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                                                           Protokół Nr XXI/2017    
z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 14 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w godzinach 10.00- 14.00 

 
 Otwarcia dwudziestej pierwszej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło  
14 radnych na stan Rady 15 i uchwały podjęte na  Sesji mają moc prawną.   
W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyli: 

1. Sylwia Szopa – Z-ca Wójta Gminy 
2. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 
3. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 
4. Ewa Foryszewska – Radca Prawny 
5. Marek Ziędalski – Radny Powiatu Garwolińskiego 
6. Sołtysi wsi Sośninka i Lipniki 
7. przedstawiciele  mediów 

 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali na piśmie porządek obrad sesji 

wraz z materiałami i zapytał czy Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy lub radni wnoszą wnioski do 
porządku obrad. 

 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka w imieniu Wójta Gminy zgłosiła wniosek 
o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 2 podpunktu 8 o treści „Podjęcie uchwały 
w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew, oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów”. Podjęcie tej uchwały spowodowane jest zmianę ustawy Prawo 
oświatowe. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy są jeszcze jakieś wnioski. 
Innych wniosków nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek Wójta Gminy 

o wprowadzenie do punktu 2 podpunktu 8 w brzmieniu : „Podjęcie uchwały w sprawie określenia 
kryteriów i ich wartości na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Łaskarzew, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów”. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 14  radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 
 Wniosek został przyjęty. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie jawne  porządek obrad  
w brzmieniu: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2017 roku, 



2 
 

2/ przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”, 
3/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok, 
4/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Łaskarzew do nowego ustroju szkolnego, 
5/ określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych kryteriów, 
6/  dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 20167 rok, 
7/ zmian w WPF na lata 2017 – 2029,    
8/ określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew, oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów.  

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku. 
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej za rok 2016. 
5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

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

poprzedniej sesji rady. 
9. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy. 

10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie sesji. 
     

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

 
Ad. 2 ppkt.1 
 Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łaskarzew w 2017 roku i zapytał czy są jakieś pytania lub wnioski do tego 
projektu. 
 Sekretarz Gminy poprosiła w imieniu Wójta Gminy o wniesienie autopoprawki do projektu 
uchwały. Autopoprawka dotyczy poprawienia w § 4 treści zapisu, która po zmianie miałaby zapis: 
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” i wnosi o jej przegłosowanie. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wprowadzenie autopoprawki. 
  W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 12  radnych, 
„przeciw” 0 radny, „wstrzymało się” 2 radnych. 
 Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jakieś pytania lub wnioski 
do tego projektu uchwały. 
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 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radny Chmielewski zapytał dlaczego gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla 
zwierząt w Małe Boże, czy bliżej nie ma schroniska na przykład w Sobolewie. Tam też pracuje 
lekarz weterynarii, są organizowane różne akcje np. „Spacer z psem” w weekend. Dlaczego 
musimy oddawać psy aż do Mińska Mazowieckiego. 
 Aneta Długosz pracownik Urzędu Gminy wyjaśniła, że  schronisko, z którym mamy 
podpisaną umowę zostało wyłonione w zapytaniu ofertowym - było najtańsze i miało 
najkorzystniejszą ofertę. Zostało wybrane ze względów ekonomicznych. Na jednym odłowieniu 
psa i oddaniu do schroniska między ofertami była różnica 300 zł. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 
 Radny Gurdek zgłosił uwagę, że  w programie jest  pomyłka drukarska, ponieważ przy 
imieniu właścicielki schroniska Pani Marzeny brakuje nazwiska. Dotyczy to § 4 pkt.2. 
 Pani Aneta Długosz powiedziała, że jest to pomyłka pisarska i poprosiła o zapisanie 
nazwiska  Golańska przy imieniu właścicielki schroniska. 
 Radny Gurdek powiedział, że od 2012 roku uchwała o zwierzętach bezdomnych jest 
powielana, zmieniana jest tylko data i więcej nic. Ze strony Rady Gminy nie ma żadnej 
możliwości i żadnej próby podjęcia jakiejkolwiek dyskusji na temat zmiany tego programu.  
Powiedział, że razem z radnym Chmielewskim złożył do przewodniczącego Komisji Rolnictwa 
projekt uchwały w sprawie bezdomnych psów i do tej pory nie ma dyskusji ani rozmów na ten 
temat. Prosili również Panią Sekretarz, aby zwróciła się do sąsiednich gmin z zapytaniem 
o możliwość czipowania psów. 
 Z-ca Wójta Sylwia Szopa poinformowała, że jeżeli chodzi o projekt  uchwały, był on 
rozpatrywany przez komisję rolnictwa i ustalono że, jeśli chodzi o czipowanie psów, to Gmina nie 
może zmusić właściciela do zaczipowania swojego psa. Ponadto  Pani Długosz występowała 
telefonicznie do sąsiednich gmin z pytaniem co robią w tym temacie i uzyskała informację, że nie 
są one zainteresowane czipowaniem psów. 
 Radny Chmielewski powiedział, że nie przypomina sobie posiedzenia komisji, na którym 
omawiane były te tematy, ale to sprawdzi.  
Następnie zapytał ile na terenie naszej gminy jest ustalonych miejsc kotów wolnożyjących i kto się 
nimi zajmuje, czy jest wyznaczony wolontariusz. Czy jest on zarejestrowany, czy dostaje jakieś 
pieniądze na dokarmianie i doglądanie chorych osobników? Zgodnie z ustawą koty wolnożyjące są 
pod ścisłą ochroną. Jeżeli nie ma opiekuna, który by się oficjalnie nimi zajmował, to obowiązek 
taki spada na administratora danego terenu.  
 Sekretarz Gminy poinformowała, że na terenie naszej gminy nie ma takiego 
zapotrzebowania, a taki problem nie był zgłaszany. 
 Radny Chmielewski zapytał, że jeśli byłaby taka potrzeba to czy jest wyznaczona  osoba 
do opieki. 
 Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w obecnej chwili nie ma takiej osoby. 
 Radny Gurdek zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnej czy omawiana uchwała jeśli 
zostanie podjęta stanie się prawem miejscowym, na którym możemy się opierać w żądaniu 
wyłapania watachy psów. Uważa, że § 4 nie powinien być zmieniony. 
 Pani radca prawna powiedziała, że w tym przypadku jaki mamy nie ma jednolitości. 
Przyjmuje się, że jeżeli program zawierałby zapisy w zakresie czipowania zwierząt, czyli w jakimś 
sensie odbierałby władcze kompetencje właścicielom psów, to wtedy byłoby to prawo miejscowe, 
a ponieważ uchwalany program nie zawiera takich zapisów to prawidłowy jest zapis 
zaproponowany w autopoprawce. Nie oznacza to, że jeżeli coś nawet nie jest prawem miejscowym 
to w sytuacji gdzie wymagane jest odłowienie psa to ten przepis nie funkcjonuje. Sytuacja gdzie 
występuje groźny lub bezpański pies jest zgłaszana przez sołtysów, radnych czy mieszkańców 
i wówczas następuje uruchomienie procedury związanej z odłowieniem psa. Nie jest to 
bezwzględny nakaz odłowienia każdego psa. Jest to rozważane wg procedury. Najpierw szukany 



