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                                                           Protokół Nr IX/2015                                      

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 31 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 10.30- 15.00 

 

 Otwarcia dziewiątej 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. Sołtys wsi Sośninka 

6. przedstawiciele lokalnych mediów 

 

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 3 podpunktów 4,5,6 w następującym brzmieniu: 

ppkt 4  „podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości , 

ppkt 5 „podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, 

ppkt 6 „podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew. 

 Radny Janusz Gurdek przedstawił wniosek o dodanie jako punkt 2 w brzmieniu: „Dyskusja 

w związku  z występowaniem w Gminie Łaskarzew suszy rolniczej, podjęcie deklaracji o pomocy 

finansowej mieszkańcom wspólnoty samorządowej o stwierdzeniu szkody w uprawach ”  bo jest to 

ważniejsze niż zmiana ilości członków w komisji, oraz o zmieniony zapis punktów 5 i 6 ponieważ 

jak powiedział radny „nie interesuje go ile herbat Pan Wójt wypił i z kim”. Ten zapis proponuje 

w  brzmieniu: 

pkt. 5    w brzmieniu „ Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami 

zwłaszcza z wykonania uchwał Rady”, 

pkt 6 w brzmieniu  „Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym”. 

 Następnie radny Gurdek powiedział, że zgłasza wniosek zgodnie z  art. 20 pkt. 5 ustawy 

o samorządzie gminnym, twierdząc że trzy zgłoszone projekty uchwał nie spełniają wymogów 

formalno-prawnych. W tym miejscu zacytował treść artykułu. 

„ Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad 

najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni 

przed dniem rozpoczęcia sesji rady.”  

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy. 

 Po wznowieniu obrad wyjaśnień w sprawie wniosku radnego Gurdka udzieliła Pani Radca 

Prawny. Powiedziała między innymi, że ten przepis, który został zacytowany przez radnego nie 

dotyczy tej sytuacji. Zapis ma zastosowanie, wówczas jeśli przewodniczący rady odmówiłby 

wprowadzenia projektu uchwały pod obrady, a zgłoszony w ustawowym terminie. 

    Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek Wójta Gminy 

Łaskarzew o wprowadzenie do porządku obrad  trzech uchwał w brzmieniu: 

ppkt 4  „podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości , 
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ppkt 5 „podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, 

ppkt 6 „podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew.” 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 12 radnych, „przeciw” 

2 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka 

o wprowadzenie dodatkowego punktu jako punkt 2 w brzmieniu: 

„Dyskusja w związku  z występowaniem w Gminie Łaskarzew suszy rolniczej, podjęcie 

deklaracji o pomocy finansowej mieszkańcom wspólnoty samorządowej o stwierdzeniu szkody w 

uprawach”. 

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

12 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Salę obrad opuścił radny Jacek Wysocki. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Gurdka w sprawie zmiany 

zapisu punktu 5 w brzmieniu: 

„Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami zwłaszcza 

z wykonania uchwał Rady Gminy”. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 2 radnych, „przeciw” 

12 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Na salę powrócił radny Jacek Wysocki. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Gurdka w sprawie zmiany 

zapisu punktu 6 w brzmieniu: 

„Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym”. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 2 radnych, „przeciw” 

13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że sprawa suszy występującej na terenie gminy 

Łaskarzew będzie poruszana w punkcie „Sprawy różne”. 

