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                                                           Protokół Nr XXIX/2017                   

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 23 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 

 Otwarcia dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący 

Rady Gminy Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło  

13 radnych na stan Rady 15 i uchwały podjęte na  Sesji mają moc prawną.   

Radni nieobecni  – Mariusz Chmielewski i Teresa Kondej. 

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. mieszkanka wsi Stary Helenów Pani Emilia Ragus 

7. 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. 

Wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie jawne  porządek obrad  

w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, 

2/ obniżenia ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego 

           na 2018 rok, 

3/  obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa  obliczenia podatku  

            rolnego na 2018 rok, 

4/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok  

           obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew, 

5/  stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Pilczynie  

            im. Marii Dąbrowskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Starym Pilczynie  

            w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starym Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej, 

6/  stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pamięci  

           Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę  

           Podstawową im. Pamięci Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej, 

7/ stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie  

          wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Izdebnie w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową  

           w Izdebnie, 

8/ stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywdzie  

          w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Krzywdzie, 

9/ trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie podziału    

           sołectwa Stary Helenów, 
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10/  uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz  

          podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, 

11/   dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

poprzedniej sesji rady. 

6. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie sesji.       

 

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

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

 

Ad. 2  ppkt.1 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że nad projektem uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok radni pracowali na posiedzeniach 

stałych Komisji Rady Gminy Łaskarzew. Następnie zapytał czy radni mają jakieś dodatkowe 

pytania odnośnie tego projektu. 

 Radny Gurdek zapytał o podstawę prawną zawartą w projekcie uchwały, a mianowicie 

o podjęcie uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej. 

Powiedział, że w omawianym projekcie nie ma mowy jakie koszty są ponoszone przez 

mieszkańców, a dotyczące budowli infrastruktury technicznej. Zapytał radnych jakie jest ich 

zdanie, aby wprowadzić opłatę adiacencką, ponieważ jego zdaniem podatek od nieruchomości to 

również jest opłata adiacencka. 

 Radca Prawna wyjaśniła, że przedmiotem projektu uchwały jest podatek od nieruchomości, 

a nie opłata adiacencka. 

 Radny Gurdek skierował pytanie do radnych dlaczego podczas posiedzenia stałych komisji 

nie pochylili się nad tematem wprowadzenia tej opłaty. 

 Radni wyjaśnili, że na posiedzeniach stałych komisji wnioskowali, aby stawki podatków 

pozostawić na niezmienionym poziomie z roku 2017 i uważają że radny nie ma racji jeśli chce 

wprowadzenia nowej opłaty dla mieszkańców. Nie wiedzą czym się radny kieruje jeśli chce 

zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami, a następnie chce aby wprowadzić dodatkową 

opłatę dla mieszkańców. 

 Innych wniosków nie było. 

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 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 XXIX/144/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 ppkt. 2 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna, 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2018 rok, był omawiany na 

posiedzeniach stałych komisji, ale jeśli pojawiły się jakieś wnioski lub zapytania to prosi 

o zabieranie głosu.  
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie 

obniżenia ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2018 rok, 

którą poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXIX/145/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt.3 

 Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa  obliczenia podatku   rolnego na 2018 rok, był omawiany 

na posiedzeniach stałych komisji, ale jeśli pojawiły się jakieś wnioski lub zapytania to prosi 

o zabieranie głosu.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący rady zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa  obliczenia podatku    rolnego na 2017 rok, 

którą poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXIX/146/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt.4 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie Gminy 

Łaskarzew, był omawiany na posiedzeniach stałych komisji, ale jeśli pojawiły się jakieś wnioski 

lub zapytania to prosi o zabieranie głosu.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Radny Jacek Wysocki zgłosił wniosek, aby podczas czytania uchwały pominąć 

odczytywanie treści tabel. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, a następnie zapytał, czy radni wyrażają zgodę, 

aby  czytając uchwałę pominąć odczytywanie tabel. 