4 
 

jest właściciel psa, następnie szukana jest osoba, która zechce zaopiekować się bezpańskim psem, 
dopiero po tym zgłaszane jest odłowienie psa i oddanie do schroniska.  
 Radny Gurdek zapytał czy jest zapis w programie lub w rozporządzeniu, lub innych 
ustawach jak można określić bezpańskiego psa. 
 Pani Radca Prawna odpowiedziała, że prywatna osoba nie ma możliwości aby dowiedzieć 
się czy pies ma właściciela, ale jako urząd możemy wystąpić do lekarza weterynarii o listę 
szczepionych psów lub zwrócić się do mieszkańców danego terenu, czy nie wiedzą do kogo należy 
dany pies. Program, który jest załącznikiem do projektu uchwały jest przygotowany w oparciu 
o art.11 ustawy o ochronie zwierząt. Artykuł mówi co bezwzględnie musi zawierać program opieki 
nad zwierzętami, a treścią wypełniając go radni podejmując stosowna uchwałę. 
 Radny Chmielewski zapytał Radcę Prawną w jaki sposób można stwierdzić, że dany pies 
jest groźny i kto jest do tego władny. 
 Radca Prawna odpowiedziała, że nie jest to kwestia regulacji prawnych. Jest to odczucie 
mieszkańców, jeżeli boją się danego psa bo jest on agresywny, to wtedy można stwierdzić że jest 
on groźny. 
 Z-ca Wójta Sylwia Szopa uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź powiedziała, że 
jeśli psy są młode, są to zdrowe szczeniaki to my jako urząd staramy się znaleźć im dom i w wielu 
przypadkach nam się to udało. Poinformowała również, że gmina podobnie postąpiła w przypadku 
bezdomnego kota i znalazła mu dom. 
 Radny Chmielewski zapytał do kogo należy zgłosić problem z bezpańskim psem, do 
gminy czy bezpośrednio do firmy, która zajmuje się odławianiem psów. 
 Z-ca Wójta  odpowiedziała, że do urzędu, do Pani Anety Długosz. 
 Radny Chmielewski zapytał, czy mógłby zgłosić w tej chwili, że w okolicach wsi 
Leokadii i Przyłęk błąka się 7 psów, które są agresywne. 
 Radna Anna Zackiewicz powiedziała, że potrzebne są okólniki, aby mieszkańcy zamykali 
swoje psy na podwórkach, bo uważa że te psy, o których mówi radny Chmielewski mają 
właścicieli.      
 Radny Chmielewski uważa, że mieszkańcy powinni być poinformowani o tym, że grozi 
im odpowiedzialność prawna z tytułu stworzenia zagrożenia dla innych mieszkańców przez psy, 
które są wypuszczane przez właścicieli. 
 Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Chmielewskiego, aby oficjalnie po sesji 
zgłosił problem z psami o których mówił do Pani Anety Długosz. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 
 Radny Chmielewski zapytał kogo należy poinformować w razie zdarzenia drogowego 
z udziałem psa. Czy urząd, czy lekarza weterynarii. 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że takie zdarzenia należy zgłaszać do urzędu. 
 Radny Chmielewski zapytał, co wtedy gdy zdarzy się to po godzinie 22. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że wtedy należy zgłosić to na policję i policja przekaże 
stosowną informację. Poinformowała, że w przeszłości były już takie przypadki i taki sposób 
informacji się sprawdził. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne zmianę w programie ochrony 
nad zwierzętami bezdomnymi o uzupełnienie nazwiska przy imieniu właścicielki schroniska na 
zapis Pani Marzena Golańska. 

