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                                                           Protokół Nr VIII/2015                                      

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 11.00- 17.45 

 

 Otwarcia ósmej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczy 15 radnych na stan Rady 

15 i uchwały podjęte na dzisiejszej Sesji mają moc prawną.   

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. Marek Ziędalski – Radny Powiatu Garwolińskiego 

6. Sołtysi z terenu Gminy Łaskarzew 

7. przedstawiciele lokalnych mediów 

 

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

ciszy pamięci zmarłej Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie Pani Lucyny Domaszczyńskiej. 

 

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. 

Pani Hanna Cichecka Sekretarz Gminy przedstawiła wniosek Wójta Gminy  

 o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 4 podpunktu 8 „podjęcie uchwały w sprawie 

przejęcia od Powiatu Garwolińskiego zadania zarządzania publicznymi drogami  

powiatowymi”. Następnie Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu jako 

pkt 4 – wystąpienie  przedstawiciela Firmy SVGE Sp. z o.o.  Pana Konrada Matuszewskiego 

i przesunięcie numeracji pozostałych punktów. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Radny Tadeusz Gendek  w imieniu komisji  

wnioskował o wykreślenie z porządku obrad w punkcie 4 podpunktu 4 „rozpatrzenie wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa”.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek Wójta Gminy 

Łaskarzew o wprowadzenie do porządku obrad „uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 

Garwolińskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi”. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  

Następnie poddał pod głosowanie jawne wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu 

dotyczącego wystąpienia przedstawiciela firmy SVGE i zmiany numeracji punktów w porządku 

obrad. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa w sprawie 

wykreślenia z porządku obrad w punkcie 4 podpunktu 4 „rozpatrzenie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa”.  

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 3 radnych, „przeciw” 

10 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. 
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 Przewodniczący Rady Gminy po wprowadzeniu zmian odczytał porządek obrad,  który 

następnie poddał pod głosowanie jawne. 

Za przyjęciem porządku obrad w zmienionym brzmieniu głosowało: „za” 13  radnych, 

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

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

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy. 

3. Przyjęcie zmian do protokołu z V sesji Rady Gminy. 

4. Wystąpienie Dyrektora Konrada Matuszewskiego przedstawiciela firmy SVGE. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/  rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Wójta Gminy, 

2/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem  

     z   wykonania   budżetu za 2014 rok, 

3/ udzielenia Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, 

4/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 

5/ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, 

6/ przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku odbierania odpadów komunalnych, oraz  

    nieczystości ciekłych,  

7/ powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, 

8/ przejęcia od Powiatu Garwolińskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 

9/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, 

10/ zmian w WPF na lata 2015-2021. 

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

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

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

    poprzedniej sesji rady. 

9. Sprawy różne. 

10.  Zamknięcie sesji. 

 

Ad. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali wraz z materiałami na sesję 

projekt Protokołu z VII Sesji Rady Gminy i zapytał czy są uwagi do tego Protokołu. 

Radni nie mieli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady 

Gminy. 

Protokół z VII 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 powiedział, że radni otrzymali protokół z V Sesji Rady 

Gminy z naniesionymi poprawkami i zapytał czy radni mają jeszcze jakieś pytania. 

Radny Janusz Gurdek wnioskował o dopisanie w całości  wystąpienia, w którym 

wnioskował o wykreślenie z porządku obrad podpunktów 2,7,8,9,10. 

Pani Ewa Foryszewska – radca prawny udzieliła wyjaśnień do pozostałych zarzutów 

skierowanych przez radnego Janusza Gurdka do treści protokołu z V Sesji Rady Gminy. 

Wszystkie wyjaśnienia zostały przyjęte przez radnych. 
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 Radny Mariusz Chmielewski poprosił o dołączenie do protokołu jako załącznik 

wystąpienia Radnego Janusza Gurdka, które złożył na V Sesji i które było odczytane przez 

Przewodniczącego Rady. 

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy. 

 Po wznowieniu obrad radny Przemysław Sierański zwolnił się u Przewodniczącego Rady 

i opuścił salę obrad i w związku z tym nie brał  udziału w głosowaniu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne protokół z V Sesji rady Gminy 

wraz z naniesionymi poprawkami. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 
Ad. 4. 

 Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Dyrektorowi Firmy SVGE Sp. z o.o.  , która 

poszukuje gruntów do dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Pan Konrad 

Matuszewski przedstawił wymogi jakie stawia firma prywatnym właścicielom gruntów i rozdał 

materiały w celu rozpropagowania tego typu elektrowni. Instalacje fotowoltaiczne PV służą do 

produkcji prądu elektrycznego ze słońca. Pod wpływem światła dziennego panele PV wytwarzają 

prąd elektryczny, który zasila maszyny i urządzenia zarówno w domu jak i całym gospodarstwie w 

zależności od mocy zamontowanej instalacji, na dachu lub gruncie. 

  

 Na posiedzenie wrócił radny Przemysław Sierański. 

 

Ad. 5. ppkt.1 

 Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Edwardowi Majek – geodecie, który 

udzielił wyjaśnień w sprawie skargi, która wpłynęła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Siedlcach. Skargę złożył mieszkaniec Starego Pilczyna Pan Edward Wiśniewski. Skarga 

dotyczyła przedłużającego się postępowania w sprawie rozgraniczenia działek skarżącego 

z sąsiadem. 

 Następnie Pan Edward Majek zobowiązał się, że całość dokumentów z  postępowania 

dostarczy do 25 lipca bieżącego roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie  rozpatrzenia skargi złożonej na 

działalność Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem, którą następnie poddał pod głosowanie jawne.  

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 14 radnych, „przeciw” 0 

radnych, „wstrzymało się” 1 radny. Uchwała Nr VIII/35/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

  Pan Edward Majek podziękował i opuścił salę konferencyjną. 

 

Ad. 5 ppkt.2 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Błachnio powiedział, że roczne sprawozdanie  

Gminy wraz ze sprawozdaniem z   wykonania   budżetu za 2014 rok omawiane było na wszystkich 

posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Zespół w Siedlcach przez Panią Hannę Seremak Skarbnika Gminy. 

W związku z tym zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś pytania. 

 Radny Janusz Gurdek zapytał dlaczego do projektu rocznego sprawozdania radni nie 

otrzymali sprawozdania z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Pani Hanna Seremak Skarbnik Gminy. Powiedziała 

między innymi, że  jednostki OSP nie mają obowiązku składania sprawozdania ponieważ działają 

na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

 Radny Tadeusz Gendek poprosił o głos i odczytał fragment protokołu Komisji Rolnictwa, 

Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2015 roku : 
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„Skarbnik Gminy Pani Hanna Seremak przekazała członkom komisji uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łaskarzew 

za 2014 rok, którą następnie odczytała. 

 Przewodniczący Komisji Tadeusz Gendek powiedział, że uwag do sprawozdania nie wnosi. 

 Radny Mariusz Chmielewski powiedział, że uwag do sprawozdania nie wnosi. 

 Radny Janusz Gurdek powiedział, że uwag do sprawozdania nie wnosi. 

 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

Łaskarzew za 2014 rok.” 

 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Anna Zackiewicz powiedziała, że 

członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 

rok. 

 Przewodnicząca Komisji Zdrowia,, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego 

i Ochrony Przeciwpożarowej Pani Barbara Jasińska  powiedziała, że członkowie komisji 

pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Wysocki powiedział, że członkowie 

komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem  z   wykonania   budżetu za 2014 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 VIII/36/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 5 ppkt.3 

 Wójt Gminy Marian Janisiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności za 2014 rok. 

(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za 2014 rok, sprawozdanie 

finansowe, informację o stanie mienia komunalnego, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 

stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łaskarzew przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy 

Pani Hanna Seremak. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy mają pytania odnośnie omawianych 

spraw. 

 Radny Janusz Gurdek skierował pytanie jaka jest różnica między nieuregulowanym stanem 

prawnym nieruchomości a stanem mienia komunalnego  budynków strażnic. 

 Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Skarbnik Gminy i Radca Prawna. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Anna Zackiewicz powiedziała, że 

członkowie komisji są za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony 

Środowiska Pan Tadeusz Gendek powiedział, że członkowie komisji są za udzieleniem 

absolutorium Wójtowi Gminy. 

 Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego 

i Ochrony Przeciwpożarowej Pani Barbara Jasińska  powiedziała, że członkowie komisji są za 

udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.  

   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Wysocki powiedział, że komisja na 

swoim posiedzeniu sporządziła wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, którą następnie poddał pod 

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

radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr VIII/37/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 Wójt Gminy Marian Janisiewicz podziękował radnym za udzielenie absolutorium i poprosił 

o dalszą współpracę na rzecz Gminy Łaskarzew. 

 

   Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę  w obradach. 