 Przewodniczący Rady Gminy po wprowadzeniu zmian odczytał porządek obrad  

w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/  rozpatrzenia pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.  

     nr WK.050.16.2015, 

2/ zmiany Statutu Gminy Łaskarzew, 

3/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, 

4/ nabycia nieruchomości, 

5/ nabycia nieruchomości, 

6/  zmiany Uchwały Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji     

     Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew 

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

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

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

    poprzedniej sesji rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne porządek obrad. 
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Za przyjęciem porządku obrad w zmienionym brzmieniu głosowało: „za” 13  radnych, 

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

 

Ad. 2 

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

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

Radny Mariusz Chmielewski złożył do Przewodniczącego Rady Gminy pisemny wniosek 

wraz z płytą CD o sprostowanie i uzupełnienie  protokołu  z VIII Sesji Rady Gminy (wniosek 

stanowi załącznik do protokołu). 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał zapis ze Statutu Gminy Łaskarzew, 

dotyczący co powinien zawierać protokół z Sesji Rady i posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie może w tej chwili zapoznać się z uwagami 

radnego jak również nie może zapoznać z nimi radnych złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

punktu „Przyjęcie  protokołu z VIII Sesji Rady Gminy”  i przeniesienie go na następną Sesję Rady. 

Następnie  poddał ten wniosek pod głosowanie jawne. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 

 Ad. 3 ppkt 1. 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. nr 

WK.050.16.2015, omawiany był na wszystkich posiedzeniach komisji. Zapytał radnych czy są 

jakieś pytania lub uwagi do tego projektu. 

 Radny Mariusz Chmielewski wnioskował o odrzucenie tego projektu z powodu wady 

prawnej polegającej na umieszczeniu zapisu w § 2 „Wykonanie uchwały powierza się 

Przewodniczącemu Rady Gminy”, ponieważ Przewodniczący Rady nie jest władzą wykonawczą 

tylko uchwałodawczą i pismo powinno być skierowane do Wojewody w formie decyzji 

nadzorczej. Uważa, że albo przyjmujemy, że podczas głosowań nie zachowano procedury 

głosowania nad poprawkami i sprawę zamykamy a jeżeli zostanie podjęta uchwała to 

wystosowane zostanie pismo do Wojewody o jej uchylenie. 

 Pani Radca Prawny powiedziała, że może zgodzić się ze stanowiskiem Radnego 

Chmielewskiego, że wykonanie uchwały powierza się Wójtowi choć zdarza się, że również 

Przewodniczącemu Rady Gminy. Natomiast w zakresie kompletności dokumentów, które służyły 

do uchwalenia Uchwały Budżetowej i w tym kontekście oceny protokołów Komisji uważa, że 

Rada nie jest władna ponieważ, czy nastąpiło naruszenie procedury uchwalenia budżetu 

bezwzględnie może stwierdzić tylko Regionalna Izba Obrachunkowa. Wojewoda nie bada 

procedury uchwalania budżetu, bo jest to w kompetencji RIO. Dlatego też uważa, że stanowisko 

radnego odnośnie możliwości przekazania tego pisma do Wojewody jest błędne. 

 Oprócz podjęcia takiej uchwały Rada Gminy może podjąć w sprawach różnych ogólne 

stanowisko zobowiązujące Przewodniczących Komisji aby precyzowali w sposób dokładny 

wszystkie wnioski, które pojawią się na Komisjach i żeby były one przegłosowane a wtedy 

protokół powinien to odzwierciedlać. 

Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że Uchwała Budżetowa jest prawidłowa i jest 

realizowana przez Radę Gminy.  

Radny Gurdek powiedział, że on nie wnosi, że budżet trzeba zamknąć, ale że 

Przewodniczący rady nie wypełnił swojego obowiązku. Uważa, że wszelkie zmiany do projektów 

uchwał winny być najpierw głosowane, następnie powinna być odczytana ostateczna treść projektu 

uchwały i poddana pod głosowanie. Uważa, że Przewodniczący nie dopełnił formalności, 

powinien przeprosić za błąd i zamknąć sprawę. 
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że protokół z sesji był zatwierdzony przez 

Radnych i Komisja nie wnosiła żadnych uwag , Regionalna Izba Obrachunkowa ustosunkowała się 

jednoznacznie do tematu i uważa, że ten temat powinien być zamknięty. 

