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                                                           Protokół Nr III/2018           
z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 10 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew  
 

 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło  
14 radnych na stan Rady 15 i uchwały podjęte na  Sesji mają moc prawną. 
Radny nieobecny Wojciech Zackiewicz.   
 
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. Janusz Gurdek – sołtys wsi Lewików 

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

wraz z materiałami i zapytał, czy  radni wnoszą wnioski do porządku obrad. 
Wójt zgłosił wniosek o dodanie dwóch projektów uchwał w punkcie 2 jako podpunkt 1 

„Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy” i w punkcie 2 jako 
ppkt. 11 „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty”.  

Innych wniosków nie zgłoszono. 
Nastąpiło sprawdzenie obecności poprzez zalogowanie się do systemu służącego do 

przeprowadzenia głosowania. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Łaskarzew 

o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. 
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.   
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2. Podjęcie uchwał w sprawie : 
   1/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, 
   2/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  
         komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za  
         uiszczoną przez właściciela   nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  
         komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów  komunalnych od właściciela 
        nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego  
       zbierania odpadów komunalnych, 
   3/ przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew, 
   4/  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, 
   5/ obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019, 
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   6/ obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku rolnego  
      na  rok 2019, 
   7/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019  
      obowiązujących na   terenie Gminy Łaskarzew, 
   8/ ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łaskarzew, 
   9/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew  na 2018 rok, 
   10/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029, 
   11/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia   
         stawki tej opłaty 
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
  4. Przyjęcie protokołu z II  sesji Rady Gminy. 
  5. Sprawy różne.  
  6. Zamknięcie sesji. 
 
Ad. 2 ppkt.1   

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącą komisji skarg, wniosków i petycji 
o zabranie głosu. 

Radna Monika Markowska powiedziała, że komisja na posiedzeniu rozpatrywała skargę na 
działalność Wójta Gminy. Po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy i analizie przedstawionych 
argumentów Komisja stwierdziła, że przedstawiona skarga jest bezzasadna.   

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania.  
   Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy, którą następnie poddał pod głosowanie jawne.   

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 11 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymało się” 3 radnych.  Uchwała Nr III/5/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt.2   

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  
komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za  
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
częstotliwości odbierania odpadów  komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, która była 
omawiana na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
Radna Marzena Getka odczytała stanowisko Klubu Radnych odnośnie zmiany wysokości 

opłaty za odbiór odpadów komunalnych. (Pismo stanowi załącznik do protokołu). 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni dyskutowali na posiedzeniu komisji 

i stanowisko radnych z Klubu było zupełnie inne niż to przedstawione. 
Z-ca Wójta Gminy Sylwia Szopa dała w wątpliwość skutki rozstrzygnięcia przetargu. Na 

posiedzeniu komisji wszyscy radni zdecydowali, aby przyjąć proponowaną stawkę a teraz radni 
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z klubu zmieniają zdanie. 
Radca Prawna Ewa Foryszewska wyjaśniła, że projekt omawianej uchwały nie dotyczy 

wysokości opłat, a sposobu zagospodarowania odpadów. 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela   nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów  komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, 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 III/6/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.2 ppkt 3 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Łaskarzew był omawiany na posiedzeniu komisji i zapytał czy radni mają jakieś 
pytania. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Radni nie mieli pytań. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew, 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 III/7/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt 4 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, był omawiany na posiedzeniu stałych 
komisji rady gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2019 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 III/8/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Ad. 2 ppkt 5 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019, był omawiany na 
posiedzeniu stałych komisji rady gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny 
sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019, 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 III/9/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt. 6 
  Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta, przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku rolnego  na  rok 2019, był 
omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 
przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku rolnego na  rok 2019, 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 III/10/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

Ad. 2 ppkt. 7 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na   terenie 
Gminy Łaskarzew, był omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na   terenie Gminy Łaskarzew, 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 III/11/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.  
 

Ad. 2 ppkt. 8 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie ustalenie 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łaskarzew, był omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady 
gminy i radni wnioskowali , aby wynagrodzenie pozostało bez zmian. 
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Łaskarzew, 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 III/12/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt. 9 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zmiany w budżecie gminy na 2018 rok były 
omawiane na posiedzeniu stałych komisji. 

Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
Łaskarzew na 2018 rok., którą omówiła Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania do autopoprawki. 
Radni nie mieli pytań. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne autopoprawkę do budżetu 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radnych. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania do zmian w budżecie gminy 

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 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 III/13/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 2 ppkt 10. 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zmiany WPF były omawiane na posiedzeniu 
komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania do zmian WPF. 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Radni nie mieli pytań.  
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian WPF na lata 2018 - 2029,  

którą następnie poddał pod głosowanie jawne.   
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W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr III/14/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Ad. 2 ppkt 11 
 Przewodniczący Rady Gminy  powiedział,  że w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej opłaty zostało już odczytane 
stanowisko Klubu Radnych. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radna Agnieszka Kowalska w imieniu pozostałych radnych odczytała Oświadczenie 
o treści: 

„Po odbyciu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Łaskarzew w dniu 5 grudnia 
2018 roku jako radni zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez Klub radnych „Radni dla Ciebie”. 

