
                                                              Protokół Nr III/2014                                             

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 10.00 – 14.00 

 

 Otwarcia trzeciej 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. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 

2. Marek Ziędalski – radny Rady Powiatu 

3. Krzysztof Żochowski – dyr. SP ZOZ 

4. przedstawiciele lokalnych mediów 

5. Sołtysi z Gminy Łaskarzew 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali na piśmie 

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

Radny Tadeusz Gendek poprosił aby dodać do porządku obrad informację z działalności 

Wójta Gminy między sesjami i jako następny punkt informację Przewodniczącego Rady  

z działalności między sesjami. 

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

pierwszej kolejności podjąć uchwałę budżetową na 2015 rok a potem inne uchwały między 

innymi „opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty”. 

Wyjaśnień udzieliła skarbnik gminy, która powiedziała, że taka kolejność musi być bo 

inaczej nie byłoby to zgodne z prawem. 

W związku z tym radny Janusz Gurdek wycofał swój wniosek. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne porządek obrad z uwzględnieniem 

wniosku radnego Tadeusza Gendka. 

Za przyjęciem porządku obrad w zmienionym brzmieniu głosowało 5 radnych, przeciw 9, 

wstrzymało się 1. 

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

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy. 

3.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łaskarzew, 

2/ ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta za udział w naradach, 

3/ wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia    

wysokości tej opłaty, 

4/  planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2015 rok, 

5/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2014 rok, 

6/ zmian w WPF na lata 2014 – 2021 

4. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2015. 

5. Podjęcie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021. 

6. Interpelacje i wnioski radnych. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie sesji. 

 



 Przewodniczący Rady Gminy poprosił Dyrektora SP ZOZ Pana Krzysztofa Żochowskiego 

o zabranie głosu. 

 Pan Krzysztof Żochowski podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie 

przekazania dotacji na zakup karetki. Z powodu wielu obowiązków Pan Krzysztof Żochowski 

opuścił posiedzenie rady gminy. 

 

Ad.2. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał ustalenia zawarte w protokole z drugiej sesji rady 

Gminy Łaskarzew i poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z drugiej sesji rady gminy. 

Protokół z drugiej sesji rady gminy został przyjęty jednogłośnie. 

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

 

Ad. 3 pkt.1 

 Przewodniczący poszczególnych komisji rady gminy przedstawili swoje ustalenia  

w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Łaskarzew. 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony 

Środowiska Pan Tadeusz Gendek powiedział, że komisja wnioskuje o obniżenie wynagrodzenia 

dla Wójta Gminy do łącznej wysokości 9.462,50 zł brutto. 

 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Anna Zackiewicz powiedziała, że 

komisja wnioskuje o pozostawieniu wynagrodzenia bez zmian w wysokości 11.534,50 zł brutto. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Wysocki powiedział, że komisja 

wnioskuje o pozostawienie wynagrodzenia  bez zmian w wysokości 11.534,50 zł brutto. 

 Przewodnicząca Komisji  Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej Pani Barbara Jasińska powiedziała, że komisja wnioskuje  

o pozostawienie wynagrodzenia bez zmian w wysokości 11.534,50 zł brutto. 

 Radny Mariusz Chmielewski wyjaśnił, czym kierowała się komisja wnioskując  

o obniżenie wynagrodzenia dla Wójta. Jest to między innymi długa nieobecność w pracy  

z powodu choroby, ponadto powiedział, że  w kraju mamy deflację , a wynagrodzenie wójtów 

sąsiednich gmin wynosi przeciętnie 9.000  zł. Kwota 24 tys. złotych w roku to duża oszczędność.  

 Radny Janusz Gurdek wnioskował o przegłosowanie propozycji komisji rolnictwa, 

leśnictwa, gospodarki żywnościowej  i ochrony środowiska obniżającej wynagrodzenie Wójta 

Gminy. 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne wniosek komisji. W głosowaniu 

jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: za 4, przeciw 10, wstrzymało się 1. 

 Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Łaskarzew w wysokości 11.534,50 zł brutto. W głosowaniu jawnym radni oddali 

następującą liczbę głosów: za 10, przeciw 3, wstrzymało się 2. 

 

Ad. 3 pkt. 2 

 Wyjaśnień odnośnie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie 

przysługiwała dieta za udział w naradach  udzieliła Pani Hanna Seremak Skarbnik Gminy. 

Powiedziała między innymi, że sołtysi będą otrzymywali dietę za naradę zwołaną przez Wójta 

Gminy.  