 Radny Janusz Gurdek powiedział, że złożył pismo w tej sprawie, które stanowi załącznik 

do protokołu. 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne wniosek Radnego Chmielewskiego 

zmieniający zapis w § 2 „Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy”. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia pisma Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.  nr WK.050.16.2015, wraz 

z uzasadnieniem, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr IX/44/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Radny Janusz Gurdek opuścił swoje miejsce  w celu złożenia do Przewodniczącego Rady 

Gminy pisemnego wniosku. 

Przewodniczący odmówił przyjęcia wniosku i pouczył radnego, że wszelkie wnioski będą 

mogły być składane w sprawach różnych.  

 
Ad. 3 ppkt. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Łaskarzew omawiany był na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. Zapytał radnych 

czy mają jakieś pytania. 

   Radny Janusz Gurdek odczytał  autopoprawki do Statutu Gminy Łaskarzew. Wystąpił 

z nimi jako  Komisji Rolnictwa.  

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Tadeusz Gendek powiedział, że na posiedzeniu 

komisji w dniu 25 sierpnia członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali uwagi radcy Prawnego 

natomiast nad autopoprawkami Komisja nie głosowała.  

 Pani Radca Prawny zwracając się do radnego Gurdka powiedziała, że jeśli dana uchwała 

jest już dodana do porządku obrad Sesji, to każdy Radny może zgłaszać autopoprawki jako 

wniosek formalny ale jako swój. 

 Radny Gurdek w swoim imieniu jak również w imieniu radnego Chmielewskiego złożył na 

piśmie wniosek formalny dotyczący zmian w  Statucie Gminy Łaskarzew. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uwagi Radcy Prawnego do projektu uchwały 

i poddał je pod głosowanie jawne. 

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

12 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 Przewodniczący Rady odczytał a następnie poddał pod głosowanie jawne wspólny wniosek 

formalny radnych Gurdka i Chmielewskiego (wniosek stanowi załącznik do protokołu). 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następująca liczbę głosów: „za” 2 radnych, „przeciw” 

13radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 Pani Radca Prawny wyjaśniła, ze ponieważ obydwa wnioski zostały odrzucone,  pod 

głosowanie będzie poddany projekt uchwały  wysłany z porządkiem obrad.   

 Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o treści, czy radni 

wyrażają zgodę na to aby nie czytać projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Łaskarzew w całości. 

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

1 radnych, „wstrzymało się” 1 radnych. 
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 Przewodniczący Rady odczytał  i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany 

Statutu Gminy Łaskarzew. 

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

12 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 

Ad. 3 ppkt.3 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy Łaskarzew na 2015 rok był omawiany na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. 

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, 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” 13 radnych, „przeciw” 0 radnych, 

„wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr IX/45/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy. 

 

Ad. 3 ppkt. 4 i 5 

 Po wznowieniu obrad projekty uchwał w sprawie nabycia nieruchomości omówił Wójt 

Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz. Powiedział, że w związku z wyrażeniem zgody przez 

właścicieli na wykup gruntów znajdujących się pod budynkiem OSP Uścieniec – Krzywda i Domu 

Kultury istnieje możliwość ich wykupienia przez Gminę. Należy uregulować stan prawny pod 

budynkami, które są użytkowane przez gminę. Dlatego też przygotowane zostały projekty dwóch 

uchwał na wyrażenie zgody przez Radę Gminy na wykup tych nieruchomości od dwóch 

właścicieli. 

 Radny Tadeusz Gendek zapytał o cenę nieruchomości za 1 m
2
. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że wstępne negocjacje ustalone były na 10 zł za 1 m
2
. 

 Radni nie mieli uwag do wyżej wymienionych projektów.  