Czterech radnych: Pani Marzena Getka, Pan Wojciech Zackiewicz, Pan Gabriel Wasilka 
i Pani Milena Kopik głosowało za kwotą 15 złotych,  Pan Maciej Wróbel za kwotą 14,50 zł za 
odbiór śmieci. 

W wyniku głosowania na wspólnym posiedzeniu Komisji ustalono kwotę za odbiór 
odpadów w wysokości 14,50 złotych od mieszkańca. 

Ponadto Klub radnych nie przedstawił przepisów prawnych umożliwiających i dających 
prawo radnym i Gminie Łaskarzew dofinansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Takie postępowanie wskazuje na brak odpowiedzialności radnych wchodzących w skład 
Klubu radnych „Radni dla ciebie”. 

Jest to przerzucanie odpowiedzialności na resztę radnych, których rękoma chcecie Państwo  
radni wyjść z niewygodnej sytuacji, jak podwyższenie opłaty za odbiór śmieci. 

W swoim programie wyborczym wskazywaliście Państwo, że obniżycie stawki za śmieci, 
ale nie przedstawiliście rozwiązania zgodnego  z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Chcecie Państwo radni z Klubu radnych, aby przekaz wśród mieszkańców Gminy 
Łaskarzew był taki, że to nie „my”, tylko „oni” i Wójt.”  
 
 Radna Marzena Getka powiedziała, że radni z Klubu Radnych nie wprowadzili w błąd 
pozostałych radnych zgadzając się na posiedzeniu stałych komisji na proponowaną przez firmę 
EKO LIDER  cenę za odbiór odpadów komunalnych, lecz wnioskują o to aby znaleźć inne 
rozwiązanie na obniżenie opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 
 Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz powiedział, że wszystkie wątpliwości odnośnie 
przetargu i ceny za odbiór odpadów komunalnych zostały wyjaśnione na posiedzeniu stałych 
komisji rady gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej opłaty, 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 III/15/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Ad.3 
 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 27 listopada 2018 roku  
do 9 grudnia 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. 4 

Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z II sesji Rady Gminy  
 Radni nie zgłosili innych uwag do protokołu. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z II Sesji 
Rady Gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych.  
 
Ad.5 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawach różnych. 
 Radny Krzysztof Wysocki zapytał, czy gmina ma podpisaną umowę na odśnieżanie dróg. 
 Wójt Gminy wyjaśnił, że umowa na odśnieżanie dróg nie została podpisana z żadnym 
przedsiębiorcą. Drogi będą odśnieżane we własnym zakresie. Mamy pługi zakupione z funduszu 
sołeckiego jak również jednostki OSP Melanów i Wola Łaskarzewska mają pługi, które doczepiane 
są do samochodów strażackich. 
 Radna Krystyna Kuc zwróciła uwagę na pobocza przy sklepie w Woli Łaskarzewskiej, które 
powodują, że przy sklepie jest duża kałuża. 

Wójt Gminy udzielił stosownych wyjaśnień.   
 Radna Getka Marzena zapytała o drogę w Dąbrowie, czy jest szansa na poprawę stanu tej 
drogi. 
 Z-ca Wójta Gminy Sylwia Szopa udzieliła  wyjaśnień, że w obecnej chwili w budżecie nie 
jest zaplanowana taka inwestycja. 
 Radny Maciej Wróbel zapytał o stan prawny drogi do sołectwa Leokadia. 
 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka odczytała wniosek mieszkańców wsi Nowy Helenów 
i Leokadia w sprawie wykonania naprawy drogi biegnącej do ich miejscowości. 
 Radna Marzena Getka odczytała pismo Klubu radnych w sprawie możliwości pozyskania 
dotacji na Program „Klub w internecie”. (Pismo stanowi załącznik do protokołu). 
 Z-ca Wójta Gminy Sylwia Szopa zaproponowała radnym, aby zaangażowali się bardziej 
w pozyskiwanie środków i pisanie wniosku a nie tylko podawali informacje, że taki nabór jest 
ogłoszony. Pracownicy gminy jak i podległych jednostek na bieżąco śledzą informacje 
o możliwości pozyskiwania dotacji na różne programy. 
 Radny Wasilka Gabriel zgłosił zły stan chodnika przy drodze powiatowej  w Nowym 
Pilczynie do stacji PKP. 
 Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to droga powiatowa i wszelkie naprawy mogą być wykonane 
przez zarządcę drogi czyli Starostwo Powiatowe. 
 Radni wspólnie ustalili, że możliwość złożenia deklaracji na udział mieszkańców gminy 
w bezpłatnych szkoleniach komputerowych zostaje przedłużony do środy 12 grudnia do godz. 16.  
 Radni nie mieli więcej pytań.   
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  Ad.6 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 

trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   
                 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 
 
  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  
        


