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                                                           Protokół Nr XIX/2016    

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 17 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 10.00- 12.30 

 

 Otwarcia dziewiętnastej 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. Marian Janisiewicz – Wójt Gminy 

2. Sylwia Szopa – Z-ca Wójta Gminy 

3. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

4. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 

5. Ewa Foryszewska – Radca Prawny 

6. st. asp. Mariusz Kępka –  dzielnicowy Gminy Łaskarzew  

7. asp. Henryk Boryń – były dzielnicowy 

8. przedstawiciele lokalnych mediów 

 

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

wraz z materiałami i zapytał czy Wójt Gminy, Zastępca Wójta lub radni wnoszą wnioski do 

porządku obrad. 

 Radny Gurdek powiedział, że zgłasza wniosek, aby punkt „Sprawozdanie z działalności 

Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym” wraz z dopiskiem „zwłaszcza z wykonania uchwał” 

przenieść z punktu 7 jako punkt 3 porządku obrad. Jako uzasadnienie podał fakt, że obecna sesja 

jest przedostatnią sesją w bieżącym roku, wiele uchwał zapadło, gdzie nie ma wyjaśnień dlaczego 

nie zostały wykonane lub w jakim stopniu są wykonywane. 

Przewodniczący rady zapytał, czy radny Gurdek zamierza opuścić obrady, bo jeżeli nie to 

jego zdaniem ta zmiana nie wnosi nic do porządku obrad, a następnie zapytał czy radni zgłaszają 

inne wnioski. 

Pozostali radni nie zgłosili wniosków. 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że wpłynął do niego pisemny wniosek 12 radnych 

Rady Gminy Łaskarzew, w którym radni wystąpili z inicjatywą zaopiniowania oraz podjęcia na 

najbliższej sesji Rady Gminy Łaskarzew uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 z dnia 

8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy 

Łaskarzew. Przewodniczący poinformował radnych, że mając na uwadze inicjatywę radnych 

uwzględnił i przyjął przedmiotowy wniosek, celem wprowadzenia go do porządku obrad jako 

wniosek Przewodniczącego Rady Gminy. 

Następnie zgłosił ustny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad do punktu  

5 podpunktu 9 w brzmieniu: „ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 z dnia  

8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy 

Łaskarzew. 

Przewodniczący Rady jako pierwszy wniosek poddał pod głosowanie jawne wniosek 

radnego Janusza Gurdka w sprawie przesunięcia punktu 7 jako punkt 3. 
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W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 2  radnych, „przeciw” 

13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Wniosek został odrzucony. 

Następnie poddał pod głosowanie jawne wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego rady 

Gminy. 

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

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

 Przewodniczący rady gminy odczytał i poddał pod głosowanie jawne  porządek obrad  

w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Łaskarzew. 

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016, w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew (zgodnie  

z art.5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty). 

4. Informacja  z analizy oświadczeń majątkowych. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, 

2/obniżenia ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego 

    na 2017 rok, 

3/ obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa  obliczenia podatku  

     rolnego na 2017 rok, 

4/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok  

     obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew, 

5/ organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Łaskarzew, 

6/ zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu  

    dotacji i sposobu jej rozliczania, 

7/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz  

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

    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, 

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

9/  zmiany Uchwały Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew.   

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie braku stwierdzenia przesłanek do wygaszenia mandatu 

radnej 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. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie sesji. 
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W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 13  radnych, 

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

 

 

Ad. 2  

 Przewodniczący rady gminy poprosił o zabranie głosu dzielnicowego st. asp. Mariusza 

Kępkę. 

 Starszy aspirant  Mariusz Kępka przedstawił aktualny stan bezpieczeństwa na terenie 

Gminy Łaskarzew, a następnie odpowiedział na pytania radnych (analiza stanowi załącznik do 

protokołu). 

 Przewodniczący rady gminy podziękował za przedstawienie analizy. 