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości, którą 

następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości w głosowaniu została podjęta następującą 

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

IX/46/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał drugą uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości, 

którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości w głosowaniu została podjęta następującą 

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

IX/47/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt.6 

 Przewodniczący odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji 

Rady Gminy Łaskarzew. Poinformował, że podczas posiedzenia  trzech połączonych Komisji 

Rady Gminy Radni Agnieszka Goźlińska, Anna Zackiewicz i Piotr Popiołek wystąpili 

z wnioskiem wyrażającym chęć  pracy w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej oraz Ochrony Środowiska. 

 Radny Chmielewski powiedział, że do projektu uchwały nie załączono wniosków radnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że były to wnioski ustne. 
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 Przewodniczący Rady Gminy odczytał  uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 

z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady 

Gminy Łaskarzew, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew w głosowaniu została 

podjęta następującą liczbą głosów: „za” 12 radnych, „przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 1 

radny. Uchwała Nr IX/48/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad.4 

 Wójt Gminy Łaskarzew Pan Marian Janisiewicz złożył ustne sprawozdanie z działalności 

między sesjami Rady Gminy Łaskarzew m.in.: 

- udział w spotkaniu ZOZ, 

- udział w zawodach sikawek, 

- udział w spotkaniach okolicznościowych (Festiwal akordeonistów, Święto Policji w Garwolinie,      

   przekazanie samochodu dla OSP Wólka Ostrożeńska, zakończenie warsztatów wakacje  

    w bibliotekach i domach kultury ), 

- udział w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w sprawie PKS, 

- przesłuchanie na Komendzie  Policji w sprawie konfliktu na drodze w Zygmuntach, 

- rozstrzygnięcie konkursów na dyrektorów Zespołu Szkół w Izdebnie i ZS w Starym Pilczynie, 

- podpisanie umowy na dofinansowanie z Urzędu Mazowieckiego przebudowy drogi gminnej      

   Budy Krępskie – Leonów,  

- ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów na : 

  1/ przebudowę drogi gminnej Budy Krępskie – Leonów, 

  2/ remont  budynku Domu Kultury w Lewikowie, 

  3/ modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Starym Pilczynie, 

  4/ remont pomieszczeń w Domu Kultury w Budach Krępskich 

- odbiór prac – remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Krzywdzie, 

- udział w Dożynkach Parafialnych oraz Dożynkach Powiatowych. 

Następnie Wójt Gminy poinformował, o sytuacji w sprawie występującej na terenie gminy 

Łaskarzew suszy. Powiedział między innymi, że została powołana przez Wojewodę 

Mazowieckiego Komisja do szacowania szkód, w skład której wchodzą: Krzysztof Kościesza, 

Hanna Gaładyk, Dorota Paziewska i Halina Zawadka. Po przyjęciu wniosków od rolników 

Komisja dokona oględzin w terenie i sporządzi protokoły.  

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział w Pielgrzymce Sołtysów do Lichenia, 

- udział w uroczystościach okolicznościowych ( Festiwal akordeonistów, Święto Policji 

połączone z przekazaniem sztandaru, Dni Miasta Łaskarzew), 

- udział w turnieju organizowanym przez KS SNAJPER Sośninka, 

- udział w Dożynkach Parafialnych oraz Dożynkach Powiatowych, 

- udział w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, 

- pełnienie dyżuru,  

- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady. 
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Ad. 6 

 Pani Hanna Cichecka Sekretarz Gminy  powiedziała, że w okresie między sesjami 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 na podstawie art.48 Statutu Gminy złożył ustny wniosek   

o chęci pracy w Komisji Rewizyjnej. 

Następnie powiedział, że zwrócił się do niego mieszkaniec Izdebna, który chce być 

anonimowy z zapytaniem o chodnik w miejscowości Izdebno. Pytania dotyczyły : 

- kto jest właścicielem chodnika,  

- kiedy i przez kogo był odbierany chodnik – jaka była komisja, 

- czy chodnik obejmuje jakąś formę  gwarancji, naprawy, ewentualnych niedociągnięć, złej sztuki 

budowlanej. Bo jak wynika z informacji chodnik się rozpada. Na te pytania chciałby otrzymać 

pisemną odpowiedź. 

