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                                                           Protokół Nr XVI/2016     

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 24 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 10.00- 14.30 

 

 Otwarcia szesnastej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło 13 radnych na 

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

Radni nieobecni – Teresa Kondej i Monika Markowska. 

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. Marian Kondej -Sołtys wsi Sośninka  

6. Przedstawiciele prasy 

 

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

wraz z materiałami i zapytał czy Wójt, Pani Sekretarz lub radni wnoszą wnioski do porządku 

obrad. 

Radny Gurdek zgłosił ustny wniosek o zmianę w punkcie 3 podp. 5 porządku obrad słowa 

„zatwierdzenie” na słowo „rozpatrzenie”, oraz dodanie podpunktu 6 w brzmieniu „Debata 

o wykonaniu budżetu gminy Łaskarzew”. Swoją propozycję poparł stwierdzeniem, że to Wójt 

prowadzi gospodarkę finansową gminy i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Rada Gminy ma 

prawo do kontroli zarówno całego budżetu jak i poszczególnych zadań finansowych. Natomiast 

Regionalna Izba Obrachunkowa patrzy na gospodarkę finansową gminy przez pryzmat zgodności 

formalno-prawnej. Uważa, że komisja rewizyjna przedstawiając opinię w sprawie wykonania 

budżetu powinna ją przedstawić obiektywnie, sprawiedliwie i rzetelnie natomiast komisja 

w swoim wniosku nie przedstawiła uzasadnienia merytorycznego oceny wykonania budżetu. 

Dopiero po tym powinno odbyć się głosowanie nad udzieleniem Wójtowi absolutorium. 

Przewodniczący rady poprosił radnego Gurdka o powtórzenie jak powinien brzmieć 

podpunkt 6. 

Radny Gurdek przedstawił wniosek w brzmieniu „ Debata nad wykonaniem budżetu”. 

Radna Goźlińska powiedziała, że debata nad tym tematem odbyła się na posiedzeniach 

stałych komisji Rady Gminy. 

Radny Chmielewski powiedział, że o planowanym posiedzeniu komisji rolnictwa 

dowiedział się od osoby postronnej. Członkowie komisji nie zostali powiadomieni o terminie 

posiedzenia w odpowiednim terminie i dlatego nie mogli wziąć udziału w tym posiedzeniu. 

W związku z tym zwraca się do przewodniczącego rady o zdyscyplinowanie przewodniczącego 

komisji rolnictwa w związku z tym, że jest to nagminne i jest to kolejne takie zdarzenie. 

Stwierdził, że nie wie czy jest to celowe działanie, aby uniemożliwić radnym procedowanie nad 

projektami uchwał i wykonywanie mandatu radnego. Jest możliwość powiadomienia 

o posiedzeniu telefonicznie lub e-mailowo, ale przewodniczący z tego sposobu nie skorzystał. 

Uważa, że otrzymał korespondencje za późno i nie był w stanie zaplanować uczestnictwa w 

posiedzeniu komisji. 

Wnioskuje, aby projekty uchwał dotyczące utrzymania czystości wycofać z porządku obrad 

i niezwłocznie przekazać do ponownego procedowania przez Komisję rolnictwa. 
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 Radna Zackiewicz powiedział, że komisja się odbyła i na jej posiedzeniu były procedowane 

wszystkie projekty uchwał. 

 Radny Gendek zaznaczył, że w Statucie Gminy Łaskarzew nie ma zapisu  7 dniowego 

powiadamiania o terminie zwołania posiedzenia komisji. Jeśli chodzi o powiadamianie radnych to 

zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym pracodawca jest zobowiązany zwolnić 

radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach  organów gminy. 

Radny Gendek stwierdził, że również pracuje zawodowo i też pracodawca miał uwagi w związku 

ze zwalnianiem go z pracy, ale po przedstawieniu cytowanego przepisu nie robi już problemu. 

 Radny Chmielewski zapytał kto planuje posiedzenia komisji. 

Radny Gendek powiedział, że on jako przewodniczący komisji i żeby mógł wziąć udział 

w posiedzeniu musiał zgłosić to swojemu pracodawcy. 

