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                                                           Protokół Nr XXVIII/2017                   

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 20 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 

 Otwarcia dwudziestej ósmej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady 

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

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

Radny nieobecny  – Mariusz Chmielewski. 

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 

 

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 uchwały w sprawie 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 XXVII sesji Rady Gminy. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie sesji.       

 

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

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

 

Ad. 2  

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

gminy Łaskarzew na 2017 rok wraz z uzasadnieniem radni otrzymali z materiałami na sesję.  

 Następnie poprosił Skarbnika Gminy o udzielenie stosownych wyjaśnień  do projektu 

uchwały. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wszystkie zmiany zostały opisane w uzasadnieniu do 

projektu uchwały. Poprosiła radnych, aby poprawili w swoim projekcie zapis podstawy prawnej 

ponieważ ukazał się tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym z 2017 roku poz. 1875. 

Zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia w dochodach budżetowych i wydatkach zmian, które 

otrzymaliśmy w formie decyzji  z Urzędu Mazowieckiego. Pozostałe zmiany związane są 

z faktem, iż dwa sołectwa Budy Krępskie i Sośninka podjęły uchwały o zmianie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok i rada ma obowiązek do dnia 30 
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października wprowadzić te zmiany do budżetu. Dodatkowo w związku z pracami 

przygotowawczymi do remontów i wynikiem zapytania ofertowego na wykonanie ogrzewania 

w WDL w Lewikowie i Budach Krępskich okazało się, że oferty opiewają na wyższą kwotę niż  

przeznaczona z funduszy sołeckich poszczególnych wsi. W związku z tym wyasygnowaliśmy 

środki finansowe w wysokości 22 tys. zł na Budy Krępskie i 6 tys. zł na Lewików, aby te prace 

wykonać. 

Następnie zapytała, czy są jeszcze potrzebne jakieś wyjaśnienia odnośnie tego projektu uchwały.  

  Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają jakieś pytania. 

 Przewodniczący otworzył dyskusję.    

 Radny Gurdek zapytał o widniejący w planie wydatków zapis „rehabilitacja zawodowa 

i społeczna osób niepełnosprawnych”. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na poprzedniej sesji Rady Gminy podjęta została uchwała 

o pomocy finansowej dla Powiatu Garwolińskiego na zakup samochodu do  przewozu osób 

niepełnosprawnych i dana kwota została zapisana nie w tym paragrafie. Nadzór dokonując 

sprawdzenia uchwały zasugerował, aby na następnej sesji dokonać zmiany i zapisać poprawnie 

kwotę 6 tys. złotych w odpowiednim paragrafie tj.  6300. 

 Radna Teresa Kondej zwróciła się do Wójta Gminy oraz radnych, aby na następnej sesji 

dokonać zmian w budżecie i dołożyć środków na zakup działki dla potrzeb sołectwa Budel.  

Z  funduszu sołeckiego na 2017 rok przeznaczono 20 tys. na jej zakup, jednakże cena zakupu 

działki wyniesie 36 tys. zł . W związku z tym prosi o dołożenie kwoty 16 tys. zł do tego zadania  

oraz pokrycie przez Gminę  kosztów związanych z zakupem działki. 

 Radny Jacek Wysocki poprosił o wyjaśnienie na co przeznaczono kwotę 6 tys. zł, którą 

dołożono dla sołectwa Lewików, ponieważ radny Gurdek nic na ten temat nie powiedział. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Wójt uznał, że do przedsięwzięcia wymiany ogrzewania 

w WDL w Lewikowie należy dołożyć brakującą kwotę i zadanie zrealizować. Dlatego też 

przesunięcia w budżecie zostały wykonane. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na to zadanie wpłynęły dwie 

oferty . Pierwsza na 17 tys. zł a druga powyżej 30 tys. zł. Aby to zadanie wykonać zabrakło 6 tys. 

zł dlatego prosi radnych, aby dokonać przesunięć w budżecie i dołożyć brakującą kwotę i wykonać 

to zadanie.    

 Innych wniosków nie było. 

Przewodniczący zamknął dyskusję.   