 Wójt Gminy powiedział, że może udzielić ustnej odpowiedzi  w tej chwili. 

 Przewodniczący Rady Gminy wyraził zgodę na ustna odpowiedź Wójta. 

 Wójt Gminy odpowiedział: 

- na czas remontu chodnik został przekazany Gminie Łaskarzew od Powiatu Garwolińskiego, na   

dzień dzisiejszy jest   przekazany do użytkowania  Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, 

- gwarancja na budowę chodnika to -  36 miesięcy. Firma, która to wykonywała istnieje i jeśli jest 

taka potrzeba naprawy zostaną wykonane. 

 Radny Chmielewski powiedział, że jeśli odpowiedź na jego pytania zostanie zapisana 

w protokole to odstępuje od odpowiedzi na piśmie. 

 

Ad. 7 

 Przewodniczący Rady Gminy zgłosił dwa wnioski. 

Pierwszy o następującej treści : 

„Rada Gminy w Łaskarzewie w ramach nadzoru nad pracami komisji rady zobowiązuje 

Przewodniczących komisji do szczególnego zwrócenia uwagi na precyzyjność zapisów 

protokołów, zwłaszcza w zakresie zgłaszanych wniosków i ich przegłosowanie.” 

Następnie poddał wniosek pod głosowanie jawne. W wyniku głosowania radni oddali następującą 

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

 

Drugi o następującej treści: 

„Rada Gminy stwierdza, że jednoczesna obsługa prawna Wójta i Urzędu Gminy oraz Rady Gminy 

nie budzi wątpliwości, co do niezależności radcy prawnego i nie ma potrzeby zapewnienia 

odrębnej obsługi Rady Gminy.” 

 Następnie wyraził opinię, że Pani Radca prawny wykonuje swoje obowiązki sumiennie 

i pracuje zgodnie z przepisami. 

Następnie głos zabrała Pani  Ewa Foryszewska Radca Prawny. Powiedziała, że dwóch 

radnych Pan Gurdek i Pan Chmielewski jako Komisja Rolnictwa wystąpili z wnioskiem do 

Rzecznika Dyscypliny Radców Prawnych oraz dołączyli płytę CD z nagraniem poprzedniej sesji 

jako dowód niekompetencji Pani radcy prawnej. 

Jako powód podali: 

- sprzeczność interesów między Radą a Wójtem, 
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- obsługa prawna powinna być prowadzona odrębnie dla rady i dla Urzędu. 

Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Rzecznik nie podzielił stanowiska radnych 

i stwierdził, że nie zostało naruszone prawo.  

 Powiedziała, że zawsze stara się wykonywać swoje obowiązki solidnie i zgodnie z literą 

prawa.  W związku z tym chciałaby jak również Przewodniczący  znać stanowisko Rady w tej 

sprawie i w związku z tym jest ten wniosek. 

 Radny Mariusz Chmielewski powiedział, że było to zwykłe pismo i to rzecznik 

zakwalifikował to pismo jako skargę. Rzecznik stwierdził, że wystąpił konflikt interesów. Sprawa 

jeszcze  się  nie uprawomocniła a w dniu dzisiejszym zostało skierowane pismo  do sądu. 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wyrażenie zgodny na dalszą współpracę 

z Panią Ewą Foryszewską jako Radcą Prawnym w Urzędzie Gminy Łaskarzew. 

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

2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Radni przeprosili Panią Ewę Foryszewską za nieprzyjemności jakie ja spotkały w związku 

ze złożoną skargą przez Radnych Janusza Gurdka i Mariusza Chmielewskiego  i zapewnili 

o swoim zadowoleniu z pracy jaką wykonuje na rzecz Gminy Łaskarzew. 