 Następnie głos zabrał Wójt Gminy Łaskarzew, który w imieniu swoim, radnych oraz 

mieszkańców gminy podziękował aspirantowi Henrykowi Boryniowi, byłemu dzielnicowemu za 

pełną zaangażowania służbę i pomoc którą niósł mieszkańcom gminy. Wójt wręczył aspirantowi 

Henrykowi Boryń pamiątkowy dyplom. 

 

 Mariusz Kępka i Henryk Boryń opuścili salę obrad. 

 

Ad. 3 

 Pani Hanna Cichecka Sekretarz gminy powiedziała, że Informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Łaskarzew (zgodnie z art.5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty) radni 

otrzymali w materiałach na sesję i zapytała czy radni mają jakieś pytania.  Dodała, że Informacja 

ta  jest przygotowywana i przedstawiana radnym corocznie. 

 Radni nie mieli pytań. 

 

Ad.4 

 Przewodniczący rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych 

przez radnych Rady Gminy Łaskarzew za 2015 rok. Powiedział, że radni złożyli oświadczenia 

w terminie i nie było do nich uwag. 

 

Ad.5 ppkt.1 

 Przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok był omawiany na posiedzeniach stałych komisji, ale 

jeśli pojawiły się jakieś wnioski lub zapytania to prosi o zabieranie głosu. Przewodniczący rady 

otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący rady zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, którą poddał pod głosowanie 

jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XIX/97/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 ppkt.2 

 Przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna, 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2017 rok, był omawiany na 

posiedzeniach stałych komisji, ale jeśli pojawiły się jakieś wnioski lub zapytania to prosi 

o zabieranie głosu.  
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Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący rady zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie obniżenia 

ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego    na 2017 rok, którą poddał 

pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XIX/98/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 ppkt.3 

 Przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa  obliczenia podatku   rolnego na 2017 rok, był omawiany 

na posiedzeniach stałych komisji, ale jeśli pojawiły się jakieś wnioski lub zapytania to prosi 

o zabieranie głosu.  

Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący rady zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa  obliczenia podatku    rolnego na 2017 rok, 

którą poddał pod głosowanie jawne. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XIX/99/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 ppkt.4 

Przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 2017 rok   obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew, 

był omawiany na posiedzeniach stałych komisji, ale jeśli pojawiły się jakieś wnioski lub zapytania 

to prosi o zabieranie głosu.  

Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Radny Jacek Wysocki zgłosił wniosek, aby podczas czytania uchwały pominąć 

odczytywanie treści tabel. 

Przewodniczący rady zamknął dyskusję, a następnie zapytał, czy radni wyrażają zgodę, aby  

czytając uchwałę pominąć tabele. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę, aby nie czytać danych z tabeli. 

Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2017 rok    obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew, którą poddał 

pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XIX/100/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 ppkt.5 

 Przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Łaskarzew  był omawiany na posiedzeniach 

stałych komisji, ale jeśli pojawiły się jakieś wnioski lub zapytania to prosi o zabieranie głosu. 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeśli chodzi o obsługę finansową jednostek organizacyjnych 

gminy to nie znaczy, że zmienia się kierownik jednostki i to, że obsługę finansową poprowadzi 
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urząd gminy to nie znaczy, że zmienia się pracodawca. Ta sytuacja dotyczy zarówno dyrektorów 

szkół, jak również dyrektorów jednostek instytucji kultury. 

 Radni nie mieli pytań w tym temacie. 

Przewodniczący rady zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Łaskarzew, którą 

poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XIX/101/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 ppkt.6 

Przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały  w sprawie zasad udzielania dotacji 

na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu  dotacji i sposobu jej rozliczania był 

omawiany na posiedzeniach stałych komisji, ale jeśli pojawiły się jakieś wnioski lub zapytania to 

prosi o zabieranie głosu. 

 Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący rady zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie zasad 

udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu   dotacji i sposobu 

jej rozliczania, którą poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XIX/102/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 ppkt.7 

Przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2017 był omawiany na posiedzeniach stałych komisji, ale jeśli pojawiły 

się jakieś wnioski lub zapytania to prosi o zabieranie głosu.  

Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

Z-ca Wójta Gminy Sylwia Szopa powiedziała, że omawiany Program podlegał 

konsultacjom społecznym, które trwały do 15 listopada wyjaśnia. Dodała, że żadna organizacja 

z terenu gminy nie zgłosiła zastrzeżeń do tego Programu.   

Radny Gurdek zapytał czy w ciągu roku możemy przeprowadzić konsultacje społeczne 

i wprowadzić zmiany w Programie, czy nie zabrania nam  tego zapis, że trzeba go uchwalić do 30 

listopada. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że rada ma obowiązek uchwalić Program do 30 listopada 

danego roku, natomiast nigdzie nie ma mowy o tym, że rada nie ma prawa zmieniać go w ciągu 

roku na który został uchwalony, zachowując taka samą procedurę.  

 Radni nie mieli więcej pytań. 

 Przewodniczący rady zamknął dyskusję a następnie  odczytał uchwałę w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz   

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, którą poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XIX/103/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 
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Ad.5 ppkt.8. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że przed posiedzeniem rady rozdała radnym nowy projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok. Poinformowała, że po 

wysłaniu materiałów wpłynęło pismo, które powoduje zmiany w budżecie. W związku z tym 

chciała wprowadzić autopoprawkę do uchwały. Następnie omówiła projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2016 rok . Kończąc wyjaśniła, że wprowadzone zmiany nie powodują 

zmiany przychodów i rozchodów a kwota długu pozostaje na niezmienionym poziomie. 

Przewodniczący rady gminy zapytał radnych, czy są inne pytania. 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok przedstawioną przez Skarbnika 

Gminy. 

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

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

Przewodniczący rady odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne uchwałę 

w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  Uchwała Nr XIX/104/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy. 

 

Ad. 5 ppkt.9 

Przewodniczący rady gminy zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

i stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew. 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek powiedział, że nie może znaleźć odpowiedniej podstawy prawnej. Uważa, 

że jeśli radny nie zgodzi się być w żadnej komisji nikt go do tego nie zmusi, ale jeśli wyrazi zgodę 

na uczestniczenie w pracach komisji nikt bez jego zgody też  go nie zmusi żeby zrezygnował. 

 Przewodniczący rady poprosił, aby głos w tej sprawie zabrała Pani radca prawna. 

 Radca prawny Ewa Foryszewska powiedziała, że takiego przepisu nie ma, a ponieważ, że 

jest to komisja rady, więc rada decyduje o składzie komisji i tak jak ją powołuje to może 

dokonywać zmian w jej  składzie. 

Radny Gurdek zapytał czy jak powołuje to radny musi wyrazić zgodę. 

Radca prawny odpowiedziała, że tak. 

Radny Gurdek zapytał czy w obecnej sytuacji, żeby radny nie był w komisji też musi 

wyrazić zgodę. 

Radca prawny odpowiedziała, że nie musi wyrazić takiej zgody. 

Radny Gurdek zapytał czy nie ma takiego  przepisu faktycznego. 

Radca prawny odpowiedziała, że nie ma  przepisu mówiącego, że radny musi wyrazić 

zgodę, aby rada podjęła uchwałę o zmianie w składzie osobowym komisji. Poza tym zgodnie  

z Orzeczeniem Sądu Najwyższego z 27 marca 1996r nie jest naruszeniem prawa, że radny nie 

został członkiem żadnej z komisji. 

Radny Gurdek powiedział, że w uchwale, która jest omawiana jest całkiem inna sytuacja.  

Radca prawny powiedziała, że w jej ocenie w trakcie trwania kadencji rada może 

dokonywać zmian w składzie komisji. 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w sprawie uchwały. 

Radny Chmielewski zapytał kto jest wnioskodawcą uchwały. 
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Sekretarz Gminy odpowiedziała, że radni otrzymali wniosek wraz z projektem uchwały. 

Radny Chmielewski zapytał ponownie kto jest wnioskodawcą uchwały. 