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” 14 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXVIII/143/2017 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3   

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 6 września 2017 roku  

do 19 października 2017 roku przedstawił  Wójt Gminy Marian Janisiewicz (sprawozdanie 

stanowi załącznik do protokołu). 

Następnie przedstawił sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych 12 pracowników 

Gminy Łaskarzew.(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania.  

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek zapytał dlaczego Wójt w swoim sprawozdaniu nie wspomniał 

o otrzymanym piśmie ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich 

z Węgrowa. 

 Wójt wyjaśnił, że ten temat poruszy w sprawach różnych. 

 Radni nie mieli innych pytań. 
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  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 zawodach OSP, które odbyły się w mieście Łaskarzew. Były to zawody seniorów  

         oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

- udział w uroczystości 70 rocznicy urodzin Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, 

- udział w otwarciu zewnętrznej siłowni w Starym Pilczynie, 

- udział w obchodach rocznicy spalenia Łaskarzewa, 

- udział w uroczystości 50 i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego, 

- udział w zebraniu z mieszkańcami wsi Stary Pilczyn w sprawie przebudowy drogi –  

          Zarzeczka, 

- udział w obchodach 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. 

Następnie przedstawił sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy 

Łaskarzew złożonych do Przewodniczącego. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

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 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 wystąpił z wnioskiem do Wójta o to aby wyznaczyć w sołectwie Lewików 

granicę nieruchomości, na której znajdują się drogi gminne. 

 Przewodniczący Rady poprosił radnego, aby sprecyzował pytanie i odpowiedział, czy może 

jest to wniosek do budżetu na 2018 rok.    

 Radny Gurdek odpowiedział, że jest to wniosek do punktu 5 porządku obrad. 

 Sekretarz Gminy zapytała, czy radnego usatysfakcjonuje odpowiedź na ten wniosek 

w ciągu 14 dni. 

Radny Gurdek odpowiedział, że jest to wniosek formalny o to, aby wznowić granice 

nieruchomości, na której znajdują się drogi gminne. 

Sekretarz Gminy powiedziała, że wznowienie granic wiąże się z zabezpieczeniem środków 

finansowych na ten cel. 

Radny Gurdek powiedział, że gmina jest właścicielem tych nieruchomości i jej nie pilnuje. 

Wójt Gminy powiedział, że jeśli radnemu chodzi o drogę do Pana Kisiela to była ona już 

dwukrotnie wyznaczana, ale mieszkańcy, którzy mają w jej pobliżu pola ją zaorowują. 

Wznowienie granic dróg wiąże się z dużymi kosztami, a w obecnej chwili w budżecie nie 

przeznaczono na ten cel żadnych funduszy. 

Radny Gurdek powiedział, że jemu chodzi o nieruchomości, a nie o drogę. 

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

interpelacje. 

Radni nie zgłosili innych interpelacji, ani wniosków. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 
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Ad. 6 

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

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

 Radni nie zgłosili  uwag do protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XXVII 

Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

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

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

 

Ad. 7 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawach różnych. 

 Wójt powiedział, że przed sesja została rozdana Uchwała Związku Międzygminnego 

w Węgrowie, która jest również w całości dostępna na stronie internetowej Związku a dotyczy 

zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z terenu 

członkowskich gmin Związku. Następnie udzielił wyjaśnień odnośnie ustalonych cen za wodę 

i kanalizację.   

Wójt Gminy poinformował radnych, że po rozmowie telefonicznej z nowym dyrektorem PKP 

Lublin, zostało ponownie wysłane pismo odnośnie przejścia pod torami planowanego wodociągu 

w Polesiu Rowskim. Powiedział również, że w najbliższy poniedziałek planowane jest pobranie 

przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Garwolinie  wody ze studni głębinowe 

jednego z mieszkańców do badań. Po otrzymaniu wyników badań będzie możliwość podjęcia 

odpowiednich decyzji w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Polesia Rowskiego w zakresie 

dostarczenia wody. Należy zaznaczyć, że z sieci wodociągowej będzie bardzo mały rozbiór wody 

i jeśli woda będzie stała w rurach to nie będzie nadawała się do spożycia. Poinformował również, 

że jako gmina możemy wykonać sieć wodociągową, natomiast przyłącza do gospodarstw 

mieszkańcy będą musieli wykonać sobie sami na swój koszt. Wodociąg będzie kontynuacją 

wodociągu z Garwolina. 