 Radny Janusz Gurdek powiedział, że sołtysi powinni otrzymywać dietę za każde 

spotkanie. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Błachnio powiedział, że na posiedzeniu komisji rolnictwa, 

leśnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska radny Janusz Gurdek był za 

wypłacaniem diety za narady zwoływane przez wójta a poza tym w roku 2014 była podjęta 



uchwała rady o dodatku za każdy kwartał w wysokości 150 zł , który miał pokryć między innymi 

koszt dojazdu sołtysa do urzędu. 

 Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili swoje ustalenia w wyżej 

wymienionej sprawie. 

 Radny Janusz Gurdek poparł wniosek  komisji budżetu i finansów o podniesieniu diety do 

kwoty 60 zł za posiedzenie i poprosił o przegłosowanie tego wniosku przez radnych.  

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne wniosek komisji budżetu i finansów  

w sprawie ustalenia wysokości diety za udział w naradach. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: za podniesieniem diety do 

60 zł 13 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 1. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich 

sołtysom będzie przysługiwała dieta za udział w naradach, którą następnie poddał pod głosowanie 

jawne. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: za 13, przeciw 0 , 

wstrzymało się 2. 

 

Ad. 3 pkt. 3 

 Skarbnik Gminy przedstawiła ustalenia, które zapadły po przeprowadzeniu przetargu  

w sprawie odbioru odpadów komunalnych . Powiedziała między innymi, że po wyliczeniach, 

stawka za odbiór odpadów komunalnych segregowanych będzie wynosiła 6 zł, ale nie było ustaleń 

ile będzie wynosiła stawka za odpady niesegregowane. 

 Radny Krzysztof Wysocki zaproponował, aby zwolnić czwarte dziecko w rodzinie z opłaty 

za odpady.  

 Po krótkiej dyskusji radni nie przychylili się do propozycji radnego Krzysztofa 

Wysockiego. 

 Radny Mariusz Chmielewski zapytał dlaczego umowa jest podpisana na dwa lata a nie na 

cztery.  

 Skarbnik gminy odpowiedziała, że  taki okres był wskazany w przetargu. 

 Radny Janusz Gurdek zapytał czego dotyczy kwota 30 tys. zł umieszczona w budżecie 

gminy  przy opłacie za odpady komunalne. 

 Skarbnik wyjaśniła, że wyżej wymieniona kwota jest przeznaczona na obsługę, czyli 

wynagrodzenie dla pracownika, artykuły biurowe, komputerowe i inne opłaty związane z 

prowadzeniem spraw z tego zakresu. 

 Przewodniczący Rady powiedział, że trzeba sprecyzować wysokość opłaty za odpady 

niesegregowane. 

 Radny Chmielewski Mariusz powiedział, że jest za podniesieniem opłaty do 15 zł za 

niesegregowane odpady. 

 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne wysokość opłaty za odpady 

komunalne niesegregowane w wysokości 15 zł. 

 Radni w głosowaniu jawnym oddali następującą liczbę głosów: za 13 radnych, przeciw 1, 

wstrzymujący 1. 

 Radny Janusz Gurdek zapytał, czy Wójt może wysłać w teren pracowników, którzy 

sprawdziliby czy mieszkańcy, złożyli deklaracje albo mają zawarte indywidualne umowy z firmą 

zabierającą odpady. 

 Radny Jacek Wysocki powiedział, że obowiązkiem każdego mieszkańca było złożenie 

deklaracji. 



 Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, którą następnie poddał 

pod głosowanie jawne. W głosowaniu jawnym radni oddali  następującą liczbę głosów: za 15, 

przeciw 0, wstrzymało się 0. 

  

Przewodniczący Rady Gminy  ogłosił przerwę w obradach. 

 

Ad. 3 pkt.4  

 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych 

komisji o odczytanie planów pracy na 2015 rok.  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy pani Agnieszka Kowalska odczytała plan pracy rady 

gminy na 2015 rok. 

 Przewodniczący poszczególnych stałych komisji rady gminy odczytali kolejno plany pracy 

komisji na 2015 rok. 

 Przewodniczący rady gminy odczytał uchwałę w sprawie planu pracy rady gminy i komisji 

na 2015 rok, która następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: za 15, przeciw 0, wstrzymało się 

0. 

 

Ad. 3 pkt. 5 i 6   

 W sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2014 rok i zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2021 wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Pani Hanna 

Seremak według załącznika do niniejszego protokołu. 

 Radny Powiatu Garwolińskiego pan Marek Ziędalski podziękował za zaproszenie na sesję, 

przeprosił, że musi opuścić obrady ponieważ spieszy się na sesję rady powiatu.   

 Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnemu powiatowemu za przybycie. 

 Po krótkiej dyskusji 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 następującą ilością głosów: za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 

przeciw 0, wstrzymało się 3.   