 

 Po wznowieniu obrad radny Tadeusz Gendek poprosił o zmianę w porządku obrad, która 

polegałaby na przesunięciu spraw różnych jako następny punkt. Prośbę swą motywował tym, że 

mieszkańcy sołectwa Wola Rowska czekają od początku obrad a chcieliby przedstawić swoją 

prośbę w sprawie rozbudowy budynku OSP. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Tadeusza Gendka. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek mieszkańców sołectwa Wola Rowska 

w sprawie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej. (wniosek stanowi załącznik do 

protokołu). 

 Mieszkańcy Woli Rowskiej w osobach Jerzy Rękawek, Zowczak Roman i Wrześniewski 

Marian przybliżyli radnym problemy, które ich zdaniem wynikają  z braku modernizacji 

i rozbudowy świetlicy oraz braku łazienek. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że budżet gminy Łaskarzew jest zbyt niski, aby realizować taką 

inwestycję, ale jeśli będzie ogłoszony nabór wniosków na rozbudowę na pewno będzie on złożony.  

 Sekretarz Gminy powiedziała, że niedawno był przeprowadzony remont w świetlicy 

w ramach naboru tzw.  „małych wniosków” i niestety dalszy remont to będzie wydatek rzędu 400 -

 500 tys. złotych i należy poczekać aż będzie ogłoszony nowy nabór wniosków. 

 Radny Janusz Gurdek zapytał czy były starania pozyskania środków na remont ze Straży 

Państwowej. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma takiej możliwości na pomoc ze strony Straży 

Państwowej bo można tylko dostać dofinansowanie na sprzęt pożarniczy. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapewnił, że przy opracowywaniu budżetu na 2016 rok radni 

wezmą pod uwagę rozbudowę świetlicy w Woli Rowskiej.  

  Przedstawiciele sołectwa Wola Rowska opuścili salę obrad.  

 

Ad.5 ppkt. 4 

  Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa był omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady 

Gminy. 

 Następnie zapytał czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu. 

  Radny Mariusz Chmielewski pytanie skierował do pani mecenas Ewy Foryszewskiej. 

Zapytał czy zapoznała się z w/w projektem uchwały, czy go popiera i czy jej zdaniem jest on 

zgodny z literą prawa. 

 Pani mecenas odpowiedziała, że zapoznała się z projektem uchwały  

i całkowicie go popiera. 

 Radny Mariusz Chmielewski zapytał następnie jaki jest termin od dnia doręczenia 

odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w myśl art. 35 kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 Pani mecenas odpowiedziała, że radny  od wezwania ma 60 dni na złożenie sprawy do 

sądu, natomiast Rada Gminy ma prawo w każdym czasie podjąć stosowną uchwałę  nawet po 

terminie 60 dni, albo może to wezwanie „przemilczeć”. 
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 Następnie Pani Ewa Foryszewska przedstawiła i omówiła sprawę projektu uchwały 

w sprawie konsultacji społecznych, który został złożony i podpisany  przez pięciu radnych. 

Powiedziała między innymi, że projekt ten był przedmiotem obrad sesji nadzwyczajnej. Był on 

przez nią opiniowany, a ta opinia jest negatywna. Wyjaśniła również, że jej opinia nie jest wiążąca 

i rada może podjąć uchwałę w nie zmienionej formie. Radni jednak część uwag nanieśli na swój 

projekt uchwały i ponownie został on złożony. Projekt ten zdaniem pani mecenas różni się od 

pierwotnie złożonego i jej zdaniem jest to drugi projekt uchwały.   

 Jednocześnie wynikła taka sytuacja, że dwoje z radnych, którzy podpisali pierwotny projekt 

uchwały złożyło oświadczenia o wycofaniu poparcia dla w/w projektu. 

Statut Gminy Łaskarzew stanowi, że „żeby była inicjatywa uchwałodawcza to wniosek musi 

poprzeć czterech radnych”. 

 Do Przewodniczącego Rady wpłynęły oświadczenia Radnej Agnieszki Goźlińskiej 

i Radnego Przemysława Sierańskiego o wycofaniu poparcia dla pierwotnie złożonego wniosku 

oraz o nie popieraniu drugiego wniosku złożonego przez radnych Mariusza Chmielewskiego i 

Janusza Gurdka dotyczącego procedowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łaskarzew (oświadczenia 

stanowią załącznik do protokołu). 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio odczytał treść oświadczeń radnych Agnieszki 

Goźlińskiej i Przemysława Sierańskiego. 