 Radny Gendek powiedział, że kilkanaście lat temu były wiercone studnie, lecz okazało się 

że woda ma bardzo wysokie stężenie żelaza i nie nadaje się do spożycia. 

 Radny Jacek Wysocki powiedział, że w latach 80-tych odwierty studni były robione na 

niewielkich głębokościach. Od tamtego czasu zmieniła się technologia i odwierty wykonuje się na 

większych głębokościach. Uważa, że trzeba się zastanowić czy lepszym rozwiązaniem będzie 

doprowadzenie wodociągu czy wywiercenie studni i doprowadzenie z niej wody do mieszkańców. 

 Radny Józef Żak podziękował radzie za wykonanie części drogi we wsi Izdebno Kolonii. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy 

i Wójta Gminy : 

1. Pismo mieszkańców Nowego Helenowa z prośbą o utworzenie nowego sołectwa Nowy 

Helenów lub dołączenie go do sołectwa Leokadia, 

2. Pismo z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie o zabezpieczenie w budżecie na 2018 

rok kwoty około 35 tys. zł, która zostanie przeznaczona na zakup radiowozu 

z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Łaskarzewie,  

3. Pismo Klubu Sportowego SNAJPER z Sośninki z prośbą o zapewnienie na terenie gminy 

Łaskarzew boiska, które spełniałoby wymogi narzucone przez Komisję Licencyjną 

Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o wyrażenie swoich opinii na 

temat pism. 

Radny Jacek Wysocki zapytał jaką mamy pewność, że po roku zakupiony samochód dla 

policji nie zostanie przekazany do Radomia tak jak było poprzednim razem. 

Inni radni poparli opinię radnego Jacka Wysockiego. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeśli będzie taka decyzja rady to postara się dokonać 

odpowiednich przesunięć w budżecie na 2018 rok, aby wyasygnować odpowiednia kwotę. 

Przewodniczący Rady Gminy na temat pisma KS Snajper powiedział, że na terenie gminy 

przydałoby się pełnowymiarowe boisko, na którym można by było grać mecze ligowe. 

Radny Jacek Wysocki powiedział, że boisko w Krzywdzie jest za małe, ale uważa że 

można by było rozważyć poszerzenie boiska lub szukać lokalizacji na boisko gdzie indziej. 

Radny Krzysztof Wysocki powiedział, że jego zdaniem trzeba dostosować boisko 

w Krzywdzie do rozgrywek młodzieżowych, ale i wykonać na terenie gminy boisko 

pełnowymiarowe. 

Wójt Gminy udzielił wyjaśnił, odnośnie budowy boiska przy Szkole Podstawowej 

w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej. Powiedział,  że w obecnej chwili taka budowa jest 

niemożliwa ponieważ nie ma naboru wniosków na budowę małych boisk. Odnośnie boiska w 

Krzywdzie powiedział, że należy je przystosować  do rozgrywek drużyn młodzieżowych, a boisko 

pełnowymiarowe z zapleczem sportowym wykonać w Izdebnie. 

Odnośnie pisma mieszkańców wsi Nowy Helenów, uważa, że do konfliktu między 

mieszkańcami doszło z powodu pieniędzy z funduszu sołeckiego. Najlepszym rozwiązaniem 

byłoby utworzenie nowego sołectwa. 

W sprawie pisma z Komendy Powiatowej Policji Wójt powiedział, że jeśli zakup 

i przekazanie samochody dla policji będzie na takich samych zasadach jak poprzednio to nie 

mamy pewności, że samochód zostanie przekazany dla potrzeb Posterunku Policji w Łaskarzewie. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Mecenas o wyrażenie opinii w sprawie 

podziału sołectwa Stary Helenów. 

Pani Radca Prawna powiedziała, że Statut Gminy Łaskarzew zakłada, że w zaistniałej 

sytuacji jest obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych. W związku 

z powyższym nadamy sprawie odpowiedni tok. W tej sytuacji bierzemy pod uwagę dwa wnioski.    

