
Protokół Nr II/2014 

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 8 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

w godzinach 10.00 – 13.00 

 

 Otwarcia drugiej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Błachnio.  Stwierdził, że w obradach Sesji uczestniczy 15 radnych na stan rady 15 i uchwały 

podjęte na dzisiejszej Sesji mają moc prawną. 

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczą: 

1. Marian Janisiewicz – Wójt Gminy Łaskarzew 

2. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

3. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 

4. przedstawiciele lokalnych mediów 

5. Sołtysi z Gminy Łaskarzew 

Przewodniczący Rady Jerzy Błachnio poprosił zebranych aby uczcić minutą ciszy pamięć 

zmarłego Prezesa Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Pana Grzegorza 

Wyrzykowskiego. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali na piśmie 

porządek obrad Sesji i zapytał radnych i Wójta Gminy czy wnoszą uwagi do porządku obrad. 

Radny Janusz Gurdek zaproponował żeby zmienić kolejność obrad i żeby w pierwszej 

kolejności Wójt otrzymał zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie a następnie żeby rada 

podejmowała uchwały. Więcej uwag do porządku obrad nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne porządek obrad wyjaśnił radnym 

dlaczego porządek obrad pod głosowanie jawne przyjęcie porządku obrad. 

Porządek obrad drugiej sesji rady gminy w głosowaniu jawnym został przyjęty. Za 

przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw 1, wstrzymało się 4. 

 Porządek obrad drugiej Sesji Rady Gminy został przyjęty w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy. 

3.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew,  

2/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2014 rok. 

      4. Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia  

               o wyborze dla  Wójta Gminy Łaskarzew. 

5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łaskarzew. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.2. 

 Przewodniczący rady gminy zapytał o formę przyjmowania protokołów z Sesji Rady 

Gminy, czy maja być odczytywane w całości, czy tylko ustalenia. 

 Radni uważają, że wzorem ubiegłej kadencji powinny być przedstawiane tylko ustalenia. 

 Przewodniczący rady gminy odczytał ustalenia zawarte w protokole z pierwszej sesji rady 

Gminy Łaskarzew i poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z pierwszej sesji rady 

gminy. 



Następnie poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z pierwszej sesji rady Gminy, który 

został przyjęty jednogłośnie. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.            

 

Ad. 3  

 Przewodniczący rady gminy poprosił żeby radni zgłaszali kandydatów do komisji 

rewizyjnej, której skład to trzy osoby. 

Radna Agnieszka Kowalska zgłosiła kandydaturę Krzysztofa Wysockiego, który wyraził zgodę na 

pracę w komisji. 

Radna Anna Zackiewicz zgłosiła kandydaturę Piotra Popiołka, który wyraził zgodę na pracę w 

komisji. 

Radny Jacek Wysocki zgłosił kandydaturę Józefa Żaka, który wyraził zgodę na pracę w komisji. 

Radny Janusz Gurdek zgłosił kandydaturę Agnieszki Goźlińskiej, która wyraziła zgodę na prace w 

komisji. 

 Przewodniczący rady gminy przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi 

kandydaturami i tak: 

Krzysztof Wysocki  -  11 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące, 

Piotr Popiołek          - 13 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący, 

Józef Żak                 - 9 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące, 

Agnieszka Goźlińska  - 5 za, 2 przeciw, 8 wstrzymujących. 

 Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: 

1. Krzysztof Wysocki 

2. Piotr Popiołek 

3. Józef Żak 

Przewodniczący poprosił o zgłoszenie z pośród wybranych kandydata na 

przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

Radny Jacek Wysocki zaproponował Krzysztofa Wysockiego na przewodniczącego 

komisji rewizyjnej, który wyraził zgodę. 

Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne kandydaturę radnego 

Krzysztofa Wysockiego na przewodniczącego komisji Rewizyjnej. 

W głosowaniu jawnym radny Krzysztof Wysocki otrzymał 14 głosów za, przeciw 0, 

wstrzymujących się 1. 

Następnie Krzysztof Wysocki zgłosił pana Józefa Żaka na zastępcę przewodniczącego 

komisji rewizyjnej. Radny Józef Żak wyraził zgodę. 

Przewodniczący rady gminy poprosił z zgłaszanie kandydatów do składu osobowego 

komisji Budżetu i Finansów, która będzie liczyć 5 osób. 

Radny Józef Żak zgłosił kandydaturę Anny Zackiewicz, która wyraziła zgodę na pracę w 

komisji. 

Radna Anna Zackiewicz zgłosiła kandydaturę Jacka Wysockiego, który wyraził zgodę na 

pracę w komisji. 

Radny Jacek Wysocki zgłosił kandydaturę Agnieszki Kowalskiej, która wyraziła zgodę na 

pracę w komisji. 

Radna Agnieszka Goźlińska zgłosiła kandydaturę Przemysława Sierańskiego, który 

wyraził zgodę na pracę w komisji. 



Radny Tadeusz Gendek zgłosił kandydaturę Teresy Kondej, która nie wyraziła zgody na 

pracę w komisji. 

Radna Barbara Jasińska zgłosiła kandydaturę Agnieszki Goźlińskiej, która wyraziła zgodę 

na pracę w komisji. 

W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów do w/w komisji przewodniczący 

rady poddał pod głosowanie skład komisji Budżetu i Finansów.  

W głosowaniu jawnym skład komisji został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało 15 

radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Przewodniczący rady gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego 

komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, 

która liczy 3 osoby. 

Radny Mariusz Chmielewski zgłosił kandydaturę Tadeusza Gendka, który wyraził zgodę 

na pracę w komisji. 

Radny Tadeusz Gendek zgłosił kandydaturę Mariusza Chmielewskiego, który wyraził 

zgodę na pracę w komisji. 