 Głos zabrała Pani Agnieszka Goźlińska, która powiedziała, że podpisując pierwotny wniosek 

chciała, aby mieszkańcy mogli się wypowiadać w różnych sprawach, ale nie udzielała poparcia dla 

drugiego wniosku.    

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne oświadczenia radnych 

Agnieszki Goźlińskiej i Przemysława Sierańskiego w celu wyrażenia zgody przez Radę Gminy na 

wycofanie poparcia do pierwszej uchwały. 

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

2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 Pani mecenas zapytała radnego Janusza Gurdka czy popiera swój pierwszy wniosek 

odnośnie uchwały i czy posiada pełnomocnictwo od pozostałych radnych na modyfikację 

pierwotnego wniosku, bo złożony drugi projekt znacznie różni się od pierwszego i trzeba go uznać 

za nowy, drugi wniosek.  

Radny Janusz Gurdek popiera swój pierwszy wniosek i razem z radnym Mariuszem 

Chmielewskim nie zgadza się z opinią Pani mecenas, że jest to drugi projekt uchwały i uważa, że 

jest to ten sam pierwszy wniosek tylko z naniesionymi poprawkami. 

 Radny Janusz Gurdek nie widzi potrzeby do uzyskiwania pełnomocnictwa. 

 Radny Mariusz Chmielewski odczytał stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

odnośnie składania oświadczeń woli.  

 Głos zabrał Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz, który poprosił o wypracowanie 

jednego stanowiska rady w sprawach dotyczących mieszkańców gminy i żeby zacząć 

współpracować i zakończyć spory. 

 Przewodniczący Rady  Gminy wyraził swoją opinię w sprawie sporu i powiedział, żeby się 

zastanowić czy radnym chodzi o stworzenie prawa czy tylko o zaistnienie w mediach. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Błachnio  przedstawił uchwałę  

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem,  którą 

następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w głosowaniu 

jawnym została  podjęta następującą liczbą głosów: „za” 13 radnych, „przeciw” 2 radnych, 

„wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr VIII/38/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 
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Ad. 5 ppkt. 5 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych był omawiany na posiedzeniach stałych komisji 

Rady Gminy. 

 Następnie zapytał czy są jeszcze jakieś pytania lub wnioski odnośnie tego projektu. 

 Głos zabrała Pani Hanna Cichecka Sekretarz Gminy. Powiedziała, że do Urzędu Gminy 

wpłynęła opinia dotycząca projektu uchwały z Fundacji Stefana Batorego z Katowic „masz głos, 

masz wybór”, o którą wystąpili prawdopodobnie radni Mariusz Chmielewski i Janusz Gurdek. Po 

konsultacji z panią mecenas uważa, że ta opinia nie jest dla nas wiążąca, ale jeśli radni chcą to 

odczyta tę opinię a jeśli nie to każdy radny może się z nią zapoznać. 

 Radni wyrazili opinię, że nie ma potrzeby czytania tej opinii, ale jeśli ktoś chce to sam 

może się z nią zapoznać. 

 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, aby w tym czasie radni mogli zapoznać się z opinią 

dotyczącą projektu uchwały Rady Gminy Łaskarzew w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych. ( opinia stanowi załącznik do protokołu). 

 Po wznowieniu posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy ponownie zapytał radnych czy 

zgłaszają jakieś wnioski do projektu uchwały. Taką chęć wyraził radny Janusz Gurdek. W związku 

z tym został odczytany projekt  uchwały wraz z załącznikiem.   

 

 Radni złożyli następujące wnioski: 

1.  Radny Janusz Gurdek w § 7 ust 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „organizacje 

i stowarzyszenia oraz jednostki pomocnicze”, 

2. Radny Mariusz Chmielewski w § 7 ust 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie „grupa 4 radnych”, 

3. Radny Janusz Gurdek w tytule zapis „ z mieszkańcami gminy Łaskarzew”, 

4. Radny Janusz Gurdek w § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie „mieszkańcy gminy w liczbie 

co najmniej 30 osób”, 

5. Radny Janusz Gurdek w § 7 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie „mieszkańcy sołectwa 

w liczbie co najmniej 20 osób” 

6. Sekretarz Gminy w imieniu Wójta wnioskuje o poprawienie pomyłki oczywistej w § 9 

z „ust.2” winno być „ust 1”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wnioski do uchwały. 

Głosowanie nad poszczególnymi wnioskami przedstawia się następująco: 

Ad.1  

„za” 4 radnych, „przeciw” 11 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Wniosek odrzucono. 

