
                                                              Protokół Nr VII/2015                                       

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 27 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 11.00- 14.00 

 

 Otwarcia siódmej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Błachnio.  Powitał zebranych na sesji. 

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyli: 

1. Marian Janisiewicz – Wójt Gminy 

2. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

3. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 

4. Ewa Foryszewska – Radca Prawny 

5. Roman Zowczak -Sołtys wsi Wola Rowska 

6. osoba zaproszona przez radnych 

7. przedstawiciele lokalnych mediów 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach Sesji uczestniczy 15 radnych na stan 

rady 15 i uchwały podjęte na dzisiejszej Sesji będą miały moc prawną. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił zebranych na sesji o powstanie i uczczenie minutą 

ciszy pamięci zmarłego byłego radnego Rady Gminy Łaskarzew Pana Grzegorza Paziewskiego  

z Krzywdy. 

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. 

Radny Janusz Gurdek zgłosił wniosek o uzupełnienie braków formalnych a mianowicie 

podpisu wnioskodawcy na projekcie uchwały o konsultacjach społecznych, który otrzymali radni 

z materiałami na sesję Rady Gminy. Wnioskuje o wykreślenie z porządku obrad lub wysłanie 

ponownie na posiedzenia komisji  pkt. 4 podpunkt 3. Jest to projekt uchwały w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Jego zdaniem jest to zwykły plagiat. 

Pani Ewa Foryszewska Radca Prawny zabrała głos w sprawie projektu uchwały. 

Powiedziała miedzy innymi, że nie jest tak jak powiedzieli wnioskodawcy pierwszego wniosku, że 

rada gminy ma obowiązek podjąć uchwałę o konsultacjach społecznych, może ale nie musi. 

Następnie udzieliła szczegółowych wyjaśnień odnośnie złożonego i podpisanego przez pięciu 

radnych  pierwszego wniosku w  tej samej sprawie. Radni uwzględnili część poprawek w projekcie 

uchwały, które były wynikiem jej uwag. Natomiast pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione przez 

radnych. 

Powiedziała również, że do biura rady wpłynął drugi wniosek Wójta Gminy z projektem 

uchwały o konsultacjach społecznych i w chwili obecnej są rozpoczęte dwie procedury odnośnie 

projektu uchwały. 

Wyjaśniła, że poprzedni wniosek podpisany przez 5 radnych nie musi zawierać poprawek 

jakie ona zaproponowała, bo jeśli radni przekonają pozostałych do swojego wniosku to będzie on 

przegłosowany w takiej formie jak będzie przedstawiony, a jeżeli Wójt przekona radnych do 

swojego wniosku to wówczas on będzie przegłosowany przez radę. 

Powiedziała, że jeśli tych pięciu radnych nie wycofa swojego projektu i naniesie w nim 

potrzebne poprawki to będzie on przedłożony na następną sesję i będzie głosowany jako pierwszy, 



natomiast projekt złożony przez Wójta będzie głosowany jako drugi. W związku z tym wnioskuje o 

zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych. 

Radny Mariusz Chmielewski zapytał Panią mecenas czy z treści e-maila wynika, że jest to 

kolejny projekt uchwały. 

Pani mecenas odpowiedziała, że różni się on od poprzedniego bo naniesione są na nim 

poprawki. 

Radny Chmielewski powiedział, że przesłał ten wniosek z poprawkami na prośbę Pani 

Sekretarz i miała to być wersja do dalszej dyskusji radnych w komisjach.    

Radny Janusz Gurdek powiedział, że składany wniosek nie jest nowym wnioskiem, a tylko 

wnioskiem z naniesionymi poprawkami przesłanym na prośbę Pani Sekretarz, a wniosek Pana 

Wójta nie powinien być przyjęty do porządku obrad ponieważ nie spełnia wymogów formalno-

prawnych ponieważ nie ma podpisu wnioskodawcy i brak jest uzasadnienia. 

Głos zabrał Wójt Gminy Pan Marian Janisiewicz, który wyraził swoją opinię na temat pracy 

radnych i poprosił o pracę na rzecz mieszkańców a wszelkie przepychanki powinny się skończyć.  

Następnie Wójt Gminy złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad w  punkcie 4 podpunktu 3  

  i złożenie przez grupę radnych poprawionego swojego wniosku  na biuro podawcze urzędu.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Błachnio zapytał ponownie jaki jest wniosek 

radnego Gurdka. 