Dwunastu radnych poparło propozycję radnego Jacka Wysockiego, aby nie czytać danych  

z tabel. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2018 rok    obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew, którą 

poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXIX/147/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 ppkt.5 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Starym Pilczynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową w Starym Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej, był również omawiany na posiedzeniach 

stałych komisji, ale jeśli są jakieś pytania to prosi o zabieranie głosu.  
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radna Anna Zackiewicz zapytała o przeniesienie Patrona Gimnazjum i zmianę imienia 

Szkole Podstawowej z Marii Dąbrowskiej na imię Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeszcze przez dwa lata funkcjonowania Gimnazjum imię 

patrona Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki będzie używane. Po tym czasie jeśli będzie taka 

decyzja zainteresowanych tzn. rodziców, grona pedagogicznego i akceptacja odpowiednich 

instytucji wówczas można podjąć działania, aby Szkoła Podstawowa w Starym Pilczynie 

otrzymała imię Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół w Starym Pilczynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starym 

Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej, 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 XXIX/148/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt. 6 

 Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie   stwierdzenia 

przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pamięci  Wanat w Dąbrowie  

z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Pamięci 

Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej, był omawiany na posiedzeniach stałych 

Komisji. Następnie zapytał czy radni mają jakieś pytania. 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący zamknął dyskusję.   

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pamięci  Wanat w Dąbrowie  

z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Pamięci 

Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej, 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 XXIX/149/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt. 7 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie   stwierdzenia 

przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie  wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół w Izdebnie w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową w Izdebnie, był omawiany 

na posiedzeniach stałych Komisji. Następnie zapytał czy radni mają jakieś pytania. 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący zamknął dyskusję.   

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie  wchodzącej w skład Zespołu Szkół w 

Izdebnie w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową w Izdebnie, 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 XXIX/150/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 
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Ad.2 ppkt. 8 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie   stwierdzenia 

przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywdzie w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową w Krzywdzie, był omawiany na posiedzeniach stałych Komisji. 

Następnie zapytał czy radni mają jakieś pytania. 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący zamknął dyskusję.   

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywdzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową w Krzywdzie, 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 XXIX/151/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt. 9 

 Przewodniczący Rady odczytał pismo, które wpłynęło od mieszkańców wsi Nowy 

Helenów i powiedział, że odpowiednie procedury zostały już uruchomione. 

Następnie poprosił o zabranie głosu mieszkankę sołectwa Stary Helenów Panią Emilie Ragus. 

 Pani Emilia Ragus odniosła się do pisma mieszkańców wsi Nowy Helenów i wyjaśniła, że 

konflikt między wsiami  powstał na skutek podziału funduszu sołeckiego. Następnie przedstawiła 

informację jak wyglądał podział funduszu sołeckiego w poszczególnych latach i która wieś 

dokonała zakupów. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że aby podjąć uchwałę o podziale sołectwa należy przeprowadzić 

konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw, a następnie rada może podjąć stosowną uchwałę. 

 Innych pytań nie było. 

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie podziału  sołectwa Stary Helenów, 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 XXIX/152/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 

 

Ad. 2 ppkt. 10 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz  

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Następnie zapytał czy radni mają jakieś 

pytania. 

 Radny Gurdek powiedział, że w podstawie prawnej do uchwały powołujemy się na 

uchwałę z 2013 roku. Na przestrzeni lat mamy takie same trzy uchwały a teraz podejmujemy 

czwartą. Zapytał czy w uchwale nie powinno być zapisu „Traci ważność uchwała z poprzedniego 

roku”. 

 Radca Prawna powiedziała, że jest to uchwała roczna i ona automatycznie traci moc. 
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 Z-ca Wójta Sylwia Szopa wyjaśniła, że uchwała o której wspomniał radny Gurdek dotyczy 

sposobu przeprowadzania konsultacji tego programu, a wszystkie pozostałe to uchwały gdzie są 

uchwalane roczne programy. Powiedziała, że w momencie wysyłania materiałów jeszcze nie były 

zakończone konsultacje społeczne. Zakończyły się one 17 listopada i w czasie ich trwania 

organizacje z terenu gminy ani żadne inne nie złożyły propozycji zmian do projektu programu na 

rok 2018. 

 Radny Gurdek powiedział, że w załączniku do uchwały wysokość środków do realizacji 

programu figuruje zapis 40 tys. i 3 tys. Dlaczego nie jest to kwota dwa razy po 40 tys. i dlaczego 

dyskryminujemy kobiety z kół gospodyń.  