 Radny Chmielewski powiedział, że jeśli ustawodawca nie przewidział terminu to stosuje 

się w tym przypadku przepisy KPA. 

 Przewodniczący rady poprosił radnego Chmielewskiego o sprecyzowanie swojego 

wniosku. 

 Radny Chmielewski wnioskuje o wycofanie z porządku obrad w punkcie 3 podpunktów od 

1 do 4 i przesłanie ponownie do Komisji rolnictwa celem zaopiniowania. 

 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka o zmianę 

zapisu w podpunkcie 5 tj. zmiany słowa zatwierdzenie na rozpatrzenie  i dopisanie podpunktu 6 

o treści „Debata nad wykonaniem budżetu”. 

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

11 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Chmielewskiego 

o wycofanie z porządku obrad z punktu 3 podpunktów 1 – 4. 

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

11 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 XV sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew, 

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3) terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

4) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2015 rok, 

6) udzielenia Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 

rok, 

7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029, 

8) dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok, 

9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu. 
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4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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” 11  radnych, 

„przeciw” 1 radny, „wstrzymało się” 1 radny. 

 

Ad. 2 

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

projekt Protokołu z XV Sesji Rady Gminy i zapytał czy wnoszą uwagi do tego projektu. 

 Radny Janusz Gurdek wnioskuje o dopisanie treści wniosku, który zgłosił na poprzednim 

posiedzeniu rady. 

Przewodniczący rady powiedział, że treść wniosku jest zapisana kilka wersów wyżej i nie 

ma potrzeby ponownego go przepisywania. 

Radny Chmielewski zapytał, czy protokolantka otrzymała płytę z nagraniem sesji i czy 

protokół będzie uzupełniony. W poprzednim protokole zostało pominięte stwierdzenie co do 

nieprzestrzegania ustawowych terminów co do legalizacji wodomierzy. 

Przewodniczący  rady powiedział, że protokół został przegłosowany i nie będą nanoszone 

w nim żadne poprawki. 

Radny Chmielewski zacytował przepisy odnośnie możliwości zgłaszania sprzeciwu co do 

treści sprostowania protokołu. 

Przewodniczący rady stwierdził, że ten sprzeciw był przegłosowany na poprzedniej sesji 

i został odrzucony. 

Przewodniczący rady zamknął dyskusję. 

Radny Gurdek powiedział, że zgodnie z przepisami KPA, przewodniczący miał obowiązek 

wyznaczenia 7 dniowego terminu na złożenie sprzeciwu. 

Przewodniczący poprosił radnego Gurdka o sprecyzowanie swojego wniosku. 

Radny Gurdek wnioskuje o zapisanie treści zgłoszonego wniosku na poprzednim 

posiedzeniu rady. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka. 

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

11 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

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

rady gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 11 radnych, „przeciw” 

1 radny, „wstrzymało się” 1 radny. 

  

Ad. 3 ppkt.1 

 Sekretarz Gminy stwierdziła, że projekt uchwały dotyczący przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew był omawiany na posiedzeniach 

wszystkich stałych komisji rady gminy. Ewentualnie można zgłaszać pytania. 

 Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek zapytał czy w rozdziale 1 Regulaminu mowa jest o właścicielach 

wszystkich nieruchomości. 

 Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak. 
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 Radny Gurdek zwrócił uwagę na uregulowanie zagadnienia mycia pojazdów 

samochodowych, w szczególności na środki prawno-techniczne jakie posiada Wójt w stosunku do 

właścicieli nieruchomości, którzy nie zastosują się do przepisów Regulaminu, stwierdzając że 

prawo miejscowe musi być egzekwowane.. 

 Radny Chmielewski stwierdził, że katalog wykroczeń został poszerzony o powiaty, gminy 

i starostwa i w związku z tym nie ma potrzeby składania tego typu zdarzeń na policję. Dlaczego 

jeśli ktoś korzysta z ekologicznych detergentów ma być pozbawiony prawa mycia pojazdu na 

swojej nieruchomości. 