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

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. 
Radni nie mieli pytań. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew 
w 2017 roku, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  Uchwała Nr XXI/116/2017 stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt. 2 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017” i  zapytał czy są jakieś pytania w tej sprawie. 
 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 Radny Chmielewski zapytał, czy do udziału w koloniach brane są pod uwagę tylko dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym czy też te gdzie występuje ubóstwo. 
 Odpowiedzi udzieliła Pani Anna Przyczka przewodnicząca GKRPA, która powiedziała, że 
w pierwszej kolejności brane są pod uwagę dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy, 
a następnie dzieci z rodzin gdzie występuje problem ubóstwa, bezrobocia, jakieś problemy, gdzie 
rodziny korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej. Staramy się, aby były to dzieci gdzie 
rodziny nie stać, aby wysłać dziecko na kolonie. W roku 2016 z takich kolonii skorzystało 16 
dzieci. 
 Radny Gurdek zapytał czy to jest „sztanca”, że co roku GKRPA ma do dyspozycji 30 tys. 
zł. i czy można zwiększyć tę kwotę w budżecie. 
 Pani Anna Przyczka wyjaśniła, że kwota 30 tys. zł pochodzi z wpływów ze sprzedaży 
napojów alkoholowych. 
 Skarbnik Gminy wyjaśnia, że ta kwota, to tylko plan w budżecie i nie zawsze jest on 
wykonany. 
 Radny Chmielewski zapytał, czy te pieniądze, które zabezpieczamy w wysokości 30 tys. zł 
są wystarczające, czy do realizacji programu dokładamy coś z budżetu gminy. 
 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeśli byłoby więcej pieniędzy ze sprzedaży to gmina 
starałaby się rozszerzyć zakres działania komisji, ale w obecnej chwili możemy dysponować tylko 
kwotą, która wpłynie za sprzedaż napojów alkoholowych. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 
 Następnie  powiedział, że w Programie w punkcie „Zakup usług pozostałych” wkradł się 
błąd i podana jest błędna kwota, którą należy poprawić.(błąd pisarski) 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne poprawkę do Programu 
GKRPA (w sprawie błędu pisarskiego). 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 
 Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2017” ,  którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 
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 Na obrady Rady przybył radny Przemysław Sierański, który nie brał udziału w głosowaniu 
nad uchwałą. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXI/117/2017 stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
  
Ad.2 ppkt.3  
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali  projekt uchwały w sprawie 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok i zapytał 
czy radni maja pytania do tego projektu uchwały. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 
 Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok, a następnie poddał ją pod głosowanie jawne. 
 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXI/118/2017 stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad.2 ppkt.4 

 Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łaskarzew do 
nowego ustroju szkolnego, a następie poprosił o zabranie głosu Sekretarz Gminy.  
 Sekretarz Gminy powiedziała, że radni ponownie otrzymali poprawiony projekt uchwały. 
W związku z dodatkowym spotkaniem dyrektorów szkół, po głębokich analizach uznano, aby sieć 
szkół podstawowych pozostawić w formie z roku 1999. Szczególnie chodzi o miejscowość Budel. 
Uczniowie, którzy chodzą do szkoły w Izdebnie zostali przypisani do tej właśnie szkoły, pozostali 
natomiast zostali przypisani do szkoły w Krzywdzie. Inna zmiana dotyczy miejscowości Wola 
Rowska, Rowy i Polesie Rowskie. Te miejscowości były w obwodzie szkoły podstawowej 
w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej. Obecnie uczniowie zostali przypisani do szkoły 
w Izdebnie, gdzie również dopasowano dowóz dzieci autokarem gminnym. Wszystkie szkoły jak 
wynika z ustawy Prawo oświatowe  będą 8 letnie. 
 Radna Teresa Kondej powiedziała, że z przedstawionego planu wynika,  że dzieci 
z Aleksandrowa przypisane są do Krzywdy, a z tego co wie dzieci te chodzą do szkoły w Izdebnie. 
 Sekretarz Gminy odpowiedziała, że taki jest projekt, ale nie ma on większego znaczenia, 
ponieważ jeśli rodzic będzie chciał, aby jego dziecko uczęszczało do szkoły w Izdebnie to dyrektor 
placówki musi wyrazić na to zgodę. 
 Radny Gendek wyraził zadowolenie z przypisanie miejscowości Wola Rowska, Rowy 
i Polesie Rowskie do szkoły w Izdebnie, ponieważ jest ona bliżej niż szkoła w Dąbrowie. 
 Radny Jacek Wysocki podziękował, za przygotowanie przedstawionego projektu sieci 
szkół.  
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania. 
 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łaskarzew do nowego ustroju 
szkolnego, a następnie  poddał ją pod głosowanie jawne.  

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXI/119/2017 stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt.5  
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do prowadzenia tych kryteriów i poprosił o zabranie głosu Sekretarz Gminy. 
 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka powiedziała, że ta uchwała jest spowodowana zmianą 
ustawy Prawo oświatowe i w związku z tym istnieje potrzeba dostosowania gminnych przepisów 
do tych zmian. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają jakieś pytania. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do 
klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, 
przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
prowadzenia tych kryteriów, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXI/120/2017 stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt.6 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały dotyczącej 
zmian w budżecie na 2017 rok a następnie zapytał czy są jakieś pytania.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Radny Gurdek powiedział, że widzi, iż w budżecie brakuje 78tys.37 zł, aby „spiąć 

w klamrę” uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 
Skarbnik Gminy Hanna Seremak wyjaśniła, że w projekcie uchwały jest przedstawiony 

załącznik, który mówi, z czego będzie pochodziła brakująca kwota. W związku z tym, że rada 
gminy podjęła uchwałę o podniesieniu kwoty za odpady z 6 zł na 7,50 to generuje zwiększenie 
dochodów, które będą na pokrycie wydatków z tym związanych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 
Radni nie mieli pytań. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne uchwałę 

w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok. 
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  Uchwała Nr XXI/121/2017 stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt.7 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
zmian w WPF na lata 2017-2029 i zapytał czy radni mają pytania. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
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Skarbnik Gminy wyjaśniła, że z powodu iż odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości jest przedsięwzięciem, to z tego tytułu wprowadzone 
są zmiany w WPF. 

Radny Gurdek zapytał dlaczego w uchwale w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
mamy sumę 78 tys. 37 zł a w uchwale w sprawie zmian w WPF jest kwota 86 tys. 677 zł. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wynika to z załącznika.  Omówiła sposób 
rozdysponowania środków na materiały i usługi oraz wynagrodzenie pracownika, a także sam 
odbiór odpadów. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jakieś pytania. 
Radni nie mieli pytań. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy  odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne uchwałę 

w sprawie zmian w WPF na lata 2017 – 2029. 
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, 

„przeciw” 1 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XXI/122/2017 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt. 8 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia 
kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Łaskarzew, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
radni otrzymali przed posiedzeniem rady i poprosił o zabranie głosu Sekretarz Gminy Hannę 
Cichecką. 

