
                                                              Protokół Nr IV/2015                              

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 16 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 9.30 – 14.00 

 

 Otwarcia czwartej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Błachnio.  Stwierdził, że w obradach Sesji uczestniczy 14 radnych na stan rady 15 i uchwały 

podjęte na dzisiejszej Sesji będą miały moc prawną. 

Radny nieobecny – Mariusz Chmielewski 

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczą: 

1. Marian Janisiewicz – Wójt Gminy 

2. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

3. przedstawiciel lokalnych mediów 

4. Sołtysi z terenu Gminy Łaskarzew 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali na piśmie porządek 

obrad Sesji wraz z materiałami i zapytał czy Wójt lub radni wnoszą wnioski do porządku obrad. 

Pani Hanna Cichecka Sekretarz Gminy przedstawiła  wniosek Wójta Gminy  

 o wprowadzenie do porządku obrad punktu o treści „podjecie uchwały w sprawie  wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej 

opłaty”. (Radni otrzymali przed sesją projekt uchwały.) 

Radny Janusz Gurdek zgłosił wniosek o przerwanie sesji, na którą zgodnie ze Statutem 

Gminy Łaskarzew i ustawą o samorządzie gminnym niektórzy radni otrzymali za późno 

zawiadomienia. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 

Po wznowieniu obrad Sekretarz Gminy Pani Hanna Cichecka udzieliła wyjaśnień  

w sprawie przerwania sesji. Wyjaśniła, że w trakcie przerwy rozmawiała telefonicznie z Panią 

Ewą Foryszewską Radcą Prawnym  i ustalono, że jeżeli wynikła taka okoliczność, że część 

radnych nie została zawiadomiona  w terminie o posiedzeniu sesji, to  wniosek radnego Janusza 

Gurdka powinien być poddany pod głosowanie jawne. Należy stwierdzić, że w sesji uczestniczy 

14 radnych, a tylko jeden radny Pan Mariusz Chmielewski nie przybył na sesję. Poza tym, żaden z 

radnych obecnych na sesji nie zakwestionował otrzymania zawiadomienia na sesję nieterminowo.  

Pan Janusz Gurdek wnoszący o przerwanie sesji stwierdził, że osobiście nie czuje się 

nieterminowo zawiadomiony.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Błachnio poprosił radnego Janusza Gurdka  

o ponowne przedstawienie swojego wniosku. Radny Janusz Gurdek zgłosił wniosek o przerwanie 

posiedzenia Rady Gminy, w związku z nieterminowym zawiadomieniem na sesję. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 5 radnych, „przeciw” 

9 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych .  

Radny Janusz Gurdek złożył na piśmie  do Przewodniczącego Rady projekt uchwały  

w sprawie ustalenia ścisłych kryteriów doręczenia zawiadomień o sesjach i zgłosił 

o wprowadzenie go do porządku obrad na obecnej sesji. 

Wójt Gminy Pan Marian Janisiewicz poprosił o możliwość zabrania głosu. Przypomniał, 

że sesja została zwołana, aby uchwalić ważne sprawy dla gminy. Wójt poprosił radnych  



o przemyślenie swoich decyzji i przemyślenie postępowania, bo w takiej sytuacji nie widzi 

możliwości podejmowania uchwał i decyzji.  

Po wystąpieniu Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Błachnio poddał 

pod głosowanie jawne przyjęcie wniosku dotyczącego dodania do porządku obrad podpunktu „5”  

o treści „podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty”.  

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

„przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Janusza 

Gurdka w sprawie „podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ścisłych kryteriów doręczania 

zawiadomień o sesjach”. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 4 radnych, „przeciw” 

10 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  

Przewodniczący Rady Gminy po wprowadzeniu zmian odczytał porządek obrad,  który 

następnie poddał pod głosowanie jawne. 

Za przyjęciem porządku obrad w zmienionym brzmieniu głosowało: „za” 14  radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

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

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zarządzenia wyborów organów sołectw, 

2/ ustalenia zakresów działania Stałych Komisji Rady Gminy Łaskarzew, 

3/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, 

4/ zmian w WPF na lata 2015-2021, 

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

       wysokości tej opłaty. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. 

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

    poprzedniej sesji rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.2. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał ustalenia zawarte w protokole z trzeciej sesji Rady 

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

Protokół z trzeciej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

„Za” przyjęciem głosowało 14 radnych, „przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.            

 

Ad. 3 pkt.1 

 Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw udzielił 

Wójt Gminy. Powiedział między innymi, że upływa kadencja 2011 – 2015 i należy przeprowadzić 

nowe wybory Sołtysów i Rady Sołeckiej na terenie Gminy.  Radni nie mieli pytań.   

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów organów 

sołectw, którą następnie poddał pod głosowanie jawne.  



W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. „Za” 14 radnych, „przeciw” 0 

radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr IV/13/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

 

 

Ad. 3 pkt. 2 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresów działania Stałych Komisji Rady Gminy 

Łaskarzew omówiła Sekretarz Gminy Pani Hanna Cichecka. Radni nie mieli pytań do ww. 

uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie ustalenia zakresów działania 

Stałych Komisji Rady Gminy Łaskarzew, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następująca liczbę głosów: „za” 14 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr IV/14/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 3 pkt. 3 i 4 

 W związku z nieobecnością na Sesji Rady Pani Hanny Seremak Skarbnika Gminy uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok i  uchwały w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021 omówiła Sekretarz Gminy Pani Hanna 

Cichecka. 