 Sekretarz Gminy zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały nie ma takiego zapisu. Jeśli ktoś 

używa środków, które nie szkodzą środowisku to może je stosować. Wszystkie przepisy zawarte w 

projekcie uchwały wynikają z ustawy o czystości i porządku i nie można ich powielać w uchwale.   

 Radny Gurdek zapytał, czy system odbierania nieczystości dotyczy wszystkich 

nieruchomości np. właścicieli sklepów. 

 Przewodniczący rady odpowiedział, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mają 

podpisane indywidualne umowy na odbiór nieczystości. 

 Radny Gurdek zapytał jaką mamy gwarancję, że śmieci ze sklepów nie są zanoszone do 

domów i nie oddawane jako swoje. Poza tym nie mamy uchwalonej opłaty za pojemnik, jeśli jest 

więc zapis w uchwale że osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wyposażyć 

nieruchomość w pojemniki to w związku z tym jaka powinna być za nie opłata. 

 Przewodniczący rady powiedział, że sprawa regulaminu była szczegółowo omawiana na 

posiedzeniach stałych komisji i zapytał radnego czy chciałby wprowadzić jakąś poprawkę do 

projektu uchwały. 

 Radny Gurdek zapytał w jaki sposób Wójt będzie egzekwował niewykonanie przepisów 

zawartych w Regulaminie. 

 Radny Gendek powiedział, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji 

rolnictwa i w związku z tym zgłasza wniosek o zamknięcie dyskusji na ten temat i przegłosowanie 

uchwały. 

 Radny Chmielewski powiedział, że rozumie że zadawane  pytania są niewygodne, ale po to 

jest dyskusja i każdy ma prawo pytać jeśli ma jakieś wątpliwości. W związku z tym zgłasza 

wniosek o kontynuowanie dyskusji bo sprawa nie została całkowicie omówiona.  

 Przewodniczący rady powiedział, że wpłynął wniosek od radnego Gendka i musi poddać 

go pod głosowanie. 

 Pani radca prawna wyjaśniła, że  podejmowany ten blok uchwał wynika z ostatniej 

nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach. Wprowadzono osiemnastomiesięczny 

termin zmiany uchwał. Jeśli nie podejmiemy nowych uchwał w tym okresie to poprzednie 

uchwały wygasną z mocy prawa. Dlatego mamy czas do końca lipca na podjęcie uchwał 

i opublikowanie ich. Co powinien zawierać Regulamin zawarte jest w art. 4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku   i wszystkie te punkty muszą być w nim zawarte. Żeby Regulamin nie został 

uznany za niewiążący musi zawierać wszystkie punkty jako nazwy rozdziałów Regulaminu. 

Poszczególne regulacje są różne i tutaj rada w granicach prawa i orzecznictwa może to różnie 

regulować. 

 Radna Jasińska poprosiła przewodniczącego o pochylenie się nad wnioskiem radnego 

Gendka o zakończeniu dyskusji.  

 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gendka o zamknięcie 

dyskusji. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 11 radnych, „przeciw” 

2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne uchwałę w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew. 
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W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 11 radnych, „przeciw” 

1 radny, „wstrzymało się” 1 radny. Uchwała Nr XVI/82/2016 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt.2 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie  szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi również był 

omawiany na posiedzeniach komisji.  

Zapytał zebranych, czy mają jakieś pytania odnośnie projektu uchwały – otworzył dyskusję. 

Radny Gurdek zapytał jaki akt prawny wyłącza właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych z zakresu świadczenia usług zawartych w tym projekcie uchwały. 

Radca prawna powiedziała, że wynika to z mocy ustawy. Gmina ma obowiązek odbierać 

odpady od nieruchomości zamieszkałych, natomiast jeżeli gmina chciałaby odbierać odpady od 

nieruchomości niezamieszkałych wszystkich lub części to musi podjąć stosowną uchwałę i wtedy 

może włączyć do kręgu odbiorców odpadów jakąś część lub wszystkich właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych i o tym mówi konkretny przepis ustawy o utrzymaniu czystości i na to jest 

potrzebna odrębna uchwała. 

Radny Gurdek zapytał czy gmina pisząc uchwałę musi powoływać się na ustawę i stosować 

czystą „literę prawa”. 

