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                                                           Protokół Nr XXXV/2018     
z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 26 czerwca 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej 
 

 Otwarcia trzydziestej piątej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło  
14 radnych na stan Rady 14 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. Marek Ziędalski – Radny Rady Powiatu Garwolińskiego 
7. Marzena Bielecka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

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

wraz z materiałami i zapytał, czy  radni wnoszą wnioski do porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w 

punkcie 2 podpunktu 7 projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Łaskarzew.  

Innych wniosków nie było. 
Radny Gurdek zapytał Przewodniczącego Rady Gminy kiedy wpłynął wniosek o podjęcie 

uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łaskarzew. 
Sekretarz Gminy Hanna Cichecka wyjaśniła, że wniosek został złożony już po wysłaniu 

materiałów na sesję, ale w odpowiednim terminie. 
Radca Prawna wyjaśniła, że radni otrzymali porządek obrad na piśmie, a Przewodniczący 

Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do niego projektu uchwały, który podda pod 
głosowanie. Najpierw odbywa się głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad wniosku 
zgłoszonego przez Przewodniczącego, a następnie następuje głosowanie porządku obrad wraz z 
wprowadzoną zmianą. 

Radny Gurdek zgłosił zastrzeżenie do punktu 2 ppkt.1 porządku obrad ponieważ uważa, że  
powinien mieć inną treść. 

Przewodniczący  Rady Gminy zakończył dyskusję nad tym punktem i odebrał radnemu 
Gurdkowi głos pouczając go, że będzie miał możliwość zgłaszania uwag przy każdym omawianym 
punkcie porządku obrad.   

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad w punkcie 2 ppkt. 7 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Łaskarzew”. 

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

Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie jawne  porządek obrad  
w brzmieniu: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem  

            z wykonania budżetu za 2017 rok, 
    2/  udzielenia Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r. 
    3/ udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
         w Garwolinie,  
    4/ nabycia nieruchomości, 
    5/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok, 
    6/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, 
    7/ ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie za rok 

2017. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

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

poprzedniej sesji rady. 
7. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. 
8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie sesji. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny. 
 

Ad. 2  ppkt.1 
 Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2017 rok obradowały stałe komisje Rady Gminy Łaskarzew.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu przez Skarbnika Gminy Hannę 
Seremak. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że radni otrzymali Zarządzenie Nr 186/2018 Wójta Gminy 
Łaskarzew w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łaskarzew za 2017 
rok. Następnie poinformowała, że radni otrzymali uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Zespół w Siedlcach wyrażającą pozytywna opinię w sprawie przedłożonego sprawozdania. 
Uchwała była odczytana na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. Skarbnik Gminy odczytała 
Uchwałę RIO w Siedlcach w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Łaskarzew za 2017 rok. Powiedziała, że wszystkie dane zawarte w 
sprawozdaniu są dokładnie opisane i były omawiane na posiedzeniach stałych komisji, jeśli radni 
mają jakieś pytania to na nie odpowie. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Radny Gurdek zapytał, czy kwota zapisana w dziale rolnictwo i łowiectwo z tytułu kar 

umownych jest poprawnie naliczona, jak również kwota odsetek karnych, czy jest również 
prawidłowo naliczona. 

Skarbnik odpowiedziała, że podane kwoty są naliczone prawidłowo. 
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Radny Gurdek zapytał jakie dokumenty posiada Gmina Łaskarzew mówiące o tym, że firma 
Kempex została zlikwidowana. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że firma Kempex nie figuruje w rejestrze CEIDG. 
Radny Gurdek zapytał, jeśli firma nie istnieje to gdzie były wysyłane wezwania do zapłaty. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w przeszłości przesyłki były odbierane, natomiast w ostatnim 

czasie przesyłki wracały awizowane z adnotacją, że firma nie istnieje. 
Radny Gurdek zapytał gdzie były wysyłane pozwy. 
Radca Prawna wyjaśniła, że firma miała siedzibę na prywatnej nieruchomości właściciela i 

na ten adres były wysyłane pozwy. 
Radny Gurdek zapytał Wójta Gminy jakie czynności prawne poczynił, aby uzyskać 

