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                                                           Protokół Nr XXXVI/2018     
z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 23 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
 

 Otwarcia trzydziestej szóstej 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. Krystyna Kuc – Sołtys wsi Lipniki 
7. Lokalne media  

 
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 6 projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Łaskarzew.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad w punkcie 2 ppkt. 6 „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. 

Innych wniosków nie było. 
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/ powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Łaskarzew, 
2/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad  

         usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
    3/ odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, 
    4/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok, 
    5/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, 
    6/ ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łaskarzew. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

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

poprzedniej sesji rady. 
6. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. 
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7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie sesji. 

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

1 radny, „wstrzymało się” 0 radnych. 
 

Ad. 2  ppkt.1 
 Przewodniczący Rady Gminy  powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały a następnie 

zapytał czy radni mają pytania.  
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Radny Gurdek zapytał, po co są zmiany w Statucie Gminy i co radni próbują zmienić. 
Radca Prawna powiedziała, że  w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym rada 

gminy musi wprowadzić do statutu gminy zmiany, które będą obowiązywały od przyszłej kadencji. 
Między innymi sposób głosowania – elektroniczne urządzenia i powołanie komisji do 
rozpatrywania wniosków, petycji i skarg. 

Radny Gurdek zapytał dlaczego w skład komisji wchodzi 5 osób a nie 14. 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że do udziału w pracach komisji zgłosiło się 5 

radnych. 
Innych pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej 

Rady Gminy Łaskarzew, 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 XXXVI/187/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt.2  
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na 
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, radni otrzymali i był on 
omawiany na posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy.  
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania do tej uchwały. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a następnie poddał ją pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
1 radny, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXVI/188/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 ppkt. 3 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali na piśmie projekt uchwały w 
sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych i był on 
również omawiany na posiedzeniach komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania do tej uchwały. 
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Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Radny Gurdek zgłosił wniosek, aby w § 1 w podpunkcie 4 nanieść zmianę od 1 maja  a nie 

od 1 czerwca. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka. 
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 3 radnych, „przeciw” 

11 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.   
Wniosek nie przeszedł. 
Radny Gurdek zapytał, dlaczego te odstępstwa dotyczą tylko czterech działek. 
Sekretarz Gminy Hanna Cichecka odpowiedziała, że jeśli zajdzie potrzeba zorganizowania 

imprezy na innym terenie to Rada Gminy może podjąć  uchwałę i dokonać stosownych zmian. 
Radni nie mieli innych pytań. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie odstępstw od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych w miejscach publicznych, 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 XXXVI/189/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

 
Ad. 2 ppkt. 4 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały i 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” 14 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXVI/190/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
  
Ad. 2 ppkt. 5 
 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. 
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 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XXXVI/191/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad.2 ppkt. 6 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję odnośnie projektu uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łaskarzew. 
 Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o zabieranie głosu w tej sprawie. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Łaskarzew, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
1 radny, „wstrzymało się” 0 radny.  Uchwała Nr XXXVI/192/2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 
 
Ad. 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 26 czerwca 2018 roku  
do 22 lipca  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. 
 Radny Gurdek zapytał, czy Wójt otrzymał pismo ze Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie w sprawie „taryf  wody”.  
 Wójt Gminy odpowiedział, że żadne pismo w tej sprawie nie wpłynęło. 
 Radni nie mieli innych pytań. 
  Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  
     
Ad. 4 

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 Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew w Starym Pilczynie, 
- udział w Pielgrzymce sołtysów do Lichenia, 
- udział w naradzie sołtysów, 
- przygotowanie materiałów na sesję, 
- analiza poszczególnych projektów uchwał. 

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

 
Ad. 5 
 Przewodniczący Rady powiedział, że w okresie między sesjami do Urzędu nie wpłynęła 
żadna interpelacja, ani żaden wniosek radnych. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni zgłaszają jakieś wnioski i interpelacje. 
 Radni nie zgłosili  interpelacji, ani wniosków. 
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Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 

Ad. 6 
 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XXXV 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 XXXV 
Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymał się” 1 radny. 
 
Ad. 7 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawach różnych. 
 Radny Gurdek skierował pytanie do Radcy Prawnego odnośnie podjętej uchwały o 
powołaniu komisji statutowej, czy osoby, które zostały powołane do komisji nie powinny wyłączyć 
się z głosowania. 
 Radca Prawna odpowiedziała, że nie ma takich regulacji prawnych, aby osoby zgłoszone do 
komisji nie mogły brać udziału w głosowaniu. 
 Wójt Gminy przekazał radnym informację, że Koleje Mazowieckie zaproponowały gminom 
przekazanie dróg, które wybudowali na potrzeby remontu kolei.  
 Radni wyrazili opinię, że gminy nie powinny przejmować tych dróg.   

Radni nie mieli innych pytań i nie podjęli dalszej dyskusji w sprawach różnych. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
  Ad.8 

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

                 
  Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 
 
  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  
        