Radny Chmielewski powiedział, że wiemy o tym że ustawa się już dawno zmieniła i radny 

Gurdek zgłaszał chęć zmian w uchwałach. Chodzi między innymi o zwolnienia z opłat za śmieci 

rodzin wielodzietnych i korzystających z zasiłków. 

Sekretarz Gminy powiedziała, że jeśli chodzi o zwalnianie z opłat rodzin wielodzietnych 

nikt nie twierdzi, że nie należy tego rozpatrzeć, ale do końca roku mamy podpisana umowę 

z odbiorcą śmieci i jeśli rada przejawia taką potrzebę to trzeba zająć się tym zagadnieniem 

i wprowadzić ewentualne ulgi. Tą sprawą można zająć się we wrześniu kiedy będziemy 

przygotowywali się do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wtedy będzie 

możliwość analizy sytuacji, w szczególności ile mamy takich rodzin wielodzietnych, ponieważ 

odpady muszą być od nich odbierane i należy je uwzględnić. Wówczas zwiększy się opłata za 

1 osobę ponieważ inni mieszkańcy muszą ponieść ten koszt. Od wielu już lat jest wyjaśniane, że 

gmina nie może ani dokładać, ani stracić na odbieraniu odpadów komunalnych. To samo jest 

z nieruchomościami niezamieszkałymi. Poza tym na posiedzeniach stałych komisji odbyła się 

dyskusja o wzięciu w rozliczeniu ogólnym pod uwagę przedsiębiorców. Większość radnych była 

temu przeciwna. Z mocy ustawy Wójt może kontrolować przedsiębiorców czy mają podpisane 

umowy na odbiór odpadów i w jaki sposób je oddają.  Nie ekonomiczne jest , aby gmina płaciła za 

całość odpadów komunalnych, ponieważ przedsiębiorcy mogą opóźniać się w uiszczaniu opłaty 

i wtedy zwiększą się zaległości. Jeśli chodzi o rodziny wielodzietne to należy przeanalizować ile 

jest takich rodzin i jakie rodziny chcemy zwolnic z opłaty bo na pewno przełoży się to na cenę 

ogólną za śmieci.  

Radny Chmielewski powiedział, że problem trwa już długo. Stwierdzono, że mamy okres 

18 miesięcy do podjęcia uchwał i jak zwykle wszystko uchwalamy na ostatnią chwilę, tak aby 

zmieścić się w terminach. Jaki jest sens wykazywania zadłużenia, czy nie lepiej zwolnić takich 

ludzi i zapłacić za śmieci, bo gmina tylko generuje dług a i tak musi zapłacić. Czy ktoś sprawdził, 

kto nie płaci za śmieci. 

Radny Gurdek powiedział o problemach w sąsiedniej gminie Wilga. Chodzi o właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych. 

Przewodniczący rady odebrał głos radnemu Gurdkowi ponieważ zabierał głos nie na temat 

omawianego projektu uchwały. 
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Radca Prawna powiedziała, że przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku trzeba 

czytać  w całości a nie tylko pojedyncze artykuły, ponieważ artykuły łączą się ze sobą i z siebie 

wynikają.   

Przewodniczący rady zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

którą poddał pod głosowanie jawne dodając za zgodą radnych w § 8 wyrazu „Urzędowym”. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 11 radnych, 

„przeciw” 1 radny, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XVI/83/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt. 3 

 Przewodniczący rady gminy powiedział że projekt uchwały w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również był 

omawiany na posiedzeniach komisji.  

Zapytał czy radni mają pytania – otworzył dyskusję.  

Radny Chmielewski zapytał dlaczego w § 2 jest zapis „ z dołu” a nie „po terminie”. Uważa 

że mieszkańcy mają różne zdarzenia i nie zawsze mogą zapłacić w terminie. 

Przewodniczący rady odpowiedział, że jeśli ktoś zwróci się z prośbą o przesunięcie terminu 

płatności, to Wójt z reguły do tej prośby się przychyli. Jeśli będzie taka sytuacja i jeśli zajdą 

specjalne okoliczności to może również umorzyć opłatę. Nie można natomiast stosować zwolnień 

bez uregulowań prawnych. 