 Sekretarz Gminy powiedziała, że uchwała również spowodowana jest wprowadzeniem 
ustawy Prawo oświatowe. Podejmowana wcześniej uchwała dotyczyła naboru dzieci do klas I 
szkoły podstawowej a teraz mamy dostosowanie uchwały o postepowaniu rekrutacyjnym na etapie 
II do publicznych przedszkoli w naszej gminie. Kryteria są takie same jak w poprzedniej uchwale. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni maja jakieś pytania. 
 Radny Gendek zapytał, w jakim wieku są przyjmowanie dzieci do przedszkola. 
 Sekretarz  Gminy odpowiedziała, że od 3 roku życia, a jeśli są wolne  miejsca  to od 2,5 

roku. 
Radny Gurdek zapytał jaka jest różnica między gospodarstwem rolnym o powierzchni 

powyżej 1 ha, a o powierzchni 1 ha. 
 Sekretarz Gminy powiedziała, że kryteria dotyczą hektara przeliczeniowego. 
Radny Gurdek zapytał, czy jeśli ktoś ma hektar obszarowy, to czy jest rolnikiem. 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w uchwale mowa jest o hektarach przeliczeniowych, a nie 

fizycznych. Ponadto wyjaśniła, że w naszych przedszkolach nie mamy problemu z przyjęciem 
dzieci i chcielibyśmy żeby było ich jak najwięcej. Do przedszkola w Łaskarzewie uczęszcza 32 
dzieci z terenu gminy i co miesiąc płacimy za nie 20 tys. zł. To że musimy podjąć taką uchwałę 
wynika z ustawy, bo w naszej gminie nie występuje zjawisko, że dzieci są nieprzyjmowane do 
przedszkoli. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 
Innych pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia kryteriów i ich 
wartości na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Łaskarzew, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, która 
następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  Uchwała Nr XXI/123/2017 stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 

Radny Gurdek zapytał czy jeśli ta uchwała będzie prawem miejscowym, to radni mogą 
zmieniać ustawy, które mówią kto jest rolnikiem. 

Radca Prawna odpowiedziała, że rada gminy może określić kryteria, które mogą dotyczyć 
rolnika, hektarów przeliczeniowych lub może nie określać żadnego takiego kryterium. Rada gminy 
może określić różne kryteria ponieważ żadne nie są podane w ustawie. 

Radna Anna Zackiewicz powiedziała, że nie ma powodu, aby dyskutować nad tymi 
kryteriami ponieważ w naszych przedszkolach są wolne miejsca i chcemy przyjąć jak najwięcej 
dzieci. 

Radca Prawna powiedziała, że jeśli osoba z poza obwodu chciałaby zapisać dziecko do 
przedszkola i skorzystać z tego kryterium, to aby otrzymać punkty musi mieć 1 ha przeliczeniowy 
gospodarstwa, ponieważ rada gminy takie kryterium uchwaliła. 

   
 
 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 
 
 Po wznowieniu obrad głos zabrał Radny Powiatu Garwolińskiego Pan Marek Ziędalski.  
W swoim wystąpieniu radny przedstawił najnowsze informacje z powiatu. 
 
Ad. 3 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 rok przedstawił Przewodniczący 
Komisji Pan Krzysztof Wysocki. 

Radny Gurdek zapytał dlaczego Przewodniczący Rady Gminy nie otwiera dyskusji nad tym 
punktem. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że nie przewiduje dyskusji nad tym punktem, 
ponieważ radni otrzymali to sprawozdanie również na piśmie. 

Radny Gurdek powiedział, że art. 28 ust.1 Statutu Gminy Łaskarzew przewiduje dyskusje 
nad każdym punktem porządku obrad i uważa że nad tym punktem również powinna toczyć się 
dyskusja. 

Przewodniczący Rady Gminy przychylił się do wniosku radnego Gurdka i otworzył 
dyskusję nad tym punktem. 

Radny Gurdek zwrócił się do przewodniczącego komisji rewizyjnej Krzysztofa 
Wysockiego z pytaniem na czym polegała praca komisji przedstawiona w punkcie 2 sprawozdania 
„zaopiniowano modernizację i przebudowę drogi powiatowej w m. Melanów”. 

Radny Krzysztof Wysocki odpowiedział, że kontrola polegała na sprawdzeniu 
dokumentów i wyrażeniu opinii o zasadności wykonania tego zadania. 

Radny Gurdek zapytał czy przewodniczący komisji nie uważa, że wkroczył na nie swoje 
kompetencje. Umowa była zawarta między powiatem a gminą i dotyczy Pana Wójta a nie komisji 
rewizyjnej. Wójt Gminy jest osobą upoważnioną do podpisania umowy na modernizację drogi. 
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Przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że komisja nie jest do podpisywania umów 
a tylko opiniuje dane zadanie. 

Radny Gurdek zapytał  czy komisja rewizyjna stwierdziła, że gospodarność Wójta dotyczy 
firmy Kempex w 2016 roku. 

Radny Jacek Wysocki wystąpił z wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji, ponieważ 
uważa, że dyskusja która odbywa się w danej chwili jest nie na temat. 

Radny Chmielewski zwrócił się do Przewodniczącego Rady czy na sali jest towarzystwo 
wzajemnej adoracji. Jeżeli ktoś zabiera głos, to ani radny Gurdek ani radny Chmielewski nie 
przeszkadza, nie wtrąca się. Natomiast jeśli głos zabiera radny Gurdek zaraz są wtrącane zdania, 
jest próba wytrącenia go z tematu. Zapytał, czy tylko jakiejś wybranej grupie osób przewodniczący 
potrafi zwrócić uwagę a reszcie radnych nie. Powiedział, że kiedy radny Gurdek na poprzedniej 
sesji rady nazwał rzeczy po imieniu, to radni się obrazili. 