 Radny Chmielewski powiedział, że od 1 lipca tego roku istnieje możliwość aby radca 

prawny zapewniał obsługę zarówno dla urzędu jak i rady gminy, ale na dzień poprzedniej sesji nie 

było takiej możliwości bo przepisy nie obowiązywały. 

 Radny Gurdek na podstawie § 30 Statutu Gminy Łaskarzew  złożył pisemny wniosek 

(wniosek stanowi załącznik do protokołu). 

  Przewodniczący Komisji Rolnictwa przedstawił stanowisko komisji w sprawie 

występującej suszy. 

 Powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, w której uczestniczyli Pan Krzysztof 

Kościesza i Pani Dorota Paziewska komisja analizowała sytuację jaka występuje na naszej gminie 

a Pani Dorota Paziewska przybliżyła na czym ma polegać praca komisji do szacowania szkód. 

 Następnie Radny Gurdek odczytał pozyskane informacje mające na celu pouczenie radnych 

na temat aktualnej sytuacji i postępowania w sprawie suszy. 

Przybliżył przepisy w sprawie powoływania komisji do spraw szacowania szkód a następnie zadał 

pytanie „czy gmina jako osoba prawna powołując się na przyznaną jej samodzielność finansową 

może w celu prowadzenia gospodarki finansowej podejmować działania, które nie są wyraźnie 

uregulowane w przepisach prawa, bo jeśli dzisiaj my nie pomożemy grupie wspólnoty 

samorządowej w pomocy w przeciwstawianiu się kryzysowi suszy rolniczej to jutro odbije się to 

na finansach gminy tj. umorzenie podatku, pomoc społeczna i będą mieli do tego pełne prawo 

ponieważ będą działali na podstawie prawa, bo my dzisiaj nie umiemy działać w granicach 

prawa.” Następnie Radny Gurdek poprosił o odpowiedź Panią Skarbnik. 

 Skarbnik Gminy Pani Hanna Seremak odpowiedziała, że nie zrozumiała pytania i prosi 

o zwrócenie się do niej na piśmie. 

Następnie Radny Grurdek ponownie zapytał „Jaki  margines możliwości swobody  finansowej 

posiada gmina na poczet stwierdzenia szkody w uprawach w związku z występowaniem w gminie 

suszy rolniczej. Czy ten margines obejmuje art. 4 Uchwały Budżetowej Rady Gminy na 2015 rok.” 

 Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w Uchwale Budżetowej nie ma stwierdzenia 

„margines” . 

Radny Gurdek zacytował zapis z Uchwały Budżetowej w której była mowa o rezerwie 

budżetowej. 
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Skarbnik wyjaśniła, że w uchwale budżetowej mowa jest o rezerwie budżetowej, którą 

można wykorzystać jako rezerwę kryzysową. 

Radny Gurdek zapytał, czy jako rada mogą pochylić się i przeznaczyć 31 tys. zł z rezerwy 

i przekazać potrzebującym, którzy złożą wnioski o odszkodowanie.   

Skarbnik odpowiedziała, że jest Uchwała Budżetowa i będziemy ją realizować zgodnie 

z przepisami i przeznaczymy środki z rezerwy kryzysowej na to co będzie potrzeba. Jeśli będzie 

taka potrzeba to będzie to realizowane, a rezerwę musimy przeznaczyć zgodnie z przepisami.  

 Radni Agnieszka Goźlińska i Przemysław Sierański po uzyskaniu zgody Przewodniczącego 

Rady Gminy opuścili salę obrad. 

 Radny Janusz Gurdek odczytał stanowisko swoje i radnego Mariusza Chmielewskiego 

dotyczące suszy.  (stanowisko stanowi załącznik do protokołu).  

 Radny Gendek powiedział, że jego zdaniem należy poczekać aż rolnicy złożą wnioski 

i dopiero wtedy wystąpić do Wojewody albo do Ministra Rolnictwa, a teraz trzeba cierpliwie 

czekać na decyzje, bo na uruchomienie rezerwy budżetowej jest jeszcze czas. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Informację Przewodniczącego Rady Gminy 

Łaskarzew dotyczącą prowadzonego postepowania przez Prokuraturę Rejonową w Garwolinie. 