Radni nie mieli więcej pytań. 

Przewodniczący zamknął dyskusję i odczytał uchwałę. 

W trakcie czytania uchwały pojawiły się wątpliwości co do terminu płatności za IV kwartał roku 

rozliczeniowego. 

Radca Prawna poprosiła przewodniczącego rady, aby nie poddawać do głosowania tego 

projektu, ponieważ uważa że jest w niej błąd i należy to skonsultować z RIO. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 

 

W trakcie przerwy na obrady przybyła radna Monika Markowska i Z-ca Wójta Sylwia 

Szopa. 

Po wznowieniu obrad przewodniczący rady zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, 

która polega na zmianie terminu płatności za IV kw.  na 15 grudnia roku rozliczeniowego. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne przyjęcie autopoprawki Wójta Gminy. 

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

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

Przewodniczący rady gminy odczytał uchwałę, którą poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XVI/84/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 3 ppkt. 4 

 Przewodniczący rady powiedział, że przed posiedzeniem rady został dostarczony radnym 

nowy projekt uchwały ze wzorem deklaracji  i zapytał czy radni wyrażają zgodę na przyjęcie 

autopoprawki Wójta w tej sprawie. 

 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne przyjęcie autopoprawki zgłoszonej 

przez Wójta Gminy. 
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 Salę opuścił radny Jacek Wysocki. 

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

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

Następnie przewodniczący rady zapytał czy są pytania w stosunku do tego projektu 

uchwały. 

  Radny Chmielewski zapytał czym pokierowana jest zmiana wzoru deklaracji. 

Przewodniczący rady powiedział, że projekt został przygotowany po konsultacjach z RIO, 

aby był zgodny z obowiązującymi przepisami.  

Radny Gurdek zapytał po co w deklaracji jest potrzebny Nr PESEL i NIP, jeśli wszędzie 

powołujemy się na ustawę o ochronie danych osobowych. Dane potrzebne dostępne są 

w ewidencji ludności i nieruchomości w urzędzie gminy. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że dane te są potrzebne ponieważ, jeśli mieszkaniec nie 

płaci za śmieci wystawia się tytuł wykonawczy a tam są te dane niezbędne. 

Radca Prawna powiedziała, że dopuszczalne jest aby w deklaracjach znalazły się numery 

PESEL i NIP , ale jest to decyzja rady czy te rubryki będą. 

Radny Gurdek zapytał, czy deklaracja musi być składana ponownie przez wszystkich 

właścicieli nieruchomości. 

Przewodniczący rady powiedział, że nie. Osoby, które będą zgłaszały jakieś zmiany, będą 

je składać na nowych drukach. 

Radni nie mieli więcej pytań.  

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą poddał pod głosowanie jawne.  

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XVI/85/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt 5 

 Wójt Gminy odczytał Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew za 2015 rok. 

(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

 Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2015 rok a następnie  

poddał ją pod głosowanie jawne. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr XVI/86/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt. 6 

 Na temat uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 rok głos zabrała Skarbnik Gminy Hanna Seremak. 

Powiedziała, że zgodnie z przepisami Wójt przedłożył Zarządzenie w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za 2015 rok wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego. Zarządzenie zostało przedstawione RIO w Warszawie, która wydała 

pozytywną opinię w tej sprawie. (opinia została odczytana). 

Następnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łaskarzew na posiedzeniu rozpatrzyła sprawozdanie 

z wykonania budżetu i zapoznała się z opinią RIO w tej sprawie. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała realizację budżetu za 2015 rok i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania i udzielenie 

Wójtowi absolutorium. Wniosek przyjęło i podpisało trzech członków komisji. 
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Wniosek został skierowany do RIO celem zaopiniowania. Skład Orzekający RIO wydał 

pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łaskarzew z tytułu 

wykonania sprawozdania za 2015 rok.(opinia została odczytana). 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że stanowisko komisji rewizyjnej jest już znane, 

poprosił więc pozostałych przewodniczących stałych komisji o przedstawienie stanowisk Komisji 

w tej sprawie. 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Barbara Jasińska powiedziała, że komisja pozytywnie 

przyjęła wykonanie sprawozdania za 2015 rok i wnioskuje za udzieleniem absolutorium Wójtowi 

Gminy z tego tytułu.  