Radny Gurdek Janusz potwierdził, że wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad podpunktu 3 

 w punkcie 4. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wspólny wniosek Wójta Gminy 

i radnego Janusza Gurdka w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.   

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 15 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych . 

Innych wniosków nie było. 

 

Ad. 1 

 Przewodniczący Rady Gminy po wprowadzeniu zmian odczytał porządek obrad,  który 

następnie poddał pod głosowanie jawne. 

Za przyjęciem porządku obrad w zmienionym brzmieniu głosowało: „za” 15  radnych, 

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

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

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Rady Gminy. 

3. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zgłoszenia kandydatury do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, 

2/ określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz 

określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, 

3/ uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew na lata 2014-2018  

     z perspektywą na lata 2018-2022”, 

4/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, 

5/ zmian w WPF na lata 2015-2021. 

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



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

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

    poprzedniej sesji rady. 

8. Sprawy różne. 

9.  Zamknięcie sesji. 

 

Ad.2. 

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

Gminy Łaskarzew i poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z piątej sesji Rady Gminy. 

Protokół z piątej sesji Rady Gminy został przyjęty następującą liczbą głosów: „za” przyjęciem 

głosowało 13 radnych, „przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.            

 Następnie poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z szóstej sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.  

 Protokół z szóstej sesji Rady Gminy został przyjęty następującą liczbą głosów: „za” 

przyjęciem głosowało 13 radnych, „przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.            

 

Ad. 3  

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych ma  pytania odnośnie 

przedstawionej i omawianej na komisjach oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. 

Radni nie mieli pytań. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok została przyjęta. 

 

Ad. 4 ppkt. 1 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatury do 

tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

Radni nie mieli pytań. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 15 radnych, „przeciw” 0 

radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr VII/30/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 4 ppkt. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy maja pytania odnośnie uchwały w 

sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby 

punktów oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.    

           Radni nie mieli pytań.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę wraz z uzasadnieniem  w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz 

określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, którą następnie 

poddał pod głosowanie jawne. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny. Uchwała Nr VII/31/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 4 ppkt. 3  

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew na lata 2014 – 2018 z 

perspektywą na lata 2018- 2022”, który był omawiany na komisjach. 



Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę wraz z uzasadnieniem w sprawie uchwalenia 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew na lata 2014 – 2018 z perspektywą na lata 

2018- 2022”, którą następnie poddał pod głosowanie jawne.  

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr VII/32/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

  Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 

 

Ad. 4 ppkt. 4 

 Szczegółowych wyjaśnień i omówienia uzupełnień do projektu uchwały w sprawie zmian  

w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok udzieliła Skarbnik Gminy Pani Hanna Seremak. 

Radni nie mieli pytań. 

 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, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr VII/33/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 4 ppkt. 5 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2015 -2021, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. Radni nie mieli 

pytań. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr VII/34/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.5 

 Wójt Gminy Łaskarzew Pan Marian Janisiewicz złożył ustne sprawozdanie z działalności 

między sesjami Rady Gminy Łaskarzew m.in.: 

- udział w spotkaniach okolicznościowych ( rocznica Katyń- Smoleńsk, spotkanie emerytów i 

rencistów, Msza Rezurekcyjna), 

- udział w Walnym Posiedzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich   

  w Węgrowie, 

- udział w spotkaniu odnośnie budowy kanalizacji, 

- wizja w terenie – remont świetlic w Izdebnie i Grabinie, remont chodnika w Izdebnie Kol. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział w rozgrywkach o Puchar Starosty Garwolińskiego w piłce nożnej, 

- udział w rozgrywkach o Puchar Starosty Garwolińskiego w piłce siatkowej, 

- udział w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, 

- pełnienie dyżuru,  

- udział w Mszy Świętej z okazji rocznicy Katyń- Smoleńsk, 



- udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków.   

 

Ad. 7  

 Sekretarz Gminy Pani Hanna Cichecka powiedziała, że wpłynęły interpelacje radnego 

Mariusza Chmielewskiego i radnego Janusza Gurdka, które są do wglądu jeżeli radni chcą się 

zapoznać z ich treścią, jak również z odpowiedziami na te interpelacje. Następnie odczytała 

interpelację radnej Agnieszki Goźlińskiej, która dotyczyła budowy wodociągu dla mieszkańców 

wsi Sośninka oraz poprosiła radnych o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

 Następnie zwróciła się do radnego Mariusza Chmielewskiego, który skierował pytanie w 

interpelacjach „czy Firma Handlowo Usługowa DREWIARZ jest rodziną z Sekretarzem Gminy 

Łaskarzew Panią Hanną Cichecką, jeśli tak to jakie koligacje rodzinne łączą te osoby”, jakie ma 

upoważnienie prawne do zadawania takich pytań, kto go do tego upoważnił, jakie ma podstawy 

prawne i w jakim celu chce tych informacji użyć. 