Ad. 2 

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

Wniosek odrzucono 

Ad. 3 

„za” 3 radnych, „przeciw” 12 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Wniosek odrzucono. 

Ad. 4 

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

Wniosek odrzucono. 

Ad. 5 

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

Wniosek odrzucono 

Ad. 6 

„za” 15 radnych, „przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 
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Wniosek przeszedł. 

 

 Radny Janusz Gurdek złożył wniosek formalny, żeby głosowanie nad uchwałą w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych odbywało się jawnie z listą 

radnych. 

Radni nie wyrazili zgody. 

Po konsultacji z radcą prawnym radny Janusz Gurdek wycofał swój wniosek. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Błachnio odczytał uchwałę w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, 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 VIII/39/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 Radny Powiatowy Pan Marek Ziędalski poprosił Przewodniczącego rady o możliwość 

zabrania głosu ponieważ spieszy się na posiedzenie komisji. 

 Przewodnicząc Rady poddał pod głosowanie jawne prośbę radnego powiatowego. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. 

 Pan Marek Ziędalski przekazał radnym ustne sprawozdanie z działalności powiatu 

i planowanych inwestycji na terenie powiatu garwolińskiego, po którym opuścił posiedzenie rady. 

  

Ad. 5 ppkt.6 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały 

w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku odbierania odpadów komunalnych, 

oraz nieczystości ciekłych. 

 Radny Janusz Gurdek opuścił salę obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie przejęcia od właścicieli 

nieruchomości obowiązku odbierania odpadów komunalnych, oraz nieczystości ciekłych wraz 

z uzasadnieniem, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

Uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku odbierania odpadów 

komunalnych, oraz nieczystości ciekłych w głosowaniu jawnym uzyskała następującą liczbę 

głosów: „za” 2 radnych, „przeciw” 12 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  

 

Ad. 5 ppkt.7 

 W sprawie  powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników  

wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy Pani Hanna Cichecka. 

Na członków zespołu zostali zgłoszeni następujący radni: 

1. Agnieszka Goźlińska, 

2. Krzysztof Wysocki, 

3. Teresa Kondej, 

4. Piotr Popiołek, 

5. Anna Zackiewicz  

Wszyscy radni wyrazili zgodę.  

Spośród kandydatów wybrano przewodniczącego w osobie Agnieszka Goźlińska oraz zastępcę 

w osobie Anna Zackiewicz. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Błachnio  przedstawił uchwałę  

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników,  którą następnie 

poddał pod głosowanie jawne. 

 Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników  

w głosowaniu jawnym została  podjęta następującą liczbą głosów: „za” 15 radnych, „przeciw” 0 
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radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr VIII/40/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 5 ppkt.8 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu 

Garwolińskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, którą następnie poddał 

pod głosowanie jawne. 

 Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Garwolińskiego zadania zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi w głosowaniu jawnym została  podjęta następującą liczbą 

głosów: „za” 15 radnych, „przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr 

VIII/41/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 ppkt.9 

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wyrażenie zgody na wniesienie 

autopoprawki do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, który 

następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

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

Wyjaśnień w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok i w sprawie zmian 

do WPF na lata 2015-2021 udzieliła Skarbnik Gminy Pani Hanna Seremak. 

Następnie zapytał, czy radni mają jakieś pytania. 

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy 

Łaskarzew na 2015 rok, z naniesioną autopoprawką którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok w głosowaniu 

jawnym została  podjęta następującą liczbą głosów: „za” 15 radnych, „przeciw” 0 radnych, 

„wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr VIII/42/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

  

Ad. 5 ppkt.10 

 Wiceprzewodnicząca  Rady Gminy Pani Agnieszka Kowalska przedstawiła uchwałę  

w sprawie zmian w WPF na lata 2015-2021, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2015-2021 w głosowaniu jawnym została  

podjęta następującą liczbą głosów: „za” 15 radnych, „przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 

radnych. Uchwała Nr VIII/43/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

       

Ad.6 

 Wójt Gminy Łaskarzew Pan Marian Janisiewicz złożył ustne sprawozdanie z działalności 

między sesjami Rady Gminy Łaskarzew m.in.: 

- udział w spotkaniach okolicznościowych ( 3 maja, 10 maja – rocznica OSP Dąbrowa, 29 maja – 

25 rocznica powstania samorządu, 1 czerwca – rocznica nadania imienia ZS Stary Pilczyn), 