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa Tadeusz Gendek powiedział, że komisja pozytywnie 

przyjęła wykonanie sprawozdania za 2015 rok i wnioskuje za udzieleniem absolutorium Wójtowi 

Gminy z tego tytułu.  

 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anna Zackiewicz powiedziała, że komisja 

pozytywnie przyjęła wykonanie sprawozdania za 2015 rok i wnioskuje za udzieleniem 

absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.  

 Radny Chmielewski powiedział, że w tym momencie radni zostali pozbawieni prawa do 

dyskusji. 

 Przewodniczący rady powiedział, że dyskusje były prowadzone na posiedzeniach komisji. 

 Radny Jacek Wysocki powiedział, że przewodniczący poszczególnych komisji wyrazili 

opinię w tej sprawie w imieniu pozostałych członków komisji. 

 Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łaskarzew 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok i zapytał czy rani mają jakieś pytania. 

Otworzył dyskusję. 

 Radny Chmielewski skierował pytanie do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Krzysztofa Wysockiego, czy system pracy komisji jest taki sam jak w latach ubiegłych i czy tak 

samo odbyło się procedowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium. Zapytał również w jaki 

sposób komisja wykazała w tym roku należności wymagane wobec firmy Kempex, pomimo tego, 

że w ubiegłym roku razem z radnym Gurdkiem wykazywali ten problem za 2014 rok. 

 Radny Krzysztof Wysocki odmówił udzielenia odpowiedzi. 

 Radny Gurdek zapytał na podstawie jakich dokumentów zostało stwierdzone, że firma 

Kempex została zlikwidowana. Jakie pisma są w urzędzie i na jakiej podstawie to stwierdzono. 

 Radny Krzysztof Wysocki odmówił udzielenia odpowiedzi. 

 Radny Gurdek zapytał, że jeśli mamy w 2015 roku zadłużenie i deficyt wynosi 915 tys. zł 

to po co brać pożyczki, żeby zwiększać deficyt. 

 Radna Jasińska powiedziała, że jeśli byśmy tylko bazowali na budżecie to żadne inwestycje 

nie zostałyby zrealizowane. 

 Radny Gurdek ponownie zapytał na jakiej podstawie stwierdzono, ze firma Kempex została 

zlikwidowana. Samo twierdzenie, że tylko były wysyłane noty i nie były odbierane nie świadczy 

o likwidacji firmy.  

 Przewodniczący rady powiedział, że ten temat omawiany był już wielokrotnie i już były 

udzielane odpowiedzi. Decyzje pewne zapadły, a swoją decyzje w sprawie absolutorium radny 

wyrazi podczas głosowania. 

 Skarbnik gminy powiedziała, że od ostatniego posiedzenia komisji rolnictwa nic się w tej 

sprawie nie zmieniło, a radny Chmielewski również powiedział, że firma została zlikwidowana.   

    Radny Chmielewski powiedział, że nigdy nie twierdził, że firma została zlikwidowana, 

tylko że ustalono, że została zawieszona sądownie na okres 4 lat i ma zakaz wykonywania zawodu. 

 Skarbnik odpowiedziała, że nie odbierane są przez firmę żadne listy i powiadomienia. 

W najbliższym czasie ponownie zostanie wysłane pismo. 

 Przewodniczący rady zamknął dyskusje.  
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Odczytał uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 rok, która następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, 

„przeciw” 1 radny, „wstrzymało się” 1 radny. Uchwała Nr XVI/87/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 

 

Ad. 3 ppkt 7 

 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029 były omawiane na 

posiedzeniach stałych komisji. Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek zapytał czy zapisy powyżej 2018 roku, że wzrasta deficyt nie powinny być 

zapisane w WPF. 

 Skarbnik odpowiedziała, że wzrasta deficyt, który będzie pokryty wolnymi środkami i nie 

zwiększane są kwoty kredytów, ponieważ zwiększają się same przychody. Spłaty rat pozostają na 

tym samym poziomie. 