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jedno zadanie wymaga przeznaczenia większych nakładów 

finansowych a inne mniejszych. 

 Z-ca Wójta powiedziała, że organizacje miały możliwość wypowiedzenia się podczas 

trwania konsultacji społecznych i w czasie ich trwania nie zgłoszono uwag. 

 Innych pytań nie było. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2018, 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 XXIX/153/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt. 11 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni przed sesją otrzymali materiały ze 

zgłoszoną autopoprawką do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok. 

Poprosił o zabranie głosu i udzielenie wyjaśnień Skarbnika Gminy. 

 Skarbnik Gminy Hanna Seremak omówiła zgłoszoną autopoprawkę jak również zmiany do 

budżetu na 2017 rok.  Następnie zapytała radnych czy mają jakieś pytania. 

 Radny Gurdek zapytał o kwotę 5 tys. złotych przeznaczonych dla Komendy Powiatowej 

Straży Pożarnej, czy aby przekazać tę kwotę nie należy podjąć dodatkowej uchwały. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tym przypadku nie ma potrzeby podejmowania 

dodatkowej uchwały, ponieważ kwota jest przeznaczona na fundusz wsparcia. 

 Radny Gurdek zapytał gdzie można zapoznać się z Gminnym Rejestrem Zabytków, czy jest 

on na stronie internetowej urzędu, czy u pracownika gminy. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że należy zgłosić się do pracownika urzędu Pana Marcina Wojdy, 

który dysponuje rejestrem w wersji papierowej i na pewno go udostępni. 

 Radny Gurdek zapytał czy można by było umieścić ten rejestr na stronie internetowej 

urzędu gminy. 

  Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeśli rejestr jest w wersji elektronicznej to zostanie 

umieszczony na stronie. 

 Innych pytań nie było. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne autopoprawkę Wójta Gminy 

Łaskarzew do zmian w budżecie na 2017 rok a przedstawioną przez Skarbnika Gminy. 
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 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, 

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

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy Łaskarzew na 2017 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 XXIX/154/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu 

   

Ad. 3   

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 21 października 2017 

roku  do 22 listopada 2017 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 innych pytań. 

  Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

     

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie 

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- pełnienie dyżuru, 

- przygotowanie materiałów na sesję, 

- analiza poszczególnych projektów uchwał, 

- udział w Turnieju Piłkarskiego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości dla MDP, 

- udział w uroczystości Jubileuszu 40-lecia Przedszkola w Starym Pilczynie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś pytania. 

Radni nie mieli pytań.  

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję nad tym punktem. 

 

Ad. 5 

 Przewodniczący Rady powiedział, że na poprzednim posiedzeniu Rady wpłynęła jedna 

interpelacja, na która została udzielona odpowiedź w ustawowym terminie. W okresie między 

sesjami do Urzędu nie wpłynęła żadna interpelacja, ani żaden wniosek radnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni zgłaszają jakieś interpelacje, wnioski lub 

zapytania. 

 Radny Gurdek złożył na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy pismo – 

interpelacje.(Pismo stanowi załącznik do protokołu). 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania lub 

interpelacje. 

Radni nie zgłosili innych interpelacji, ani wniosków. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 

Ad. 6 

 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XXVIII sesji rady, 

a następnie zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do w.w protokołu. 

 Radni nie zgłosili  uwag do protokołu. 
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 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XXVIII 

Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymał się” 1 radny. 

 

Ad. 7 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawach różnych. 

 Przewodniczący rady Gminy powiedział, że na jego ręce wpłynęło pismo od radnego 

Mariusza Chmielewskiego odnośnie złożenia rezygnacji z mandatu radnego Gminy Łaskarzew 

z dniem 10.11.2017 roku i procedura wygaszenia mandatu została uruchomiona. 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Panią Annę Guzowską p.o. 

Kierownika GOPS, która przedstawiła propozycje udziału gminy w programie „Rodzina idzie do 

kina”.  

Następnie odpowiedziała na pytania radnych dotyczące bieżącej działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Annie Guzowskiej za wyjaśnienia 

i poprosiła radnych o zabieranie głosu w sprawach różnych. 