należności wymagalne od firmy Kempex. 
Wójt Gminy powiedział, że sprawę firmy Kempex wszyscy znamy a radny Gurdek bardzo 

często porusza tę sprawę na posiedzeniach rady. Kwota należności jest trudna do odzyskania. 
Naliczając odsetki zdawaliśmy sobie sprawę, że firma Kempex schodząc z budowy i nie realizując 
zadania stała się firmą „widmo”. Właściciel firmy nie stawiał się na żadną rozprawę  do Sądu.  
Wójt powiedział, że szukamy rozwiązania, aby Gmina nie straciła jeszcze więcej pieniędzy np. na 
zakładanie spraw sądowych. Inwestycja została dokończona, pieniądze zewnętrzne wykorzystane. 

Radny Gurdek powiedział, że od 01 stycznia 2018 roku jest możliwość wpisania dłużnika do 
rejestru należności publiczno-prawnych. 

Radca Prawna powiedziała, że nie ma to wpływu na wysokość długu, a właściciel nie 
prowadzi działalności gospodarczej. 

Radny Krzysztof Wysocki powiedział, że tylko dzięki doświadczeniu Wójta, Gmina nie 
straciła więcej pieniędzy. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie są to straty tylko kary za zejście z budowy. 
Radny Gurdek zapytał, czy zapis który istnieje w dziale należności wymagalne zostanie 

„wymazany”. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, kiedy będą one 

zlikwidowane. Są to wartości księgowe, które muszą być zaewidencjonowane. Muszą być 
wykazane w sprawozdaniach bo taka jest procedura.  

Radca Prawna wyjaśniła, że jest 10 letni okres przedawnienia roszczeń. Naliczenie kwoty 
odsetek nie jest jednoznaczne że ta kwota zostanie wyegzekwowana. Istnieje instytucja 
miarkowania kar umownych. Naliczona kwota kar umownych nie jest możliwa do 
wyegzekwowania w żadnym postępowaniu sądowym. Możemy rozważać kwotę w granicach 20% 
przy kompletnej niewypłacalności dłużnika i braku majątku osobistego i rozważamy to czy mimo 
wszystko wnosić tę sprawę, czy nie, bo to naraża nas na dodatkowe koszty sądowe, które mają 
prawie zerowe szanse na otrzymanie tej kwoty.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że uważa, że zostały radnemu udzielone 
szczegółowe  wyjaśnienia na temat firmy Kempex i poprosił o zadawanie pytań na temat 
sprawozdania. 

  Radny Gurdek zapytał o „wpływy z różnych tytułów”, a dotyczące wydatków 
poniesionych na szkoły. Zapytał czy szkoły wpłacają jakieś pieniądze do budżetu Gminy 
Łaskarzew. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w omawianym sprawozdaniu ujęte są dochody gminy. 
Wydatki szkół są dokładnie w nim opisane. 
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Radny Gurdek zapytał, czy kwota podana w dziale „gospodarka komunalna” jest kwotą za 
ścieki. 

Skarbnik odpowiedziała, że tak. 
Radny Gurdek zapytał  o kwotę zaległości dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi.   
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota zaległości dotyczy nie zapłaconych należności za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina ma obowiązek zapłacić  fakturę wystawianą co 
miesiąc przez firmę odbierającą odpady, a następnie egzekwowanie zaległości mieszkańców. 
Wszystkie dane dotyczące wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych zawarte są w 
sprawozdaniu.  

Radny Gurdek zapytał o wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Powiatu 
Garwolińskiego na modernizację dróg powiatowych. Jeśli przekazujemy dotację, to skąd zabieramy 
pieniądze w budżecie. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała radnemu, że  przekazanie dotacji odbywa się po podjęciu  
odpowiednich uchwał przez  Radę Gminy. 

Następnie Skarbnik Gminy zapytała radnego, czy ma wątpliwości w stosunku do jakiegoś z 
zadań inwestycyjnych, czy któreś nie zostało wykonane. Na każde zadanie majątkowe była podjęta 
stosowna uchwała. 