 Radny Gurdek zapytał skąd wzięły się wolne środki. 

 Skarbnik wyjaśniła, że wolne środki są wykazane w sprawozdaniu za I półrocze 2016 roku 

i teraz zaszła taka potrzeba aby je zaangażować. Potrzebne są do pokrycia wydatków i można to 

zrobić. Jest to zgodne z przepisami. 

 Radny Gurdek zapytał czy z tych środków nie można było zakupić wozów bojowych. 

 Skarbnik odpowiedziała, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzielał korzystnej 

pożyczki na zakup samochodów, która w 45% jest umarzana. 

 Przewodniczący zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na 

lata 2016 – 2029, który 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 XVI/88/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt 8 

 Przewodniczący rady powiedział, że zmiany w budżecie gminy były również omawiane na 

komisjach i otworzył dyskusję.  

 Radny Chmielewski zapytał skąd wzięło się 80 tys. po zmianach na kontach i czym to 

zostało spowodowane. Chciałby poznać decyzję tej zmiany, jak również czym zostało 

spowodowane zmniejszenie o 40 tys. w rozdziale dotyczącym OSP i czy nie zagrozi to 

bezpieczeństwu na terenie gminy. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że należało poszukać środków własnych ponieważ 2 

wnioski na dofinansowanie dróg zostały pozytywnie rozpatrzone. Żeby gmina mogła podpisać 

umowy z Urzędem Marszałkowskim muszą być w budżecie zapewnione w całości środki 

finansowe na realizację inwestycji.  

Marszałek Województwa Mazowieckiego zapewnił  pieniądze na realizację inwestycji, ale dopiero 

w przyszłym roku. Inwestycje da się wykonać w tym roku, ale żeby ją rozliczyć musimy 

posiłkować się własnymi środkami. Żeby znaleźć środki  trzeba było dokonać przesunięć z innych 

kont, które  trzeba będzie później zasilić. 

 Przewodniczący rady zamknął dyskusję, a następnie 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” 14 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XVI/89/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  
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Ad. 3 ppkt 9 

 Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Garwolińskiemu,  a następnie otworzył dyskusję. 

 Rany Gurdek uważa, że jeśli dotacja jest celowa to nie ma sensu podejmowanie takiej 

uchwały przez radę gminy, ponieważ i tak umowę podpisuje Wójt. 

 Przewodniczący rady podziękował radnemu za wyrażenie opinii. 

 Z- ca Wójta Sylwia Szopa powiedziała, że  inwestycja w Melanowie, która podlegała 

współfinansowaniu przez gminę tj. udział powiatu w inwestycji 450 tys. zł, udział gminy 

Łaskarzew 300 tys. zł po rozstrzygnięciu przetargu „poszła” za 525 tys. zł. W związku z tym 

powstały oszczędności, które ustalono, że zostaną przeznaczone na rozpatrywaną wcześniej 

inwestycję drogową w Uścieńcu. W związku z tym, że 225 tys. zł oszczędności nie wystarczyłoby 

na konkretny zakres inwestycji  zostały przeprowadzone rozmowy aby przekazać zaplanowane 

środki z powiatu z 2018 roku i wykonać tę inwestycje  w tym roku. My jako gmina przekażemy 

100 tys. zł, aby tę inwestycję zrealizować, a jest to około 2 km asfaltu. Jeśli po rozstrzygnięciu 

przetargu będą jakieś oszczędności to pójdą one na wydłużenie odcinka prac. 

 Radni nie mieli pytań. 

  Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Garwolińskiemu, 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 XVI/90/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawiła Z-ca 

Wójta Sylwia Szopa. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- pełnienie dyżuru, 

- udział w Festynie Zdrowia przy ZS w Starym Pilczynie, 

- udział w posiedzeniach stałych komisji rady gminy, 

- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady, 

- udział w posiedzeniu SPZOZ. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący rady stwierdził, że w okresie między sesjami nie wpłynęła żadna 

interpelacja, ani wniosek. Zapytał radnych, czy ktoś chce na dzisiejszej sesji złożyć interpelację. 