Radna Anna Zackiewicz zapytała jaką prawdę radny Chmielewski ma na myśli. Pozostali 
radni również wyrazili swoje oburzenie. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o ciszę i zwrócił się do radnego 
Chmielewskiego z pytaniem, czy uważa, że zachował się stosownie. 

Radny Chmielewski zapytał Przewodniczącego, czy ktoś komuś przeszkadza 
w wypowiedzi. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie. 
Radny Chmielewski powiedział, że jeżeli zabiera głos to prosi o możliwość wypowiedzenia 

się. Przerywanie wypowiedzi wprowadza tylko nerwową atmosferę i wydłuża wystąpienie. 
Przewodniczący rady Gminy zwrócił się do radnego Chmielewskiego, że jego styl 

odzywania się i zachowania prowokuje do takich właśnie zachowań. 
 Radny Chmielewski odpowiedział, że przewodniczący może tak to odbierać, ale nie 

można tak tego oceniać, bo nie jesteśmy sędziami w tej sprawie i prosi o dyscyplinowanie 
wszystkich radnych. Prosi, aby dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim radnym, chyba że 
uważa, że tylko część radnych potrafi zadać pytanie lub w ogóle się odezwać. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jest to ocena tylko radnego Chmielewskiego, 
który uważa że przewodniczący kogoś promuje. Następnie powiedział, że stara się być 
obiektywny, stara się udzielać każdemu głos i jeżeli ktoś się zachowuje w pewnych granicach 
przyzwoitości to głosu nie odbiera. Stara się również uciszać radnych właśnie w takich sytuacjach. 

Radny Chmielewski powiedział, że prosi Przewodniczącego rady o większą determinację 
w sposobie prowadzenia sesji. Powinien dać się każdemu wypowiedzieć. 

Radny Jacek Wysocki nie zgodził się ze słowami radnego Chmielewskiego, że radni nie są 
dopuszczani do głosu. Przecież Przewodniczący prosił radnego Gurdka o zadanie pytania, ale 
radny zszedł z omawianego tematu i przeszedł na całkiem inny. Prosi, aby nie mówić, że 
Przewodniczący Rady Gminy nie pozwala radnym zabierać głosu, i aby radni mówili na  temat, 
który jest w danej chwili poruszany. Następnie zgłosił wniosek formalny, aby zakończyć dyskusję.  
Uważa, że radny Gurdek bardzo często zabiera głos i  nie można mówić, że Przewodniczący nie 
pozwala się wypowiedzieć radnemu Gurdkowi czy radnemu Chmielewskiemu. 

Radny Gurdek zwrócił się do przewodniczącego komisji rewizyjnej z pytaniem czy 
przedstawione sprawozdanie dotyczy całego roku 2016. 

Przewodniczący komisji rewizyjnej odpowiedział, że tak. 
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Radny Gurdek zapytał, czy firma Kempex była poruszana w 2016 roku, czy nie była 
tematem dyskusji komisji. Mowa jest ogólnie o gospodarności. Gospodarność polega na tym, żeby 
dbać o finanse gminy i o jej dochody, więc radny uważa, że nie zmienia tematu dyskusji. 

Radny Chmielewski zwrócił się do radnego Jacka Wysockiego, czy nie uważa, że wszedł 
w kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy, bo to on jest od tego, żeby w razie czego zwrócić 
uwagę radnemu Gurdkowi, że mówi nie na temat. Bo to Przewodniczący Rady prowadzi obrady. 

Radny Jacek Wysocki zapytał radnego Chmielewskiego, czy uważa, że radny powinien 
siedzieć cicho i nie odzywać się.  

Radny Chmielewski zwrócił się do przewodniczącego komisji rewizyjnej o wyjaśnienie, 
ponieważ w sprawozdaniu padło stwierdzenie „że realizacja zadań przez GOPS nie budzi istotnych 
zastrzeżeń”. Czy jeśli nie ma istotnych zastrzeżeń, to czy są nieistotne i czy w ogóle są jakieś 
zastrzeżenia? 

Rady Krzysztof Wysocki powiedział, że komisja nie miała żadnych zastrzeżeń do zadań 
wykonywanych przez GOPS.   

Radny Jacek Wysocki zapytał, czy jego  wniosek formalny o zakończenie dyskusji był 
słyszany. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że tak . 
Przewodniczący Rady Gminy wyraził opinię, że w tym momencie nastąpiło przesłuchanie 

komisji rewizyjnej, bo łatwo jest kogoś kontrolować. Komisja ma swoje zadania i wykonanie ich 
przedstawiła w swoim sprawozdaniu i uważa że dyskusja nad tym punktem nie była potrzebna, ale 
był taki wniosek radnego Gurdka i taka dyskusja się odbyła.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Jacka 
Wysockiego    o zakończenie dyskusji nad tym punktem. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 3 radnych. 

 
Ad. 4  
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni wraz z materiałami na sesję rady 
otrzymali Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2016. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  
 
Ad. 5 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” przedstawiła Z-ca Wójta 
Gminy Sylwia Szopa. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania odnośnie tego punktu. 
Radny Gurdek zapytał czy nie lepiej byłoby podpisać umowę z klubem SNAJPER 

Sośninka o to aby promował Gminę Łaskarzew i czy istnieje taka możliwość. 
Z-ca Wójta zapytała co zdaniem radnego miałaby zawierać taka umowa. 
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Radny Gurdek odpowiedział, że np. zakup koszulek z napisem Gmina Łaskarzew. 
Z-ca Wójta odpowiedziała, że KS SNAJPER ma zapotrzebowanie na działania nie tylko 

dotyczące promocji gminy. 
Radny Gurdek powiedział, że to nie znaczy, że Gmina Łaskarzew musi być ich jedynym 

sponsorem. 
Z-ca Wójta odpowiedziała, że jeśli chodzi o sprzęt i koszulki to wspieranie Klubu 