 Radni nie mieli pytań do ww. uchwał. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy 

Łaskarzew na 2015 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

0 radnych, „wstrzymujący się” 1 radny. Uchwała Nr IV/15/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na lata 2015 -2021, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

0 radnych, „wstrzymujących się” 0 radnych. Uchwała Nr IV/16/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 pkt. 5 

 Sekretarz Gminy omawiając projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty wyjaśniła, że po 

konsultacjach z R.I.O. w Siedlcach należy wprowadzić zmianę zapisu w § 3  a dotyczącą 

zwolnienia rodzin posiadających pięcioro i więcej dzieci tj. zwolnienie z opłaty piątego  

i następnego dziecka. W poprzednio podjętej uchwale z dnia 30.12.2014 roku był zapis o dopłacie, 

a winno być użyte słowo zwolnienie. Poza tym treść uchwały niczym się nie różni od poprzednio 

podjętej na Sesji w dniu 30.12.2014r. Sentencja uchwały i ustalenia radnych  pozostają bez zmian. 

Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady Gminy 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” 14 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymujących się” 0 radnych. Uchwała Nr IV/17/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  ogłosił przerwę w obradach. 

 

Po upływie 15 minut Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew wznowił obrady.  

 

Ad. 4  

 Wójt Gminy Łaskarzew Pan Marian Janisiewicz złożył ustne sprawozdanie z działalności 

między sesjami Rady Gminy Łaskarzew: 

- udział w spotkaniu Zarządu Gminy i Miasta Ochotniczych Straży Pożarnych w Uścieńcu-

Krzywdzie, 

- udział w debacie publicznej dotyczącej przebudowy linii wysokiego napięcia, 

- udział w spotkaniu noworocznym w Garwolinie, 

- udział w spotkaniu z Sołtysami z terenu Gminy Łaskarzew, 

- udział w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu garwolińskiego. 

 

 Sprawozdanie uzupełniła Pani Hanna Cichecka, która przekazała informacje o odbytym 

spotkaniu ze Starostą Powiatu Garwolińskiego, oraz o spotkaniu zorganizowanym przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach. 

 

Ad.  5 

 Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział w spotkaniu noworocznym, organizowanym   przez Starostę Powiatu Garwolińskiego 

w dniu 5 stycznia 2015r.w Dworze Zielonym w Miętnem. W spotkaniu uczestniczyli 

Wójtowie i Przewodniczący Rad z terenu Powiatu Garwolińskiego, radni powiatowi, 

przedsiębiorcy oraz Marszałek sejmu Adam Struzik, posłowie: Grzegorz Woźniak, Krzysztof 

Borkowski oraz zaproszeni goście. 

- udział w spotkaniu Zarządu Gminno-Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych w dniu 6 

stycznia 2015r. w OSP Uścieniec-Krzywda. 

- udział w naradzie sołtysów w dniu 13.01.2015r. 

- przyjęcie petenta w trakcie trwania dyżuru. 

 

  

Ad. 6  

 Sekretarz Gminy Pani Hanna Cichecka odczytała interpelacje radnego Mariusza 

Chmielewskiego, które wpłynęły w dniu 30 grudnia 2014 roku oraz odpowiedzi jakie 

wystosowano na ww. interpelacje. Radni nie mieli pytań ww. zakresie. 

 

Ad. 7 



 Wójt Gminy omówił sprawy bieżące z działalności gminy Łaskarzew. Powiedział między 

innymi o planowanych zebraniach sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Strażach 

Pożarnych oraz zebraniach wiejskich związanych z wyborami organów sołectw. 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio przeprosił radnych i stwierdził, że 

jeśli radni uważają, że otrzymali za późno zawiadomienia to na przyszłość  będzie starał się nie 

dopuścić do takiej sytuacji.  

 Ponadto Pan Janusz Gurdek zaproponował, że zawiadomienia na Sesję mogą być 

przesyłane e-mailem. Wobec powyższego ustalono, że zainteresowani radni podadzą adresy  

e-mailowe, na które będą wysyłane zawiadomienia na sesję.    

 Radny  Janusz Gurdek  złożył  ponownie do Przewodniczącego Rady projekt uchwały   

w sprawie ustalenia ścisłych kryteriów doręczania zawiadomień o Sesjach Rady Gminy. 

 

  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady czwartej Sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.   

 

 

 

      Ustalenia: 

  Na czwartej Sesji Rady Gminy: 

1.  Zostały podjęte uchwały w sprawie: 

 1/  zarządzenia wyborów organów sołectw, 

2/  ustalenia zakresów działania Stałych Komisji Rady Gminy Łaskarzew, 

3/  zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, 

4/  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2021, 

5/ wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

    i ustalenia wysokości tej opłaty. 

2. Złożono projekt uchwały w sprawie ustalenia ścisłych kryteriów doręczania zawiadomień  

o Sesjach Rady Gminy. 

 

   

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio 