Radny Chmielewski zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem czy w związku 

z długotrwałym przebywaniem na zwolnieniu lekarskim został dopuszczony do pracy przez 

Lekarza Medycyny Pracy. 

Wójt Gminy podziękował radnemu za zainteresowanie i wyjaśnił, że jego stan zdrowia to 

jego prywatna sprawa.  

Poinformował radnego, że jeśli chce uzyskać inne, bardziej szczegółowe informacje to należy 

złożyć zapytanie na piśmie. 

 Innych interpelacji i wniosków nie było. 
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Ad. 7 

 Radny Chmielwski zapytał Sylwię Szopę Z-cę Wójta  co wchodzi w modernizację 

oświetlenia ulicznego, czy jest to może wymiana oświetlenia na LED-owe. 

 Z-ca Wójta odpowiedziała, że we wcześniejszym wystąpieniu mówiła o konserwacji 

oświetlenia ulicznego, a nie o modernizacji. Chodzi tu o wymianę spalonych żarówek, 

bezpieczników i usuwanie awarii. 

 Radny Gendek zapytał jak w gminie Łaskarzew przebiega realizacja Programu 500+. Ile 

osób skorzystało z tego programu. 

 Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pierwszy okres składania wniosków i wypłaty 

pieniędzy jeszcze się nie skończył. Termin upływa 30 czerwca i wnioski nadal wpływają, 

natomiast wypłaty dokonywane są na bieżąco i nie ma zaległości. 

 Radny Gurdek powiedział, że ustawodawca zobowiązał radę gminy do przedstawienia 

regulaminu korzystania z wodociągów, cenników i taryfikatorów. Zapytał na jakim etapie jest 

gmina Łaskarzew, żeby  to uchwalić ponieważ od 2011 roku nie mamy regulaminu, 

a ustawodawca zobowiązał gminy do corocznego podejmowania takiej uchwały. 

 Radca prawna wyjaśniła, że  zgodnie ze Statutem ZMWi KW w Węgrowie te kompetencje 

zostały im przekazane przez Gminę. 

 Radny Gurdek powiedział, że wystąpił z pismem do Związku Międzygminnego i otrzymał 

odpowiedź, że jest to w gestii rady gminy. 

 Radca prawna stwierdziła, że jest to zupełnie inna informacja od tej, którą otrzymaliśmy. 

 Radny Chmielewski powiedział, że dostarczy kopię pisma, aby można było się z nim 

zapoznać. 

 Wójt Gminy poinformował radnych, że w latach ubiegłych cena wody była różna na 

poszczególnych wodociągach, a w chwili obecnej  cena jest taka sama. 

 Radny Chmielewski stwierdził, że w porównaniu do sąsiednich gmin mamy 100% wyższą 

cenę za wodę. 

 Wójt odpowiedział, że jeżeli rozdzielimy wodociągi, pod względem kosztów utrzymania 

i zużycia wody w Starym Helenowie wyniosłaby 7 zł, a najtańsza byłaby z wodociągu 

w Melanowie. 

 Radny Gurdek poruszył sprawę braku regulaminu określającego prawa i obowiązki 

odbiorcy wody, pytając jednocześnie o  właściciela wodociągów. 

 Wójt odpowiedział, że Gmina jest właścicielem, natomiast zostały one przekazane 

w użytkowanie Związkowi Międzygminnemu, na którym ciąży obowiązek usuwania awarii 

i konserwacji wodociągów. 

 Radny Chmielewski zapytał, kiedy minął termin i na kim ciąży obowiązek wymiany 

wodomierzy, ponieważ ustawodawca narzuca obowiązek wymiany ich co 5 lat. 

 Radna Zackiewicz powiedziała, że jeśli konserwator poszczególnego wodociągu spisując 

stan licznika zauważy, że wodomierz jest uszkodzony to wtedy go wymienia. 

 Wójt Gminy poinformował, że Związek Międzygminny ma obowiązek systematycznej 

wymiany najstarszych wodomierzy.  
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  Ad.8  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady szesnastej Sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.   

 

                  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