Sportowego trwa już wiele lat i w miarę możliwości gminy oraz zapotrzebowania jest cały czas 
realizowane.   Gmina ogłasza konkurs na realizację  ściśle określonych zadań publicznych, ze 
ściśle określonych dziedzin, które są wskazane w ustawie i w naszym Programie. Jeżeli Program 
był uchwalony i obejmował szkolenia, organizację zawodów i pozostałe działania wymienione w 
programie, to konkurs jest również na to ogłaszany. Umowa o promowanie gminy to jest zupełnie 
inny temat. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że większość strojów, które posiada SNAJPER 
jest z logo Gminy Łaskarzew. Oni promują naszą gminę a pozyskują również sponsorów 
z instytucji i firm. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 
Radni nie mieli pytań. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
Ad. 6  

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 29 grudnia 2016 roku  
do 13 lutego 2017 roku przedstawiła Pani Sylwia Szopa Z-ca Wójta Gminy (sprawozdanie stanowi 
załącznik do protokołu). 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni maja pytania.  
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Radny Gurdek powiedział, że słuchając sprawozdania nie znalazł żadnej wzmianki o tym, że Wójt 
Gminy otrzymał pismo z dnia 3.10 od Wojewody Mazowieckiego w sprawie uchwalenia 
Regulaminu, taryfikatorów za wodę. Od tej daty do dnia dzisiejszego nie ma żadnego 
sprawozdania. 
 Sekretarz Gminy zapytała o jakie pismo radnemu chodzi i poprosiła o przedstawienie 
konkretnego zapisu i zadanie konkretnego pytania. 
 Radny Gurdek powiedział, że chodzi o kierowanie dalszej korespondencji do 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oddział w Siedlcach i informację, że pismo zostało 
przekazane do wiadomości do 11 gmin w tym do Wójta Gminy Łaskarzew. 
 Sekretarz Gminy zapytała radnego do kogo było skierowane pismo o którym mówi radny. 
 Radny Gurdek odpowiedział, że pismo skierowano do Przewodniczącego Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich i do wiadomości do 11 Wójtów. Chciałby 
wiedzieć co dalej dzieje się w tej kwestii. 
 Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeżeli dostaje się pismo do wiadomości to znaczy, że nie jest 
się adresatem takiej informacji. 
 Radny Chmielewski zapytał jakie kroki prawne podjął Wójt celem zabezpieczenia 
interesów mieszkańców  gminy w związku z wodociągami. 
 Sekretarz Gminy poprosiła radnego o sprecyzowanie pytania. 
 Radny Chmielewski powiedział, że treść pisma mówi wyraźnie, że na terenie gminy nie ma  
zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę Regulaminu. 
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 Sekretarz Gminy zapytała  kogo w piśmie zobowiązano do udzielenia odpowiedzi. 
Powiedziała również, że z tego co wie ze Związku Międzygminnego zostało wysłane pismo do 
Ministerstwa Infrastruktury o interpretację przepisu zawartego w piśmie. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 
 Radni nie mieli pytań 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  
     
Ad. 7. 

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

- udział w uroczystym odbiorze zadania inwestycyjnego Modernizacja drogi w Sośnince, 
- udział w Powiatowym Spotkaniu Noworocznym w Miętnem, 
- udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Starym Pilczynie, 
- udział w dekoracji amatorskiego Futstalu w Dąbrowie – zakończenie turnieju, 
- udział w Spotkaniu Noworocznym w Izdebnie, 
- udział w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, 
- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady, 
- pełnienie dyżuru, 
- udział radnych w Turnieju Piłki Siatkowej.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś pytania. 
Radni nie mieli pytań.  
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusje nad tym punktem. 
 

