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Protokół Nr VII/2019 
z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 24 czerwca 2019 roku  w godzinach 17.00 – 19.20  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew  

 
 Otwarcia siódmej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło  
na początku 12 radnych a następnie 13 radnych na stan Rady 15 i uchwały podjęte na  Sesji mają 
moc prawną. 
Radny nieobecny:  Wojciech Zackiewicz 
           Maciej Wróbel 
 
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. Marek Ziędalski – Radny Powiatu Garwolińskiego 

 
 
Ad. 2 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali na piśmie porządek obrad sesji 
wraz z materiałami, 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. Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łaskarzew za 2018 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Łaskarzew.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/178/2018 Rady Gminy Łaskarzew 

z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy 
Łaskarzew” oraz „Zasłużony dla Gminy Łaskarzew”. 



2 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 
grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Łaskarzew. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2019 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 
13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
14. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.  
15. Sprawy różne. 
16. Zamknięcie sesji. 
  

Radni jednogłośnie  zatwierdzili porządek obrad. 
   
Ad. 4   

Przewodniczący Rady Gminy otworzył debatę społeczną i poprosił o zabranie głosu Z-cę 
Wójta Gminy Sylwię Szopa.  

 Z-ca Wójta Gminy omówiła „Raport o stanie Gminy” i udzieliła wyjaśnień na 
pytania radnych. Raport udostępniono na stronie internetowej Gminy Łaskarzew 
www.laskarzew.pl. 
 
 Wójt Gminy podziękował za wykonaną pracę na rzecz gminy i przygotowanie raportu.  

Radny Krzysztof Wysocki powiedział, że Raport jest bardzo obszerny i szczegółowy. 
Uważa, że jest zrozumiały dla mieszkańców.  

Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do przedstawionego raportu stwierdził, że w roku 
2018 mimo niewielkich możliwości finansowych w naszej gminie zostało wykonanych wiele 
inwestycji oraz innych zadań.  

Radna Krystyna Kuc powiedziała, że przedstawiony raport jest bardzo czytelny i zawiera 
bardzo dużo informacji. 

Więcej pytań i uwag nie było. 
 
Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta 
Gminy, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
0 radny, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr VII/66/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 6   

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2018 rok i był on omawiany na  posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. 

Skarbnik Gminy Hanna Seremak udzieliła wyjaśnień do uchwały. 
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 sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 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 VII/67/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.7 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 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 udzielenia Wójtowi Gminy 

Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 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 VII/68/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 Wójt Gminy Marian Janisiewicz podziękował radnym za zaufanie oraz poprosił o dalszą 
współpracę  na rzecz rozwoju Gminy Łaskarzew. 
 
Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIV/178/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 maja 2018 roku 
w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew” oraz „Zasłużony dla 
Gminy Łaskarzew”. 

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 zmiany Uchwały Nr 

XXXIV/178/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie nadawania tytułów: 
„Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew” oraz „Zasłużony dla 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 VII/69/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/7/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie 
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przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 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 zmiany Uchwały Nr III/7/2018 

Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku 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 VII/70/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 10 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 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 wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości, 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 VII/71/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
Ad. 11 i 12 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zmiany w budżecie gminy na 2019 rok 
i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 były omawiane na posiedzeniu 
stałych komisji.  

Zmiany w budżecie  oraz WPF omówiła Skarbnik Gminy Hanna Seremak. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania do zmian w budżecie gminy 

na 2019 rok i do zmian WPF na lata 2019-2029. 
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 VII/72/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2029, która 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 VII/73/2019 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
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Ad. 13 
 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 29 kwietnia 2019 roku  
do 23 czerwca 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. 14 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z VI 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 VI Sesji 
Rady Gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 
0 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych.  
 
Ad. 15 
  Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio otworzył dyskusję w sprawach różnych. 
 Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego powiatu garwolińskiego Marka Ziędalskiego 
o przedstawienie spraw związanych z działalnością Rady Powiatu. 
 Radny Marek Ziędalski powiedział o planowanych remontach dróg na terenie powiatu 
a przede wszystkim planowanych remontach dróg na terenie gminy Łaskarzew.  
 W dalszej części sesji radni dyskutowali na temat bieżących spraw dotyczących gminy 
Łaskarzew, między innymi o budowie wodociągu na Polesiu Rowskim oraz o postępie prac 
w przygotowaniu dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję w sprawach różnych.  
     
  Ad. 16 

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

                 
  Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 
 
  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  
        