Radna Teresa Kondej zgłosiła kandydaturę Barbary Jasińskiej, która wyraziła zgodę na 

pracę w komisji. 

Radna Barbara Jasińska zgłosiła kandydaturę Teresy Kondej, która wyraziła zgodę na 

pracę w komisji.   

Radny Jacek Wysocki zgłosił kandydaturę Moniki Markowskiej, która wyraziła zgodę na 

pracę w komisji.  

Przewodniczący rady gminy przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi 

kandydaturami i tak: 

Tadeusz Gendek   - 6 za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się. 

Mariusz Chmielewski - 6 za, 2 przeciw, 7 wstrzymujących się. 

Barbara Jasińska  - 10 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się. 

Teresa Kondej  - 10 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się. 

Monika Markowska  - 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

 

Skład komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej  przedstawia się następująco: 

1. Barbara Jasińska 

2. Teresa Kondej 

3. Monika Markowska 

 

 Przewodniczący rady gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego 

komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska, która liczy 3 

osoby. 

 Radny Jacek Wysocki zgłosił kandydaturę Tadeusza Gendka, który wyraził zgodę na pracę 

w komisji. 

  Radny Tadeusz Gendek zgłosił kandydaturę Mariusza Chmielewskiego, który nie wyraził 

zgody na pracę w komisji. 

 Radny Tadeusz Gendek zgłosił kandydaturę Janusza Gurdka, który nie wyraził zgody na 

pracę w komisji. 



 Radny Tadeusz Gendek zgłosił kandydaturę Przemysława Sierańskiego, który wyraził 

zgodę na pracę w komisji. 

 Radny Tadeusz Gendek zgłosił kandydaturę Agnieszki Goźlińskiej, która wyraziła zgodę 

na pracę w komisji. 

 Radny Jacek Wysocki zgłosił kandydaturę Piotra Popiołka, który nie wyraził zgody na 

kandydowanie. 

 Radny Jacek Wysocki zgłosił kandydaturę Teresy Kondej, która nie wyraziła zgody na 

kandydowanie. 

 Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś zgłoszenia. 

 Radny Tadeusz Gendek poprosił o chwilę przerwy. 

Po wznowieniu obrad radny Tadeusz Gendek ponownie zgłosił kandydaturę Janusza Gurdka, 

który wyraził zgodę na pracę w komisji. 

 Radny Przemysław Sierański wycofał zgodę na pracę w komisji i zgłosiła kandydaturę 

Mariusza Chmielewskiego, który wyraził zgodę na pracę w komisji. 

 Radna Agnieszka Goźlińska wycofała zgodę na pracę w komisji.  

 Przewodniczący rady gminy przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi 

kandydaturami i tak: 

Tadeusz Gendek   - 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Mariusz Chmielewski  - 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Janusz Gurdek  - 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

 

Skład komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska 

przedstawia się następująco: 

1. Tadeusz Gendek 

2. Mariusz Chmielewski 

3. Janusz Gurdek 

 

Członkowie poszczególnych komisji wybrali z pośród siebie przewodniczących komisji i tak: 

1. Anna Zackiewicz – przewodnicząca komisji Budżetu i Finansów, 

2. Barbara Jasińska – przewodnicząca komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, 

3. Tadeusz Gendek – przewodniczący komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Ochrony Środowiska. 

 

 Przewodniczący rady gminy odczytał w całości uchwałę w sprawie powołania Komisji 

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

 W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych 

komisji Rady Gminy Łaskarzew została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały głosowało 

15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

 

Ad. 3 ppkt. 2 

 W sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2014 rok  wyjaśnień udzieliła Skarbnik 

Gminy Pani Hanna Seremak według załącznika do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy 

Łaskarzew na 2014 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 



 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2014 rok w głosowaniu 

jawnym została przyjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, 

wstrzymało się 1.   

 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał list gratulacyjny od Klubu Sportowego SNAJPER 

Sośninka, w którym członkowie drużyny gratulują radnym i Wójtowi Gminy wyboru na 

stanowiska. 

 Następnie Wójt Gminy poinformował radnych, że wpłynęło pismo od Klubu Sportowego 

PROMNIK z Łaskarzewa w sprawie zatrudnienia trenera do tenisa stołowego. 

 Radny Mariusz Chmielewski poprosił o przekazanie tego pisma Komisji Zdrowia, 

Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, aby wydała opinię 

w tej sprawie. 

 Przewodniczący rady Gminy Jerzy Błachnio ogłosił przerwę w obradach do godziny 12. 

 

 Po przerwie przewodniczący wznowił obrady drugiej sesji Rady Gminy Łaskarzew, na 

które przybyli zaproszeni goście. 

 

Ad. 4 

 Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie Pani Krystyna Krzemińska 

wręczyła zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Łaskarzew Panu Marianowi Janisiewiczowi. 

 

Ad. 5 

 Wójt Gminy Łaskarzew złożył ślubowanie, które stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 Następnie wszyscy goście złożyli Wójtowi gratulacje oraz życzyli owocnej pracy dla dobra 

gminy Łaskarzew. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady drugiej Sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.   

 

      Ustalenia: 

  Na drugiej Sesji Rady Gminy: 

1.  została podjęta uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady 

Gminy Łaskarzew,  

2. została podjęta uchwała w sprawie  zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2014 rok. 

3. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie o wyborze w dniu 30 

listopada 2014 roku na Wójta Gminy Łaskarzew Panu Marianowi Janisiewicz. 

4. Pan Marian Janisiewicz złożył ślubowanie w związku z objęciem stanowiska Wójta Gminy 

Łaskarzew. 

   

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio 