Ad. 8 
 Przewodniczący Rady powiedział, że w okresie między sesjami do urzędu  wpłynęły dwie 
interpelacje, na które udzielono pisemnych odpowiedzi. 
 Radny Chmielewski zapytał czy stało się coś poważnego, bo na posiedzeniu jest nieobecny 
Wójt Gminy. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że nieobecność Wójta jest spowodowana stanem zdrowia. 
 Radny Chmielewski zapytał czy drogi gminne są ubezpieczone na 2017 rok od 
odpowiedzialności cywilnej i w jakiej agencji. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że drogi są ubezpieczone, a Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 
w PZU. 
 Radny Chmielewski zapytał jaka firma w tym roku wygrała przetarg na odśnieżanie dróg 
gminnych. 
 Z-ca Wójta poinformowała, że na to zadanie ze względu na wartość nie było przetargu. 
Zlecenie na odśnieżanie otrzymała Firma Pana Mariana Głaszczki z Łaskarzewa. 
 Radny Chmielewski powiedział, że mieszkańcy gminy prosili go o zadanie pytania, kiedy 
Wójt zamierza oświetlić miejscowości, które nie są oświetlone oświetleniem ulicznym i czy na ten 
rok w ogóle Wójt zamierza i w jakiej części zmodernizować oświetlenie uliczne . Jeśli tak to jakie 
miejscowości będą zmodernizowane w pierwszej kolejności? 
 Z-ca Wójta Sylwia Szopa odpowiedziała, że nie potrafi odpowiedzieć w tej chwili czy 
w funduszu sołeckim na ten rok są zaplanowane środki na oświetlenie uliczne, ponieważ 
zapotrzebowanie na dobudowę jakiegoś punktu  jest zgłaszane przez mieszkańców. 
 Radny Chmielewski powiedział, że gdy ktoś się zwrócił z bezpośrednim pytaniem do Pana 
Wójta to otrzymał odpowiedź – nie jesteście jedyni nieoświetleni. Jak to odebrać? Czy to jest 
niechęć już całkowita. 
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 Z-ca Wójta odpowiedziała, że w ubiegłym roku w kwestii oświetlenia ulicznego było dużo 
zrobione, ale  mieszkańcy budują się też poza terenem wsi i potrzebują dalej tego oświetlenia. 
Uważa, że ten temat ciągle jest aktualny i nie jest tak, że jakieś miejscowości nie są oświetlone. 
 Radny Chmielewski powiedział, że to dotyczy budowy, a co z modernizacja na oświetlenie 
LED-owe. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że z tego co wie to radni w budżecie na ten rok nie przeznaczyli 
żadnych pieniędzy na modernizację oświetlenia. 
 Radny Chmielewski zapytał, czy można by było np. w każdym roku kalendarzowym 
wykonać modernizację oświetlenia na drodze w jakiejś większej miejscowości i wtedy zobaczyć 
jakie to generuje oszczędności. W niektórych miejscowościach w powiecie jest już wymienione 
oświetlenie na LED-owe i mieszkańcy bardzo je chwalą. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że oczywiście takie oświetlenie powoduje oszczędności 
i bardzo się cieszy że radny poruszył ten temat. Jeżeli rada podejmie taką decyzję, to będziemy je 
realizować. 
 Radny Chmielewski powiedział, że od czasu podjęcia uchwały gdzie scedowano na Wójta 
Gminy zlecenie wykonania map na pociągnięcie wodociągu do miejscowości, które nie  są 
zwodociągowane minął już rok.  Na jakim etapie są te plany, czy zostało już to zrealizowane 
w 100%, czy wszystkie miejscowości, czy tylko wybrane. 
 Pani Sylwia Szopa powiedziała, że jeśli chodzi o planowaną dobudowę wodociągów to 
miało to obejmować miejscowości Sośninka tzw. Onufrynów, Rowy i Polesie Rowskie.   Na 
Polesie Rowskie wykonane są już mapy i mamy je już w urzędzie, w miejscowości Rowy są w 
trakcie realizacji. Jeśli chodzi o Sośninkę to została przygotowana koncepcja rozbudowy 
i połączenie wodociągu z Dąbrowy z wodociągiem w Helenowie, z tym, że mapy nie zostały 
jeszcze wykonane, ponieważ są jakieś problemy w kwestii planowanego przejścia przez grunt.   
 Radny Chmielewski zapytał czy osoba która wykonuje mapy określiła termin ich 
wykonania. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że termin jest określony i jest to chyba koniec marca. 
 Radna Teresa Kondej zwróciła się do radnego Chmielewskiego mówiąc, że 
w miejscowości Budel co roku przeznaczano z funduszu sołeckiego kwotę na wykonanie 
oświetlenia ulicznego i w ciągu 3 lat wykonano oświetlenie w całej miejscowości. 
 Skarbnik Gminy powiedziała, że w roku 2016 ponad 60 tys. zł zostało wydane na 
modernizację i dobudowę oświetlenia ulicznego. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jeszcze jakieś pytania. 
 Radny Gurdek powiedział, że  nie otrzymał żadnej odpowiedzi na swoje interpelacje, które 
dyktował protokolantce. 
 Radny Krzysztof Wysocki poprosił radnych Chmielewskiego i Gurdka aby zadawali 
konkretne pytania, ponieważ zadają ich dużo i nie wiadomo o co w nich chodzi.  
 Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych, aby jeśli chcą zabrać głos zgłaszali się 
przez podniesienie ręki. 
 Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnego Gurdka czy mógłby sprecyzować to 
pytanie jeszcze raz. 
 Radny Gurdek odczytał zapytanie znajdujące się w protokole z poprzedniej sesji dotyczącej 
modernizacji stacji uzdatniania wody w Melanowie. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że w protokole na str.11 jest udzielona odpowiedź na to 
pytanie.  
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 
 Radny Gurdek złożył na piśmie wystąpienie do protokołu dotyczące wodociągów i prosił 
żeby był on załącznikiem do protokołu. (wystąpienie stanowi załącznik do protokołu). 
 Radni nie mieli innych pytań. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Ad. 9 
 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XX sesji rady i zapytał 
czy radni mają jakieś uwagi lub wnioski. 
 Radny Chmielewski wnosi o uzupełnienie protokołu, ponieważ brakuje kilku ważnych 
kwestii, wypowiedzi, które maja znaczenie prawne. 
 Radny Jacek Wysocki powiedział, że skoro protokolantka tak niedokładnie pisze to 
proponuje aby radni udostępnili swoje nagranie z sesji. 
 Radna Jasińska uważa, że protokół zawiera wszystko co potrzeba i jest bardzo obszerny. 
 Przewodniczący rady Gminy powiedział, że przeczytał projekt protokołu i uważa, że jest 
on bardzo obszerny i poprosił, aby protokolantka umieszczała w protokole tylko najważniejsze 
rzeczy, ponieważ protokół nie jest scenopisem. 
 Radny Chmielewski powiedział, że jest za tym, żeby udostępnić płyty z nagraniem sesji 
oraz umieścić nagranie na stroni BIP Urzędu Gminy i żeby protokół był napisany skrótowo. 
 Radny Jacek Wysocki powiedział, że chodzi mu o to nagranie z dzisiejszej sesji, ponieważ 
nie wiemy nawet kto nagrywa sesję, w jakim celu i na czyje zlecenie. Prosi, aby to nagranie było 
dostępnie przynajmniej w urzędzie. Radny poprosił Pana, który nagrywał o przedstawienie się. 
 Osoba nagrywająca obrady sesji powiedziała, że nazywa się Andrzej Turlecki, jest osoba 
niezależną. Nagrywane spotkanie będzie można obejrzeć na youtubie „Jedna Polska”, będzie 
można zweryfikować to co zostało podjęte. Nagranie będzie udostępnione w urzędzie gminy. 
Nagranie wykonuje na zlecenie Pana Mariusza Chmielewskiego i Janusza Gurdka. 
 Przewodniczący rady Gminy zwrócił się do radnego Chmielewskiego czy składa wniosek 
o uzupełnienie protokołu. 
 Radny Chmielewski powiedział, że tak. 
 Przewodniczący rady Gminy nie uwzględnił wniosku radnego Chmielewskiego. 
 Radny Chmielewski złożył sprzeciw do stanowiska Przewodniczącego Rady. 
 Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie jawne sprzeciw radnego 
Chmielewskiego do stanowiska Przewodniczącego Rady. 

