarzew. 
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 Wójt wyjaśnił, że właścicielem wodociągów jest gmina i stanowią one majątek gminy, 
natomiast Związkowi przekazano je na czas eksploatacji . 
 Radny Gurdek zapytał dlaczego gmina nie wystawia rachunków za wodę. 
 Wójt odpowiedział, że Związek na to w zarządzie i to oni wystawiają faktury. 
 Radny Gurdek zapytał ile kosztuje przyłącze wodociągowe. 
 Wójt odpowiedział, że inwestor sam przygotowuje sobie dokumentację i opłaca wykonanie 
przyłącza a gmina nie pobiera żadnej opłaty. 
 Radny Gurdek uważa, że Związek powinien przedstawić taryfikatory opłat za wodę 
i ścieki. 
    
  
 
Ad. 11 
 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady czternastej Sesji Rady 
Gminy Łaskarzew.   
 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 
 
  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  
        