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2021, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2021  

w głosowaniu jawnym została przyjęta następującą ilością głosów: za podjęciem uchwały 

głosowało 10 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 5.   

 

Ad. 4 i 5 

 Uchwałę Budżetową na 2015 rok omówiła Skarbnik Gminy Pani Hanna Seremak. 

Powiedziała miedzy innymi o zmianie w załączniku nr 7, która  dotyczy odpadów komunalnych, 

 następnie przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2021 i zapytała czy radni 

mają jakieś pytania.  

 Radny Janusz Gurdek zapytał o tabelę Nr 1 w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

dotyczącej wydatków na wynagrodzenia . Porównał, że w 2014 roku wykonanie było mniejsze  

o około 1 mln. zł w stosunku do projektu na 2015 rok.   



 Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy, która powiedziała, że w 2014 roku nie było odpraw  

i nagród jubileuszowych, natomiast w roku 2015 zaplanowane są nagrody jubileuszowe i odprawy 

emerytalne dla pracowników szkół i administracji . Największy wzrost jest zaplanowany  

w oświacie bo poza nagrodami i odprawami są  wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia z języka 

rosyjskiego, zatrudnienie asystenta nauczyciela i zwiększenie oddziałów przedszkolnych. 

 Radny Janusz Gurdek zapytał o kwotę wolnych środków,  czy są to zyski gminy. 

 Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy, która powiedziała między innymi z czego wynikają 

wolne środki i że są przeznaczane tylko i wyłącznie na spłatę długów.  

 Radny Mariusz Chmielewski zapytał o lokowanie wolnych środków na lokaty bankowe. 

Zapytał skąd wynika, że Wójt może lokować wolne środki w bankach innych niż bank 

prowadzący obsługę rachunków urzędu,  jeżeli w ustawie zasadniczej o samorządzie gminy 

widnieje zapis, że do wyłącznej właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w 

zakresie działania gminy. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dlatego w uchwale budżetowej jest zapis, że rada gminy 

upoważnia Wójta Gminy do  lokowania środków pieniężnych na lokatach bankowych w innych 

bankach niż ten który obsługuje nasze rachunki. Zasadne jest lokowanie wolnych środków na 

lokatach w bankach innych jeśli oprocentowanie jest wyższe.   

 Przewodniczący odczytał uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021, 

którą następnie poddał pod głosowanie jawne. W głosowaniu jawnym radni  oddali następującą 

liczbę głosów: za 11, przeciw 0, wstrzymało się 4. 

  Przewodniczący odczytał uchwałę budżetową na 2015 rok, która następnie poddał pod 

głosowanie jawne. W głosowaniu jawnym radni  oddali następującą liczbę głosów: za 11, przeciw 

0, wstrzymało się 4. 

 

Ad. 6 i 7 

 Radny Tadeusz Gendek poprosił o zapisanie w protokole, żeby od przyszłej sesji zgodnie 

ze statutem gminy był  w porządku obrad punkt „sprawozdanie Wójta Gminy z działalności 

między sesjami” i drugi „sprawozdanie Przewodniczącego rady Gminy z działalności między 

sesjami.” 

 Radny Mariusz Chmielewski złożył na ręce Przewodniczącego Rady interpelacje do Wójta 

Gminy oraz pismo do rady gminy, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 Radny Janusz Gurdek ponownie zapytał czy możemy sprawdzić czy osoby zamieszkujące 

na naszym terenie w okresie letnim, mają podpisane umowy z firmą odbierającą odpady. 

 Przewodniczący Rady powiedział, że zasygnalizuje tę sprawę Wójtowi Gminy.  

 Radna Teresa Kondej powiedziała, że wie o takich  osobach, które same się zgłaszają do 

urzędu. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest już nowelizacja ustawy, z której wynika jak będzie 

rozwiązana sprawa tzw. letników. 

 Radny Mariusz Chmielewski poprosił aby wraz z zawiadomieniem o sesji rady przesyłać 

protokół z poprzedniej sesji rady. 

 Przewodniczący Rady Gminy udzielił wyjaśnień. Powiedział między innymi, że protokół 

jest dostępny w urzędzie i nie ma potrzeby tworzyć następnych papierów. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady trzeciej Sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.   



 

 

 

      Ustalenia: 

  Na trzeciej Sesji Rady Gminy: 

1.  Zostały podjęte uchwały w sprawie: 

1/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łaskarzew, 

2/ ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta za udział w naradach, 

3/ wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

wysokości tej opłaty, 

 4/ planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2015 rok, 

5/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2014 rok, 

6/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2021. 

2. Została podjęta Uchwała Budżetowa na rok 2015. 

3. Została podjęta Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021. 

 

   

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio 