Radny Jacek Wysocki zgłosił wniosek, aby zakończyć dyskusję nad tym punktem. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Jacka 

Wysockiego o zakończeniu dyskusji. 
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, którą 
następnie poddał pod głosowanie jawne.  

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXV/181/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt.2  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy Łaskarzew o zabranie głosu. 
Wójt Gminy Łaskarzew przedstawił sprawozdanie za 2017 rok. (sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu). 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że nad projektem uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok obradowały stałe 
komisje Rady Gminy. Poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie 
stanowiska w tej sprawie.  

Anna Zackiewicz Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja 
wnioskuje o  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łaskarzew. 

Tadeusz Gendek Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej oraz Ochrony Środowiska powiedział, że komisja wnioskuje o  udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Łaskarzew. 

Barbara Jasińska Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej powiedziała, że komisja wnioskuje o  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Łaskarzew. 
 Przewodniczący zapytał, czy radni mają pytania do tej uchwały. 
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 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, a następnie poddał ją pod 
głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXV/182/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 ppkt. 3 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie był omawiany 
na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy. Radni wyrazili pozytywną opinię w sprawie 
przekazania dotacji.  
 Przewodniczący otworzył dyskusję nad tym projektem uchwały  i poprosił o zadawanie 
pytań. 
 Radny Gurdek zgłosił uwagi do podstawy prawnej podanej w tym projekcie. Uważa, że jest 
ona błędna, bo jeśli w uchwale powołujemy się na art. 219 ustawy o finansach publicznych, który 
mówi o dotacji przedmiotowej, a mówimy o dotacji celowej to powinniśmy powołać się na art. 220. 
Możemy udzielić dotacji celowej, ale innej jednostce terytorialnej a nie możemy przeznaczyć 
dotacji jako celowej dla Szpitala. 
 Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień jakiej dotacji udziela Gmina Łaskarzew dla SPZOZ w 
Garwolinie, która jest przeznaczona na zakup karetki.   
 Radca Prawna wyjaśniła, że podstawa prawna podana w uchwale jest prawidłowa. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jakieś pytania.  
 Radni nie mieli innych pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, którą następnie poddał pod 
głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XXXV/183/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt. 4 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że uchwała w sprawie nabycia nieruchomości 
była omawiana na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radny Gurdek zapytał, o którą drogę chodzi. 
 Wójt Gminy Łaskarzew wyjaśnił, że jest to droga położona w Zygmuntach od budynku po 
zlewni mleka w kierunku Dworu Zygmunty. 
 Innych pytań nie było. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości, którą 
następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXV/184/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
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Ad. 2 ppkt. 5 
 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że radni przed posiedzeniem sesji otrzymali stosowne zmiany do 
budżetu gminy Łaskarzew na 2018 rok. Następnie zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w 
sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok co automatycznie będzie autopoprawką 
do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne zgłoszoną autopoprawkę do 
zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 
– 2029. 

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

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.  
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian  w budżecie gminy 
Łaskarzew na 2018 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne.   

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XXXV/185/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
  
Ad. 2 ppkt. 6 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają jakieś pytania do projektu uchwały w 
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029.   
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2018 – 2029, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
1 radny, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXV/186/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 ppkt. 7 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Łaskarzew oraz uzasadnienie do uchwały. 
 Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o zabieranie głosu w tej sprawie. 
 Radny Gendek powiedział, że jego zdaniem rada nie powinna podejmować takiej uchwały. 
 Radny Jacek Wysocki zapytał, czy jeśli rada gminy nie podejmie uchwały to będą w 
stosunku do niej wyciągnięte konsekwencje. 

Radca Prawna wyjaśniła, że rada gminy może podjąć uchwałę lub nie i nikt nie może jej do 
tego zmusić. 

Marek Ziędalski radny Rady Powiatu wyraził swoją opinię w tej sprawie i  powiedział, jaką 
decyzję w sprawie wynagrodzenia Starosty podjęli radni powiatu.   