Przewodniczący rady odpowiedział, że on. 

Radny Chmielewski zapytał, jaka jest podstawa faktyczna tej uchwały. 

Przewodniczący rady odpowiedział, że wpłynął do niego pisemny wniosek radnych w tej 

sprawie. 

Radny Chmielewski zapytał jaki jest powód, że radni nie uczestniczą w pracach komisji, 

nie biorą w niej udziału? Chce się dowiedzieć z jakiego powodu radni złożyli wniosek. 

Przewodniczący rady odpowiedział, że wpłynął do niego wniosek radnych i musiał się do 

niego ustosunkować. 

Radny Chmielewski powiedział, że oprócz podstawy prawnej jest jeszcze podstawa 

faktyczna. 

Przewodniczący rady powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały z uzasadnieniem oraz 

wnioskiem, który do niego wpłynął. On jest tylko wykonawcą wniosku. 

Radny Chmielewski ponownie zapytał kto jest wnioskodawcą uchwały i kto wysunął 

pomysł i chciałby usłyszeć podstawę faktyczną tego wniosku. 

Radna Anna Zackiewicz powiedziała, że wnioskodawcą tego wniosku są wszyscy radni, 

którzy go podpisali i który został złożony do przewodniczącego rady.  

Radny Chmielewski powiedział, że to tylko potwierdza jednoznacznie, że nie na sali obrad 

zapadają decyzje tylko gdzie indziej. 

Przewodniczący rady powiedział, że są to tylko wnioski radnego Chmielewskiego. 

Następnie zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu  tej uchwały.   

Radni nie mieli więcej pytań. 

Przewodniczący zamknął dyskusję a następnie odczytał uchwałę w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

i stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew, którą poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XIX/105/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6  

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że radni otrzymali projekt w sprawie podjęcia 

uchwały w przedmiocie braku stwierdzenia przesłanek do wygaszenia mandatu radnej Gminy 

Łaskarzew wraz z uzasadnieniem, a następnie zapytał czy są jakieś pytania. 

 Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący zamknął dyskusję a następnie odczytał uchwałę w przedmiocie braku 

stwierdzenia przesłanek do wygaszenia mandatu radnej Gminy Łaskarzew, którą poddał pod 

głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XIX/106/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 7 

Wójt Gminy Marian Janisiewicz przedstawił informację z analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych do Wójta Gminy. Poinformował, że w złożonych oświadczeniach nie 

stwierdzono niezgodności.  

Następnie Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za 

okres od 15 września do 16 listopada 2016 roku. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 
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Ad. 8. 

Przewodniczący rady gminy odczytał pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie 

złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady 

Gminy. Uchybień nie stwierdzono. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne 

sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział w uroczystościach w rocznicę Spalenia Łaskarzewa, 

- udział w Dożynkach Gminnych, 

- udział w uroczystościach w 50-tą Rocznicę Powstania Szkoły Podst. Nr 2 w Łaskarzewie, 

- udział w uroczystościach w 100-ną Rocznicę Powstania Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, 

- udział w spotkaniu z Paraolimpijczykiem Piotrem Grudniem, 

- udział w uroczystości zorganizowanej z okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, 

- udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, 

- udział w posiedzeniach stałych komisji rady gminy, 

- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady, 

- pełnienie dyżuru. 

 

Ad. 9 

 Przewodniczący rady powiedział, że w okresie między sesjami do urzędu  wpłynęły trzy 

interpelacje. Na dwie zostały udzielone odpowiedzi, trzecia jest w trakcie przygotowania. 

Następnie zapytał, czy radni zgłaszają jakieś interpelacje albo wnioski. 

 Radni nie zgłosili interpelacji, ani wniosków. 

 

Ad. 10 

 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XVIII sesji rady 

i zapytał czy radni mają jakieś uwagi lub wnioski. 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.  

 Radni nie zgłosili uwag. 

 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XVIII sesji rady 

Gminy Łaskarzew. 

