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                                                           Protokół Nr IV/2018           
z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew  
 

 Otwarcia czwartej 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 Jerzy Rękawek.   
 
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 
7. Media 

 
Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali na piśmie porządek obrad sesji 
wraz z materiałami i zapytał, czy  radni wnoszą wnioski do porządku obrad. 

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

przeprowadzenia głosowania. 
 
Ad. 3  
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek sesji w brzmieniu: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/24/03 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 

stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw na terenie Gminy Łaskarzew oraz 
Uchwały Nr VII/31/03 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectw na terenie Gminy Łaskarzew. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrów. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budel. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Krępskie. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Celinów. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa Kolonia. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabina. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebno. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebno Kolonia. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kacprówek. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywda. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ksawerynów. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leokadia. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewików. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniki. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Melanów. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Pilczyn. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sośninka. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Helenów. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Pilczyn. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uścieniec. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wanaty. 
27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Łaskarzewska. 
28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Rowska. 
29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zygmunty. 
30. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia 

wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 
pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
programem rządowym „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” na terenie gminy Łaskarzew. 
34. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok. 
35. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok. 
36. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 
37. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2019 rok. 
38. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok. 
39. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
40. Sprawy różne. 
41. Zamknięcie sesji. 
  

Radni jednogłośnie  zatwierdzili porządek obrad. 
   
Ad. 4   

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Sekretarz Gminy Hannę Cichecką o udzielenie 
wyjaśnień do projektu uchwały. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na dzisiejszej sesji rady będą podejmowane uchwały  
w sprawie uchwalenia Statutów poszczególnych sołectw, w związku z tym należy uchylić 
poprzednie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania.  
   Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
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 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/24/03 
Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw na 
terenie Gminy Łaskarzew oraz Uchwały Nr VII/31/03 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 15 kwietnia 
2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw 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 IV/16/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 5   

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrów, która była omawiana na posiedzeniu stałych komisji 
Rady Gminy. 

Sekretarz Gminy Hanna Cichecka poinformowała radnych, że w sprawie Statutu Sołectwa 
były przeprowadzone konsultacje społeczne. Następnie odczytała Sprawozdanie 
z przeprowadzonych konsultacji i udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie Statutu 
Sołectwa. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Aleksandrów, 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 IV/17/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.6 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Budel, 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 IV/18/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Budy Krępskie, 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 IV/19/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
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Celinów, 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 IV/20/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Dąbrowa, 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 IV/21/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.10 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Dąbrowa-Kolonia, 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 IV/22/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

Ad. 11 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Grabina, 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 IV/23/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 12  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Izdebno, 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 IV/24/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 13 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Izdebno-Kolonia, 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 IV/25/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
Ad. 14 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Kacprówek, 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 IV/26/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
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protokołu. 
 
Ad. 15 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Krzywda, 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 IV/27/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 16 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Ksawerynów, 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 IV/28/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 17 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Leokadia, 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 IV/29/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 18 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Lewików, 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 IV/30/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 19 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Lipniki, 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 IV/31/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 20 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Melanów, 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 IV/32/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Ad. 21 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Nowy Pilczyn, 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 IV/33/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 22 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Sośninka, 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 IV/34/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 23 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Stary Helenów, 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 IV/35/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 24 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Stary Pilczyn, 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 IV/36/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 25 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Uścieniec, 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 IV/37/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 26 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Wanaty, 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 IV/38/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 27 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Wola Łaskarzewska, 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 IV/39/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 28 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Wola Rowska, 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 IV/40/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 29 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Zygmunty, 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 IV/41/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 30 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, i był on omawiany na 
posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 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 IV/42/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 31 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci 
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023, i był on omawiany na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na 
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świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 
posiłku lub żywności oraz pomocy, 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 IV/43/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 32 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023 i był on omawiany na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
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 IV/44/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 
Salę obrad opuścił radny Maciej Wróbel. 
 
Ad. 33 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
utworzenia Klubu „Senior +” na terenie gminy Łaskarzew i był on omawiany na posiedzeniu 
stałych komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie  utworzenia Klubu „Senior +” na 

terenie gminy Łaskarzew, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr IV/45/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 34. 
 Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Agnieszkę Kowalską o przedstawienie Planu 
Pracy Rady Gminy na 2019 rok. 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wysocki przedstawił Plan Pracy Komisji na 
2019 rok.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu Anna Zackiewicz 
przedstawiła Plan Pracy Komisji na 2019 rok. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony 
Przeciwpożarowej Jerzy Rękawek przedstawił Plan Pracy Komisji na 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania. 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie planu pracy Rady Gminy  

i Komisji na 2019 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr IV/46/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 35 

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

Głos zabrała Skarbnik Gminy, która omówiła zmiany w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 
rok. 

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” 13 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr IV/47/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 36. 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt Uchwały w sprawie  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-20129 był omawiany na posiedzeniu stałych komisji Rady 
Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania do WPF. 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Radni nie mieli pytań.  
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie n WPF na lata 2019 - 2029,  

którą następnie poddał pod głosowanie jawne.   
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr IV/48/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 37 
 Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew powiedział, że Uchwała Budżetowa na 2019 rok 
była szczegółowo omawiana na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew. Zapytał czy 
radni mają pytania. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Radni nie mieli pytań.  
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 
rok,  którą następnie poddał pod głosowanie jawne.   

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr IV/49/2018 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 38 
 Sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej za 2018 rok przedstawił Przewodniczący 
Komisji Krzysztof Wysocki. 
   
Ad.39 
 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 10 grudnia 2018 roku  do 
27 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. 40 
 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio otworzył dyskusję w sprawach różnych. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Agnieszki Goźlińskiej w sprawie 
podłączenia budynków we wsi Sośninka do sieci wodociągowej. 

Wójt Gminy Marian Janisiwicz udzielił wyjaśnień w powyższej sprawie. 
Z-ca Wójta Sylwia Szopa udzieliła wyjaśnień w sprawie pozyskania środków finansowych 

na budowę sieci wodociągowej jak również przedstawiła sprawę remontu drogi w miejscowości 
Leokadia. 

Radny Wojciech Zackiewicz odczytał i złożył interpelację w sprawie możliwości 
pozyskania środków finansowych  w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019 na 
realizację zadań publicznych mających na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie publiczne. 

Z-ca Woj ta Gminy Sylwia Szopa ustosunkowała się do odczytanej interpelacji.  
 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  
     
 
  Ad.41 

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

                 
  Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 
 
  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  
        


