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Protokół Nr VI/2019 
z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 29 kwietnia 2019 roku  w godzinach 8.30 – 12.30  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew  

 
 Otwarcia szóstej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło  
na początku 13 radnych a następnie 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. Sylwia Szopa – Z-ca Wójta Gminy 
2. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 
3. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy  
4. Ewa Foryszewska – Radca Prawny 
5. Mieszkańcy sołectw Leokadia i Nowy Helenów 

 
Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali na piśmie porządek obrad sesji 
wraz z materiałami, poprosił o dodanie puntu 16 w brzmieniu „Przyjęcie protokołu z piątej sesji 
Rady Gminy, a następnie 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. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii 

Dąbrowskiej w Starym Pilczynie, adres Stary Pilczyn 36, 08-450 Łaskarzew oraz nadanie jej 
sztandaru. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Łaskarzew oraz określenia granic obwodów, publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Łaskarzew. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2019”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenie kandydatury do tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Garwolińskiego”.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2019 rok. 
12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. 
13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie za 2018 

rok. 
14. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025 za rok 2018.  
15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
16. Przyjęcie protokołu z piątej sesji Rady Gminy. 
17. Sprawy różne. 
18. Zamknięcie sesji. 
      

Radni jednogłośnie  zatwierdzili porządek obrad. 
   
Ad. 4   

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Starym Pilczynie, adres Stary Pilczyn 36, 
08-450 Łaskarzew oraz nadanie jej sztandaru 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 zmiany nazwy Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Starym Pilczynie, adres Stary Pilczyn 36, 08-450 
Łaskarzew oraz nadanie jej sztandaru, którą następnie poddał pod głosowanie jawne.   

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, „przeciw” 
1 radny, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr VI/58/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 5   

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew oraz 
określenia granic obwodów, publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 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. 
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Na obrady sesji przybył radny Krzysztof Wysocki. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew oraz określenia granic obwodów, 
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku, 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 VI/59/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.6 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli 
i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze, 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 tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 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 VI/60/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łaskarzew, 
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 czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez gminę 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 VI/61/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” 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 przyjęcia „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 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 VI/62/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 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 określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania, 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 VI/63/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
zgłoszenie kandydatury do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, 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 zgłoszenie kandydatury do tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, która 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 VI/64/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zmiany w budżecie gminy na 2019 rok były 
omawiane na posiedzeniu stałych komisji.  

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” 14 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr VI/65/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 12. 
 Przewodniczący Rady Gminy powitał na posiedzeniu Rady Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Marzenę Bielecką. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 
rok   była przedstawiana i omawiana  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. 

 
Ad. 13 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie Marzena Bielecka 
przedstawiła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie 
za 2018 rok. 
 Radni nie mieli pytań do sprawozdania. 
 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 
 

Ad. 14 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025 za rok 

2018 omówiła Z-ca Wójta Gminy Pani Sylwia Szopa. (Sprawozdanie udostępniono na stronie 
internetowej Gminy Łaskarzew www.laskarzew.pl) 
 
Ad. 15 
 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 28 lutego 2019 roku  do 
28 kwietnia 2019 roku przedstawiła  Z-ca Wójta Gminy Sylwia Szopa (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. 
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Ad. 16 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z V sesji 
Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają uwagi do projektu protokołu.   
 Radni nie zgłosili  uwag do protokołu. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z V Sesji 
Rady Gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych.  
 
Ad. 17 
  Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio otworzył dyskusję w sprawach różnych. 
 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń 
majątkowych za 2018 rok. 
 Mieszkańcy miejscowości Leokadia i Nowy Helenów zabrali głos w sprawie remontu drogi 
dojazdowej do miejscowości Leokadia i zniszczonej drogi przez wieś Leokadia prowadzącej do 
miejscowości Nowy Helenów. 
 Przewodniczący Rady Gminy udzielił wyjaśnień w sprawie remontu dróg będących tematem 
dyskusji. Powiedział, że radni znają stan tych dróg i w miarę możliwości i środków finansowych 
będą one remontowane. Droga do miejscowości Leokadia znajduje się na terenie miasta Łaskarzew. 
Urząd Miasta złożył wniosek o dofinansowanie remontu tej drogi i jeśli będzie taka decyzja Rady 
Gminy Łaskarzew to Gmina dofinansuje to zadanie inwestycyjne.  
 W sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli za okres strajku wyjaśnień udzieliła Radca 
Prawna Ewa Foryszewska. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję w sprawach różnych.  
     
  Ad. 18 

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

                 
  Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 
 
  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  
        


