
 

                                                           Protokół Nr XXII/2017    

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 28 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 10.30- 10.55 

 

 

 Otwarcia dwudziestej drugiej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonała Wiceprzewodnicząca 

Rady Gminy Agnieszka Kowalska. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło  

13 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 Prawna 

5. Sołtys wsi Wola Łaskarzewska 

6. mieszkańcy Gminy 

 

 

Ad.1 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali na piśmie porządek obrad 

sesji. Odczytała go w brzmieniu : 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Mariusza Chmielewskiego  

i Janusza Gurdek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

3. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.2 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję na temat uchwały w sprawie 

udzielenia odpowiedzi na skargę Mariusza Chmielewskiego i Janusza Gurdek do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie.  Powiedziała, że radni otrzymali projekt uchwały na piśmie 

i zapytała czy są jakieś pytania. 

 Radny Gurdek powiedział, że wniosek w sprawie sesji wpłynął w dniu 23 lutego, a na 

stronie BIP urzędu gminy ukazał się dnia 27 lutego o godzinie 15.59. Radny powiedział, że w dniu 

poprzedzającym sesję był w pracy i dopiero w dniu sesji miał godzinę aby zapoznać się 

z porządkiem obrad oraz materiałami. Powiedział, że zwykła uczciwość wymaga, aby radni 

otrzymali materiały co najmniej 3 dni przed sesją, pomimo że jest to sesja nadzwyczajna. Radny 

wnosi o odrzucenie sesji z uwagi na to, że materiały nie zostały dostarczone w terminie. 

 Radca Prawna zapytała skąd radny Gurdek wywodzi termin, o którym mówi. 

 Radny Gurdek powiedział, że z daty 23 lutego. 

 Radca Prawna ponownie zapytała skąd radny wywodzi taki termin. 

 Radny Gurdek powiedział że jest to termin 7 dniowy. 

 Radca Prawna zapytała  dlaczego jest to termin 7 dniowy. 

 Radny Gurdek powiedział, że o takim terminie mówi ustawa o samorządzie gminnym. 

 Radca Prawna zapytała, na który artykuł radny chciałby się powołać. 



 

 Radny Gurdek powiedział, że na ten sam, który został wskazany w zawiadomieniu na sesję 

rady. 

 Radca Prawna zapytała, czy chodzi radnemu o art. 20 ust. 3, jeśli tak to tam jest, że sesja 

musi odbyć się w ciągu 7 dni.  

 Radny Gurdek zwrócił się do Radcy Prawnej mówiąc, że  przyjął datę 23 lutego jako datę 

wpływu wniosku dodał 7 dni i otrzymał datę 2 marca jako datę odbycia sesji. 

 Radca Prawna uważa, że nie dotyczy to sesji zwołanej w  trybie art. 20 ust. 3. 

 Radny Jacek Wysocki powiedział, że Wiceprzewodnicząca Rady na początku sesji 

powiedziała, że jest to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym tzn. szybkim. Następnie zwracając 

się do radnego Gurdka powiedział, że uchwała zawiera 3 kartki i radny mógł się z nią zapoznać. 

Poprosił, aby zakończyć dyskusję na ten temat. 

 Na obrady sesji przybył radny Mariusz Chmielewski. 

 Radny Gurdek odczytał zapis, który mówi, że sesja  w trybie art. 20 ust. 3 zwołana może 

być na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu  rady gminy. Przewodniczący Rady 

Gminy zobowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

 Radca Prawna powiedziała, że wniosek taki został złożony w dniu 21 lutego, a dziś 

przypada 7 dzień od jego złożenia. 

 Radny Gurdek zapytał skąd Radca Prawna wzięła te datę. 

 Radca Prawna wskazując wniosek powiedziała, że właśnie z tego wniosku złożonego do 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 Radny Gurdek powiedział, że on ma na wniosku datę 23 lutego. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, że to co pokazuje radny Gurdek to nie 

jest wniosek tylko zawiadomienie o sesji. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję. 

 Następnie poddała pod głosowanie jawne wniosek formalny o odrzucenie uchwały złożony 

przez radnego Gurdka. 

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

12 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.   

 Radny Gurdek powiedział,  że jako wniosek zgłosił przekroczenie terminu na dostarczenie 

zawiadomienia i materiałów na sesję, a nie był to wniosek w stosunku do punktu 2 dotyczącego 

podjęcia uchwały. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że zamknęła dyskusję i nie udzieliła 

radnemu Gurdkowi głosu. 

 Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę 

Mariusza Chmielewskiego i Janusza Gurdek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie, którą następnie poddała pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 1 radny, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XXIII/124/2017 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.     

  

 

 

  



 

  Ad. 3 

 Wiceprzewodnicząca  Rady Gminy Agnieszka Kowalska zamknęła  obrady dwudziestej 

drugiej Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

 

 

                  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodnicząca obrad 

                                                                                      Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

 

  E. Jaworska                     Agnieszka Kowalska  

        


