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  Protokół Nr V/2019           

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 
odbytej w dniu 28 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew  

 
 Otwarcia piątej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło  
13 radnych na stan Rady 15 i uchwały podjęte na  Sesji mają moc prawną. 
Radni nieobecni:  Krystyna Kuc i 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. Danuta Łuczyńska - sołtys wsi Uścieniec 
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 przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019”. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane 
przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, 
na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew w 2019 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2019 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łaskarzew. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2019 rok. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Janusza Gurdek z dnia 28 grudnia  
       2018 roku złożonego w trybie art. 241 kpa. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łaskarzew. 
12.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 

2018. 
14. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 
15. Przyjęcie protokołów z III i IV Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 
16. Sprawy różne. 
17. Zamknięcie sesji. 

Upamiętnienie rocznicy pomordowanych mieszkańców wsi Wanaty w 1944 roku – złożenie 
wiązanek na Cmentarzu Parafialnym w Łaskarzewie oraz przy Pomniku w Wanatach. 

 
Radni jednogłośnie  zatwierdzili porządek obrad. 

   
Ad. 4   

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 przyjęcia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019”, 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 V/50/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 5   

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
poboru podatków i opłat w drodze inkasa, który był 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 poboru podatków i opłat 

w drodze inkasa, 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 V/51/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Ad.6 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form 
kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew 
w 2019 roku, który był 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 ustalenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli 
prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew w 2019 roku, 
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 V/52/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Łaskarzew w 2019 roku, który był 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 określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew 
w 2019 roku, 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 V/53/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
regulaminu odprowadzania ścieków 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. 
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Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w regulaminu odprowadzania ścieków 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 V/54/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 9 

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

Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz zgłosił autopoprawkę do zmian w budżecie 
gminy Łaskarzew na 2019 rok.  

Głos zabrała Skarbnik Gminy, która omówiła zgłoszona autopoprawkę oraz  zmiany 
w budżecie gminy Łaskarzew na 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania do zmian w budżecie gminy na 
2019 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 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 V/55/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 10. 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia 
wniosku Pana Janusza Gurdek z dnia 28 grudnia  2018 roku złożonego w trybie art. 241 kpa. 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 rozpatrzenia wniosku Pana Janusza 
Gurdek z dnia 28 grudnia 2018 roku złożonego w trybie art. 241 kpa., 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 V/56/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 11 
 Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew powiedział, że  projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łaskarzew był omawiany na posiedzeniu stałych 
komisji Rady Gminy Łaskarzew. Zapytał czy radni mają pytania. 
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Pan Bogdan Michalczyk poprosił o możliwość zabrania głosu. 
 Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew udzielił głosu wnioskującemu. 
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 Pan Bogdan Michalczyk zapytał dlaczego nie otrzymał zawiadomienia o terminie sesji, na 
którym jest podejmowana uchwała w sprawie złożonej przez niego skargi. 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zawiadomienie nie zostało wysłane, ale 
skarżący dotarł na posiedzenie rady w związku z tym skarga będzie rozpatrywana.  
 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą zabrać głos w sprawie projektu 
omawianej uchwały. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Pan Bogdan Michalczyk powiedział, że jest zszokowany i zapytał kto pisał uzasadnienie do 
tej uchwały.  

Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz udzielił stosownych wyjaśnień w sprawie 
własności działek i budynku OSP w Izdebnie. 

Radca Prawna Ewa Foryszewska wyjaśniła, że nie było możliwości od ręki załatwienia 
sprawy użyczenia pomieszczeń w budynku OSP w Izdebnie ponieważ należało sprawdzić inne 
umowy użyczenia obowiązujące do tej pory.  

Pan Michalczyk zwrócił się do radcy prawnej ze stwierdzeniem, że jego celem nie było 
załatwienie sprawy w  jeden dzień tylko, czy jest możliwość użyczenia pomieszczeń w budynku 
OSP. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że z tego co jest mu wiadome to przedstawiciele 
Koła Gospodyń przyszli w dniu, który nie był dniem przyjęć interesantów.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do projektu uchwały. 
Radni nie mieli pytań. 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Łaskarzew,  którą następnie poddał pod głosowanie jawne.   
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 10 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 3 radnych.  Uchwała Nr V/57/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 Na posiedzenie Rady Gminy przybył radny powiatu garwolińskiego Marek Ziędalski. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 
 
Ad. 12 
 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 28 grudnia 2018 roku  do 
28 lutego 2019 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. 13 

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 
2018 przedstawiła Z-ca Wójta Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania.  
 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 Radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Ad. 14 
 Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przedstawiła 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie Marzena Bielecka 
(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. 15 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z III i IV 
sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają uwagi do projektów protokołów.   
 Radni nie zgłosili  uwag do protokołów. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z III i IV 
Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych.  
 
Ad. 16 
  Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio otworzył dyskusję w sprawach różnych. 
 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka odczytała pisma w sprawie: 
1/ wniosek Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Garwolinie w sprawie przyznania dotacji, 
2/ pismo Agnieszki Sikora zam. Stary Pilczyn z prośbą o formalne i fizyczne uregulowanie dojazdu 
do działki. 
 
 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka udzieliła wyjaśnień w sprawie wniosku Związku Spółek 
Wodnych. Powiedziała, że Gmina Łaskarzew ma podjętą uchwałę w sprawie przyznawania dotacji, 
w której podane są terminy kiedy należy składać wnioski na dany rok.  
 Po krótkiej dyskusji uzgodniono, że pismo w sprawie uregulowania dojazdu do działki 
będzie rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu stałych komisji.  
 
 Radny Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski przedstawił zebranym sprawy związane z 
działalnością powiatu garwolińskiego. Szczegółowo omówił planowane na 2019 rok inwestycje 
związane z remontami i budową dróg. 
 
 Radny Maciej Wróbel zadał pytanie w sprawie odbioru popiołu z  posesji w miejscowości 
Leokadia przez firmę Eko-Lider. 
 Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Wójt Gminy Marian Janisiewicz. 
 Radny Wróbel poprosił, aby zapoznać wszystkich radnych ze stanem faktycznym drogi do 
miejscowości Leokadia. 
 Ustalono, aby na najbliższym posiedzeniu stałych komisji rady gminy zorganizować wyjazd 
i zapoznać radnych ze stanem dróg gminnych. 
   
 Pan Tomasz Błachnio mieszkaniec sołectwa Leokadia poprosił o udzielenie głosu. 
Zadał następujące pytania: 
- czy istnieje możliwość umieszczenia tabliczki Pomnik przyrody na drzewie w Leokadii,  
- czy w budżecie gminy na 2019 rok została ujęta droga dojazdowa do Nowego Helenowa 
i Leokadii docelowo do przystanku PKP w Leokadii, 
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- gdzie były wydane pieniądze przeznaczone przez Urząd Miasta Łaskarzew i czy ta kwota została 
zabezpieczona w budżecie gminy na 2019 rok. 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w sprawie tabliczki sprawa zostanie 
skierowana do referatu rolnictwa, pytanie o ujęcie drogi dojazdowej do Leokadii w budżecie gminy 
na 2019 rok powinno zostać skierowane do radnego Macieja Wróbla. 
 Wyjaśnień w sprawie pieniędzy przekazanych Gminie przez Miasto Łaskarzew udzielił 
Wójt Gminy Łaskarzew. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  
     
  Ad. 17 

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

                 
  Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 
 
  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  
        