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XXI 
Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, 
„przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 
Ad. 10 
 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawach różnych. 
 Radny Chmielewski zwrócił się do Z-cy Wójta, że na poprzedniej sesji była dyskusja na 
temat nieczystości stałych. Zarzucił wtedy, że gmina nie zrobiła żadnych kroków celem 
sprawdzenia jak odbiór nieczystości odbywa się w innych gminach. Różnica między gminą 
Sobolew a gminą Łaskarzew gdzie odległość z naszej gminy jest bliższa do Lucina niż z Sobolewa 
to koszt w Sobolewie  7 zł . Co ma wpływ, że mieszkańcy gminy  Sobolew płaca mniej. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że jest to przetarg i niedopuszczalne są jakiekolwiek negocjacje 
z firmą po złożeniu oferty. 
 Radny Chmielewski powiedział, że nie mówimy tu o procedurze przetargowej  tylko jaki 
jest teraz interes zabezpieczony obywatela i dlaczego nasz mieszkaniec ma płacić 7,50. 
 Z-ca Wójta zapytała radnego czy chciałby wpłynąć na firmę EkoLider żeby zmniejszyła 
nam kwotę za odbiór odpadów.  
 Radny Chmielewski odpowiedział, że nie jako radny. 
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 Z-ca Wójta poprosiła że jeśli radny Chmielewski ma jakiś pomysł na zmniejszenie opłaty 
to niech go przedstawi. 
 Radny Chmielewski powiedział, że już przedstawiał pomysł, żeby gmina zwróciła się do 
innych firm czy byłyby zainteresowane odbiorem odpadów z terenu naszej gminy. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że procedura wyboru wykonawcy jest procedurą przetargową i 
nie da się tego zmienić. 
 Radny Chmielewski powiedział, że przed ogłoszeniem przetargu można było złożyć 
zapytanie do firm jakie są warunki i czy firma byłaby w stanie wziąć udział w takim 
przedsięwzięciu. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że to my określamy warunki. My nie występujemy do firmy 
żeby nam przedstawiła warunki realizacji tylko gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami sama 
wskazuje w przetargu warunki jakie powinna spełniać firma odbierająca odpady, a to do firmy 
należy decyzja, czy bierze udział w postepowaniu przetargowym czy nie. Przecież postepowanie 
przetargowe jest jawne i  firmy, które  znajdują się w tej branży wiedzą o przetargach i to jest ich, 
czy do nich przystąpią czy nie. 
 Radny Gendek w sprawach różnych wystąpił z dwoma informacjami. Pierwsza dotyczyła 
organizowanych w dniu 18 marca br. targach rolniczych w Kielcach. Prosił, aby radni przekazali 
taka informacje rolnikom. Druga informacja dotyczyła organizowanego wyjazdu na narty. Wyjazd 
taki organizowany jest przez OSP w Łaskarzewie i osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 
mieszkańca gminy Pana Mroza. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 
 Radny Gurdek zapytał czy została już sfinalizowana umowa w sprawie nabycia 
nieruchomości w Zygmuntach. 
 Skarbnik Gminy powiedziała, że umowa została zawarta notarialnie w dniu 28 grudnia 
2016 roku i w tym dniu została dokonana opłata. 
 Radny Gurdek zapytał dlaczego radni nie zostali poinformowani, że działka ta leży 
w granicach planu przestrzennego zagospodarowania pod linią elektroenergetyczną 110 KW 
Kozienice –Garwolin. 
 Radna Zackiewicz powiedziała, że linia jest obok działki a nie nad działka. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że nie jest w stanie od razu odpowiedzieć na pytanie radnego. 
Stwierdziła, że musi się zorientować w sprawie ponieważ nie była do tego tematu przygotowana. 
 Radny Gurdek powiedział, że wskazano przebieg linii elektroenergetycznej 110 KW 
Kozienice – Garwolin,  a fragmenty objęte planem położone na przylegających do korytarza 
liniach działek zostały przeznaczone pod zabudowę zagrodową i mieszkaniowo-usługową. 
Ponadto radny zacytował definicję usług mówiąc, że obiekty niemieszkalne lub lokale 
niemieszkalne wbudowane w inne obiekty, w których prowadzona jest działalność służąca 
zaspokajaniu potrzeb ludności niezwiązana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami 
przemysłowymi, z wykluczeniem usług uciążliwych, szpitali, domów opieki społecznej, 
budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”. 
Radny Gurdek zapytał czy świetlica wiejska jest pobytem dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że ma być takim miejscem. 
 Radny Gurdek powiedział, że na razie nie jest ale ma być. Zapytał, czy Pan Wójt wiedział, 
że nie ma tam możliwości postawienia, wybudowania czy rozbudowania w istniejącym budynku 
po zlewni mleka świetlicy wiejskiej. Działka jest 7 arowa i wynika, że  za nią przepłaciliśmy.  
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 Rany Jacek Wysocki przypomniał radnemu Gurdkowi, że Pani Wójt obiecała zapoznać się 
z tym tematem i udzielić odpowiedzi. 
 Z-ca Wójta Sylwia Szopa zwróciła się do radnego Gurdka, że on miał możliwość 
przygotować się do tematu a ona nie, dlatego powtórzyła, że na najbliższą sesję przygotuje się 
i będzie mogła udzielić odpowiedzi na pytania. 
 Radny Gurdek zapytał w jakiej formie otrzyma odpowiedzi – czy na piśmie. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że jak radny sobie życzy, jeśli wystąpi z pismem i zada pytania, 
to odpowiedź również będzie udzielona na piśmie.   
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze pytania w sprawach różnych. 
 Innych pytań nie było. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
   
  Ad.11 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 
dwudziestej pierwszej   Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 
  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 
 
  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  
        