- udział w posiedzeniu zarządu OSP 

- odbiór inwestycji -stacja uzdatniania wody w Melanowie, 

- spotkanie w Zarządzie Dróg i spotkanie ze Starostą Powiatu Garwolińskiego - w sprawie budowy 

drogi w Melanowie, 

  - udział w posiedzeniu zarządu LGD, 

- wizja w terenie – wymiana przepustów na drodze, 

- udział w spotkaniu dotyczącym Obrony Cywilnej, 
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- udział w uroczystości zakończenia turnieju o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew  w piłkę nożną. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział w uroczystościach okolicznościowych ( 3 maja, 10 maja – rocznica OSP Dąbrowa, 29 

maja – 25 rocznica powstania samorządu, 1 czerwca – rocznica nadania imienia ZS Stary 

Pilczyn), 

- udział w pracach komisji do spraw wyboru przedstawicieli gminy do Izb Rolniczych, 

- udział w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, 

- pełnienie dyżuru,  

- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady. 

 

 Radny Tadeusz Gendek po zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady Gminy został zwolniony 

z dalszej części sesji. 

 

Ad. 8 

 Pani Hanna Cichecka Sekretarz Gminy  powiedziała, że do urzędu Gminy wpłynęły 

interpelacje radnego Mariusza Chmielewskiego i radnego Janusza Gurdka. Z treścią interpelacji 

oraz odpowiedzi,  radni mogą zapoznać się poprzez wgląd do dokumentów. 

Radny Mariusz Chmielewski złożył na piśmie odpowiedź na pismo z dnia 29 kwietnia 

2015 roku, skierowane do Sekretarza Gminy, wnioskuje o załączenie go do protokołu. (pismo 

stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad. 9 

 Sekretarz Gminy Pani Hanna Cichecka poinformowała radnych, że  mieszkańcy gminy 

Łaskarzew założyli Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Łaskarzew „SIĘGAMY 

SUKCESU”, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.05.2015 r. Jego 

celem jest wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie kultury, pomocy społecznej, sportu, 

turystyki, wypoczynku i rekreacji, kultywowanie tradycji, promocja gminy, rozwój integracji 

i więzi międzyludzkich oraz mobilizacja mieszkańców do aktywnego udziału w procesie rozwoju 

gminy Łaskarzew. Obecnie organizacja zrzesza 23 członków. 

 Następnie w imieniu Wójta Gminy udzieliła odpowiedzi na pytania radnego Janusza 

Gurdka.  

Wyjaśnienia są następujące:  

Pytanie 1 

Informacja nt. realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013. 

1. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew za lata 2012-

2013 był opracowany w pierwszej połowie 2014 roku.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska , przekazano w formie 

papierowej wszystkim Radnym Gminy Łaskarzew wyżej wymieniony raport. 

 

Pytanie 2 

Wyjaśnienie różnicy pomiędzy ilością złożonych deklaracji za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, a ilością nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych. 
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2. Różnica pomiędzy ilością złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (1299 szt.), a ilością nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych 

(1539 szt.) jest wskaźnikiem niewspółmiernym. Różnica 240 o niczym nie świadczy, a na 

pewno nie świadczy o tym, że gmina straciła jakiekolwiek dochody z tego tytułu. Gmina 

wykonując obowiązki ustawowe w związku z odbieraniem odpadów komunalnych nie 

może, ani zarabiać, ani dofinansowywać.  

Przypominam, że zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach 

(…), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 

na danej nieruchomości lub od powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. Ustawa nie obliguje właścicieli wszystkich nieruchomości 

niezamieszkałych do składania deklaracji, jeżeli na danej nieruchomości nie powstają 

odpady komunalne. Właściciel kliku nieruchomości nie ma obowiązku składania deklaracji 

w odniesieniu do każdej nieruchomości. 

 

 Następnie poprosiła radnego Janusza Gurdka o nierozpowszechnianie nieprawdziwych 

informacji dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych w zakresie zwolnień z opłaty 

rodzin osiągających niski dochód. 

 Wiceprzewodnicząca odczytała pismo w sprawie nabycia przez gminy akcji PKS Garwolin 

oraz, pismo w sprawie naboru kandydatów na ławników. (pisma stanowią załącznik do protokołu). 

 Radny Janusz Gurdek złożył ustne wyjaśnienie dotyczące zarzutów w sprawie 

rozpowszechniania informacji w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych. 

  

Ad. 10 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady ósmej Sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.   

 

 

   

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

     