Jeden jest o przyłączenie do sołectwa Leokadia, a drugi o utworzenie nowego sołectwa. Dlatego 

zostaną przygotowane odpowiednie dokumenty i konsultacje społeczne będą przebiegały 

jednocześnie w obydwu kierunkach. 

Z-ca Wójta Sylwia Szopa zabrała głos w sprawie budowy boiska przy SP w Dąbrowie. 

Powiedziała, że były nabory wniosków na dofinansowanie budowy dużych boisk z możliwością 

dofinansowania w wysokości 50% wartości boiska.  Dlatego składanie wniosku o dofinansowanie 

na to boisko było niemożliwe. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 

Radny Gurdek powiedział, że Zgromadzenie przedstawiło nam Uchwałę wraz 

z załącznikiem, ale radni nie otrzymali kompletu. Zapytał gdzie jest pozostałe 8 stron, które 

otrzymała Gmina. 

Wójt Gminy odpowiedział, że z całością dokumentów można zapoznać się na stronie 

internetowej Związku Międzygminnego, natomiast radni otrzymali najważniejszą część, która 

dotyczy naszej Gminy. 
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Rady Gurdek zapytał, dlaczego radni nie mogą zapoznać się z kosztami inwestycyjnymi, 

jakie poniósł Związek. Dlaczego jeśli Związek miał zysk to cena wody się nie zmniejszyła. 

Wójt Gminy odpowiedział, że już wiele razy odpowiadał na to pytanie. Uważa za 

pozytywne, że cena wody od wielu lat nie uległa zwiększeniu. Cena wody jest zależna od wielu 

czynników i są lata w których cena wody powinna być wyższa, a w innych niższa, ale nie uważa 

za stosowne ciągłego obniżania i podwyższania  tej ceny. 

Radny Gurdek uważa, że radni powinni podjąć uchwałę, aby ustalić cenę wody a Wójt 

powinien zdać co roku sprawozdanie jakie zyski i straty osiągnął Związek z wody i kanalizacji.   

Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli Związek podejmuje uchwałę to ona nas również 

dotyczy bo jesteśmy członkiem Związku. 

Radny Gurdek powiedział, że jest wytłumaczenie dlaczego Wójt zgodził się na 

przesunięcie i dołożenie pieniędzy do inwestycji w Lewikowie i Budach Krępskich. Uważa, że 

w obydwu miejscowościach są takie same zadania. Budynki są jednakowe, a jest duża różnica 

w cenie wykonania a poza tym obydwie inwestycje będą wykonywane przez firmy z terenu gminy.  

Radny Jacek Wysocki powiedział, że uważa, że nie są to jednakowe zadania, ponieważ 

w Lewikowie jest linia gazowa, natomiast w Budach Krępskich będzie wykonywane inne 

ogrzewanie. 

Z-ca Wójta Sylwia Szopa powiedziała, że jeśli chodzi o te budynki, to jest to zupełnie inny 

rodzaj ogrzewania. Obie inwestycje wymagały przygotowania dokumentacji projektowej 

i kosztorysu inwestorskiego. Ponieważ zakres zadania w obu przypadkach jest zupełnie inny, to 

inne są też wartości kosztorysów inwestorskich i są one odzwierciedleniem cen ofertowych 

wybranych w zapytaniach ofertowych. Dokumenty zostały przygotowane przez tego samego 

kosztorysanta i nie ma co się doszukiwać niejasnych rozwiązań. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze pytania w sprawach różnych. 

Radna Teresa Kondej zachęciła radnych do wzięcia udziału w głosowaniu na Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Nowym Pilczynie w konkursie organizowanym przez firmę „Kinder  

Mleczna Kanapka”. 

Radny Gurdek zapytał Wójta czego dotyczy opłata abonamentowa doliczana do ceny 

wody. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że kwota ta dotyczy innych kosztów ponoszonych przez Związek 

Międzygminny np. związanych z badaniem wody lub zabezpieczaniem wodomierzy.  

 Innych pytań nie było. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

  Ad.8 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 

dwudziestej ósmej Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