 Radny Gurdek zadał pytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej II etap. Zapytał co 

z tymi mieszkańcami gdzie nie będzie opłacało się doprowadzenie głównej linii kanalizacji 

i podłączenia tych gospodarstw do kanalizacji sanitarnej. Zapytał czy istnieje możliwość aby 

pozyskać środki unijne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Z-ca Wójta powiedziała, że w chwili obecnej nie ma naboru na budowę przydomowych 

oczyszczalni. Uważa, że po zakończeniu  projektowania sieci kanalizacyjnej dowiemy się gdzie 

jest ona niemożliwa do wykonania i wówczas należy się zastanowić nad budową przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Na ten moment w projekcie budowlanym nie przewiduje się niemożliwych 

i nieopłacalnych przyłączy kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej priorytetem jest pozyskanie 

środków na budowę sieci kanalizacyjnej i budowę oczyszczalni ścieków. 

 Radny Gurdek zapytał co robi gmina, że pozwala na to aby naruszać jej granice. Jakie ma 

możliwości prawne, aby się zabezpieczyć, żeby nie zostały naruszone granice nieruchomości. 

 Z-ca Wójta Sylwia Szopa powiedziała, aby radny odniósł się do konkretnego przypadku. 

 Radny Gurdek powiedział, że chodzi o ciągłość linii drogi, ponieważ droga o długości 

1 kilometra naruszana jest na każdym kawałku. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że taką procedurę wytyczenia drogi wykonujemy w miejscowości 

Stary Helenów. To zadanie wykonuje niezależny geodeta i po jego zakończeniu dowiemy się jaki 

jest to koszt  i jakie będą zgłoszenia rolników odnośnie własności tej drogi. 

 Radny Gurdek zapytał Wójta ile w okresie 3 lat nabył nieruchomości pod pasy drogowe 

dróg publicznych w Gminie Łaskarzew. 

 Wójt odpowiedział, że dotychczas nie było takiej potrzeby, aby dokonywać wykupu 

nieruchomości,  ponieważ budowaliśmy drogi w granicach takich jak były one wyznaczane. 

 Radca Prawna poinformowała radę, że jeśli chodzi o sprawę 350/16 dotyczącej skargi Pana 

Mariusza Chmielewskiego i Janusza Gurdka na bezczynność Rady Gminy iż nie podjeliśmy 

uchwały w zakresie uzupełnionego pisma z 27 kwietnia 2015 roku, który stanowi uzupełnienie 

braku wniosku 17 marca do którego dołączono projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych 

Sąd zgodnie z naszym wnioskiem odrzucił skargę i uznał się niewłaściwy do rozpatrzenia tej 

sprawy, gdyż nie jest to sprawa z zakresu administracji publicznej i postanowienie to jest 

prawomocne. 
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 Wójt Gminy udzielił wyjaśnień odnośnie budowy wodociągu w Polesiu Rowskim. 

Powiedział, że jest zgoda Wójta Gminy Garwolin na podłączenie się do istniejącego wodociągu, 

ale trzeba przygotować odpowiednie dokumenty. 

 Radna Goźlińska zapytała o budowę wodociągu na części wsi Sośninka. 

 Wójt odpowiedział, że temat jest aktualny, ale w chwili obecnej nie są prowadzone żadne 

rozmowy. 

 Radny Gurdek skierował pytanie do Wójta Gminy, czy może zlecić pracownikom opieki 

społecznej, aby podali ilość osób, które są uprawnione do korzystania ze świadczeń z pomocy 

społecznej w celu podjęcia uchwały zwalniającej ich z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.   

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeśli nawet zwolni się takie osoby to i tak trzeba za nie 

zapłacić firmie odbierającej odpady.  

Sekretarz Gminy powiedziała, że jeśli zwolnimy osoby korzystające z pomocy finansowej 

z GOPS to wtedy trzeba będzie podnieść stawkę opłaty dla pozostałych mieszkańców, ponieważ 

ktoś musi ponieść koszt odbioru odpadów od tych osób.   

   Innych pytań nie było. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

  Ad.8 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 

dwudziestej dziewiątej Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