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

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

 

Ad. 11 

 Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawach różnych. 

 Radny Gurdek zapytał Wójta Gminy, czy ma jakieś informacje o firmie Kempex. Czy 

zostały poczynione jakieś kroki sądowe.  

 Wójt Gminy odpowiedział, że w najbliższym czasie wyjaśni się co dalej w firmą Kempex. 

 Radny Gurdek zapytał, czy 14 miesięcy  to jest bliżej nieokreślony  czas, uważa, że w tym 

czasie nie zostało nic zrobione w tej sprawie. Zapytał, czy firma Kempex była kontrahentem 

Gminy Łaskarzew. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że była. Firma pracowała a następnie zeszła z placu budowy. 

W obecnej chwili, aby można było założyć sprawę sądową trzeba wpłacić odpowiednią kwotę 

pieniędzy, jego zdaniem pieniądze które, zostały naliczane przez Gminę są nieosiągalne. 
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 Radny Gurdek uważa, że Wójt powinien upominać się o te pieniądze. Jest pracownikiem 

samorządowym i gospodaruje mieniem komunalnym i jego obowiązkiem jest ściągnięcie 

zadłużenia od kontrahenta.  

 Wójt Gminy odpowiedział, że zakładając sprawę nie zawsze się wygrywa. Pieniądze, 

o które upomina się gmina nie są to pieniądze wypracowane, tylko naliczone odsetki karne za 

zejście firmy z placu budowy. Trzeba się wczuć i zobaczyć jak to wygląda. Teraz najważniejsze 

jest, że inwestycja została zakończona i kanalizacja funkcjonuje. W chwili obecnej firmie Kempex 

naliczane są odsetki i wysyłane upomnienia. 

 Następnie radny Gurdek odczytał artykuł,  który został opublikowany w Kurierze 

garwolińskim w dniu 18.07.2014 roku. 

 Radni podziękowali radnemu Gurdkowi za odczytanie artykułu i powiedzieli, ze nic on nie 

wnosi do sprawy firmy Kempex. 

 Radny Gurdek zapytał, czy w związku z wysłanym przez Wojewodę Mazowieckiego do 

Wójtów 11 gmin, które Tworzą Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich 

w Węgrowie wyjaśnieniem w sprawie ustalenia ceny wody zostały podjęte jakieś kroki, żeby 

ustalić regulamin, cennik i taryfikatory i czy rada podejmowała jakieś uchwały w tym kierunku. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że pytanie o którym mówi radny Gurdek jest pytaniem do 

Związku Międzygminnego. Dawniej rada gminy podejmowała decyzje i uchwały o cenie wody. 

Każda gmina podejmowała uchwałę i rozliczała się z niej. Każdy chciał aby woda była jak 

najtańsza i żeby płacić jak najmniej. Prezes Związku nie może sam się odnieść do ustalenia cen. 

Decyzje musi podjąć całe Zgromadzenie, wszystko musi być uzgodnione przez wszystkie gminy 

należące do Zgromadzenia, wszystkie uchwały muszą być przegłosowane i ogłoszone. 

  Radny Chmielewski zwracając się do przewodniczącego rady gminy powiedział, aby na 

następną sesję została przygotowana odpowiedź na pytanie, kto w imieniu naszej gminy 

decydował o stawkach wody i odbioru nieczystości ciekłych, kiedy to nastąpiło i kto pozbawił radę 

gminy uchwalenia tego zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę.  

 Radca Prawna poinformowała radnych o toczących się postępowaniach sądowych. 

Powiedziała, że mamy dwie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Otrzymaliśmy 

odpisy postanowień wraz z uzasadnieniem, w którym Sąd odrzucił w obu sprawach skargę 

radnych Chmielewskiego i Gurdka ponieważ Sąd nie czuł się w tych sprawach właściwy do 

załatwienia sprawy. Poinformowała, że skarżącym przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego 

Sądu Administracyjnego.   

   

  Ad.12 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady dziewiętnastej Sesji Rady 

Gminy Łaskarzew.   

                  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