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 
 
Po wznowieniu obrad radni podjęli dyskusję w tej sprawie.    
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Radny Gurdek zgłosił wniosek formalny, aby odesłać projekt uchwały do stałych Komisji 
Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka o 
zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i skierowanie go do stałych Komisji Rady Gminy. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 1 radnych, „przeciw” 
12 radnych, „wstrzymało się” 1 radny. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia  Wójta Gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 4 radnych, „przeciw” 9 
radnych, „wstrzymało się” 1 radny. Uchwała nie została przyjęta. 
 
Ad. 3 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie za rok 
2017 przedstawiła  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Bielecka. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania.  
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy podziękował Kierownikowi GOPS za przedstawienie 
sprawozdania. 
 
Ad. 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 28 maja 2018 roku  do 
25 czerwca 2018 roku przedstawił  Wójt Gminy Marian Janisiewicz (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 

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

- pełnienie dyżuru, 
- udział w posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy, 
- udział w Festynie Charytatywnym na rzecz Karolka Szaniawskiego, 
- wizja  na drogach na terenie gminy Łaskarzew, 
- udział w naradzie sołtysów, 
- przygotowanie materiałów na sesję, 
- analiza poszczególnych projektów uchwał, 
- udział w Festynie Rodzinnym. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś pytania. 
Radni nie mieli  innych pytań.  
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję nad tym punktem. 

 
Ad. 6 
 Przewodniczący Rady powiedział, że w okresie między sesjami do Urzędu nie wpłynęła 
żadna interpelacja, ani żaden wniosek radnych. 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na interpelacje zadane na poprzedniej sesji 
zostały udzielone odpowiedzi na piśmie. 



8 
 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni zgłaszają jakieś interpelacje, wnioski lub 
zapytania. 
 Radna Goźlińska Agnieszka zapytała, czy jest możliwość wykonania wodociągu do 
mieszkańców Onufrynowa z wodociągu gminnego lub czy istnieje możliwość przeprowadzenia 
rozmów z Urzędem Miasta na doprowadzenie wody z wodociągu miejskiego. 
 Wójt Gminy wyjaśnił, że zostało zlecone wykonanie dokumentacji. W chwili obecnej nie 
wiemy którędy będzie poprowadzony wodociąg, ale wiemy że potrzebne są zbiorniki na 
gromadzenie wody, która w razie potrzeby byłaby dostarczana do mieszkańców. Po dyskusji Wójt 
uzgodnił z radną Goźlińską, aby w najbliższym czasie przeprowadzić rozmowę z Burmistrz Miasta 
Łaskarzewa i znaleźć  rozwiązanie na doprowadzenie wody do mieszkańców Onufrynowa. 
 Następnie Wójt Gminy poinformował radnych o awarii na sieci kanalizacyjnej oraz o 
przedmiotach, które znalazły się w niedrożnych studzienkach kanalizacyjnych. 
 Radna Jasińska wyraziła swoją opinię w tej sprawie. Uważa, że mieszkańców nie nauczymy 
korzystania z sieci kanalizacyjnej ponieważ jest to często złośliwość mieszkańców, którzy otwierają 
studzienki i wrzucają do nich różne niepotrzebne rzeczy. Jedynym rozwiązaniem jest plombowanie 
studzienek i w razie awarii, jeśli stwierdzi się usunięcie plomby, właściciel posesji będzie 
obciążony kosztami usunięcia awarii. 
 Radny Gurdek zapytał na jakim etapie jest budowa drugiej nitki kanalizacji, czy budowa 
ruszy jeszcze w tym roku. 
 Wójt Gminy odpowiedział, że w tym roku nie ma szansy na rozpoczęcie budowy, ponieważ 
dokumentacja jest nadal na etapie uzgadniania w ochronie środowiska.     
 Radni nie zgłosili innych interpelacji, ani wniosków. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 

Ad. 7 
 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XXXIV sesji Rady 
Gminy a następnie zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do w.w protokołu. 
 Radni nie zgłosili innych uwag do protokołu. 
  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XXXIV 
Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymał się” 1 radny. 
 
Ad. 8 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawach różnych. 
 Radni nie podjęli dyskusji w sprawach różnych. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
  Ad.9 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 
trzydziestej piątej Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 
  Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 
 
  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  
        