(Informacja stanowi załącznik do protokołu). 

Podczas czytania zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Pana Tadeusza 

Gendka . 

„W tym momencie kieruję zapytanie do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska Pana Tadeusza Gendek, czy na którymkolwiek posiedzeniu, komisja 

obradowała, bądź podejmowała decyzje lub rozstrzygnięcia w sprawie wystąpienia 

z zawiadomieniem do CBA, czy Prokuratury o niedopełnieniu obowiązków, bądź przekroczeniu 

uprawnień przez pracowników Urzędu Gminy?”. 

Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Gendek odpowiedział, że komisja nie podejmowała 

tego tematu na żadnym posiedzeniu,   ani nie zapadły żadne decyzje w omawianej sprawie.   

  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wnioski formalne,  które następnie w kolejności 

poddał pod głosowanie jawne. 

Wniosek Nr 1 

„Wniosek o przygotowanie przez radcę prawnego Urzędu Gminy Łaskarzew zawiadomienia 

o popełnieniu przestępstwa przez radnych Rady Gminy Łaskarzew pana Mariusza 

Chmielewskiego i pana Janusza Gurdka polegającym na przekroczeniu przez nich uprawnień 

działając na szkodę interesu publicznego oraz poświadczeniu nieprawdy – czym doszło do 

popełnienia przestępstw określonych w art. 231 i 271 kodeksu karnego.” 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: za” 10 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 3 radnych. 

 

Wniosek Nr 2 

„Wniosek o przygotowanie przez radcę prawnego Urzędu Gminy Łaskarzew pisemnego 

zawiadomienia do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendy Powiatowej Policji 

w Rykach o przekroczeniu uprawnień działając na szkodę interesu publicznego, nieprzestrzeganiu 

zasad etyki zawodowej policjanta polegającym na przekroczeniu uprawnień i umyślnym 

poświadczeniu nieprawdy m.in. organom ścigania, organom sprawiedliwości oraz innym 

instytucjom publicznym przez Pana Mariusza Chmielewskiego.  

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: za” 10 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 3 radnych. 
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 Przewodniczący Komisji Rolnictwa przedstawił wniosek Komisji o wysokości nagród dla 

Kół Gospodyń za udział w dożynkach Parafialnych w wysokości 500 zł i Dożynkach  

Powiatowych w wysokości 1.000 zł. 

 Następnie swoje stanowisko przedstawiły pozostałe komisje. 

Komisja Budżetu i Finansów zaproponowała pozostawienie w poprzedniej niezmienionej 

wysokości tj. 400 zł i 800 zł. 

Komisja Rewizyjna pozostawienie w poprzedniej niezmienionej wysokości tj. 400 zł i 800 zł.  

Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 

pozostawienie w niezmienionej wysokości. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek Komisji Rolnictwa. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: za” 3 radnych, „przeciw” 9 

radnych, „wstrzymało się” 1 radny. 

Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie jawne propozycję pozostałych 

komisji, tj. 400 zł za udział w Dożynkach Parafialnych i 800 zł za udział w Dożynkach 

Powiatowych. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: za” 9 radnych, „przeciw” 1 

radnych, „wstrzymało się” 3 radnych. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo NSZZ Solidarność Oddział w Garwolinie 

o wsparcie finansowe na zorganizowanie obchodów 35-lecia istnienia związku. 

 Radni nie poparli prośby (pismo stanowi załącznik do protokołu). 

 Radny Gurdek złożył pisemny wniosek dotyczący naliczania  opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od mieszkańców nieruchomości z terenu gminy Łaskarzew (wniosek 

stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad. 10 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady dziewiątej Sesji Rady 

Gminy Łaskarzew.   

 

 

   

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

     