 Radny Mariusz Chmielewski powiedział, żeby zwrócić się do niego z tymi pytaniami na 

piśmie, na które odpowie na następnej sesji.  

 Następnie Pani Hanna Cichecka powiedziała, że zarzuca jej się złośliwość w stosunku do 

radnych, a sami radni nie potrafią rozmawiać i współpracować zarzucając, że protokoły z posiedzeń 

Rady Gminy są pisane  niezgodnie ze stanem faktycznym.  Stwierdziła, że na poprzedniej sesji (VI 

sesja Rady Gminy) padło pytanie ze strony Wójta Gminy do Radnego Mariusza Chmielewskiego, 

czy otrzymał odpowiedź w sprawie ważności posiedzenia IV sesji Rady Gminy. Radny 

odpowiedział, że nie otrzymał odpowiedzi, a z informacji otrzymanej od rzecznika Wojewody 

wynika, że taką odpowiedź otrzymał. W związku z tym padło pytanie kto okazał się niewiarygodny. 

W odpowiedzi radny Chmielewski wyjaśnił,  że w chwili gdy padło pytanie odpowiedzi nie 

otrzymał, a tak zrozumiał zadane pytanie.  

Sekretarz powiedziała, że Wójt zadając pytanie o odpowiedź od Wojewody był ciekawy, czy 

jakąkolwiek odpowiedź radny otrzymał, bo Urząd Gminy żadnej informacji o uchyleniu uchwał 

z IV sesji nie otrzymał. Radny bezpodstawnie  zarzucił naruszenie tajemnicy korespondencji. 

Następne pytanie dotyczyło interpelacji dotyczącej spraw prywatnych radnych i brzmiało, „czy Pan 

jako radny ma prawo obligować Przewodniczącego Rady do udzielania odpowiedzi przez radnych 

jak również przez Sekretarza Gminy – proszę podać podstawę prawną”? 

 Radny Chmielewski powiedział, że Wójt Gminy odpowiedział mu, że powinien osobiście 

zwrócić się z pytaniem do radnych. 

 Sekretarz Gminy podsumowując powiedziała, że to są problemy gminy, którymi się zajmuje 

się radny Chmielewski. 

Następnie zwróciła się do  Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Pana Tadeusza Gendka, że 

w związku z zarzutem, że protokoły z posiedzenia Komisji są niezgodne ze stanem faktycznym jest 

możliwość, aby protokoły pisał wyznaczony członek komisji. 

 Radny Tadeusz Gendek powiedział, że nie ma żadnych zastrzeżeń do treści protokołów, 

a następnie zgłosił wniosek, aby protokoły z poszczególnych posiedzeń komisji były umieszczane 

na stronie internetowej BIP. 

 Radni zdecydowali, że przewodniczący poszczególnych komisji wraz z członkami komisji 

zdecydują, czy taka decyzja zostanie podjęta, gdyż są to spotkania robocze przed posiedzeniami 

Rady Gminy.  

 



Ad. 8 

 Radny Krzysztof Wysocki poruszył temat sprzątania poboczy przy drogach przebiegających 

przez poszczególne sołectwa. Powiedział, że w ostatnich dniach marca zorganizował akcję 

sprzątania i razem z mieszkańcami wsi Ksawerynów i Budy Krępskie udało się  posprzątać pobocza 

i uważa, że są to inicjatywy godne naśladowania. 

 Radny Janusz Gurdek wystąpił z pytaniem o koszt przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Skarbnik Gminy Pani  Hanna Seremak udzieliła odpowiedzi na to i inne pytania dotyczące budowy 

sieci kanalizacyjnej. 

Radny Janusz Gurdek w nawiązaniu do listu otwartego Wójta Gminy Łaskarzew w gazecie „Twój 

głos” podjął dyskusję na temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz na 

temat uchwalonego „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew na lata 2014-21018 

z perspektywą na lata 2018-2022”. 

 

Ad. 9 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady siódmej Sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.   

 

 

   

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio 


