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                                                           Protokół Nr XXVII/2017    

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 06 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 

 Otwarcia dwudziestej siódmej 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 

6. Marian Kondej – Sołtys wsi Sośninka  

7. przedstawiciele  mediów 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy 

zmarłą pracownicę Urzędu Gminy Panią Romanę Trzpil. 

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. 

Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz zgłosił do porządku obrad wniosek 

o wprowadzenie do punktu 2 podpunktu 3 o treści „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na 

zakupie samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Żelechowie”. Wyjaśnił, że w tych zajęciach z naszej gminy uczestniczą 

cztery osoby i w związku z tym kwota dofinansowania wynosi 6.000 zł.   

Innych wniosków nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek Wójta Gminy 

o dodanie do porządku obrad w punkcie 2 podpunktu 3 w brzmieniu  „Podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania 

polegającego na zakupie samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych – uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie”.  
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 14  radnych, 

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

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/ dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok, 

2/ zmian w WPF na lata 2017 – 2029, 

3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania 

polegającego na zakupie samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych – 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie. 

3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za pierwsze półrocze 2017 roku. 
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4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

poprzedniej sesji rady. 

7. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji.       

 

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

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

 

Ad. 2 ppkt. 1  

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

gminy Łaskarzew na 2017 rok był omawiany na posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy.  

 Następnie poprosił Skarbnika Gminy o udzielenie stosownych wyjaśnień  do projektu 

uchwały. 

 Skarbnik Gminy powiedziała, że w związku z zaistniałą sytuacją tzn. ze zgłoszonymi przez 

Wójta Gminy wnioskami na posiedzeniu komisji należy dokonać zmian w budżecie. W związku 

z tym na wniosek Wójta zgłasza autopoprawkę do uchwały. Kwota 6.000 złotych jako pomoc dla 

Powiatu Garwolińskiego została wprowadzone do budżetu po stronie wydatków majątkowych. 

Ponadto w okresie między wysłanymi materiałami a posiedzeniem rady wpłynęły decyzje 

z Urzędu Mazowieckiego zwiększające budżet. W materiałach dostarczonych radnym 

autopoprawka została naniesiona. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają jakieś pytania. 

 Przewodniczący otworzył dyskusję.    

 Radny Gurdek zapytał o wprowadzoną do budżetu gminy kwotę 20 tys.  zł „wpływy 

z różnych dochodów” czego ta kwota dotyczy. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to dochody, które wpłynęły z Urzędu Miasta Łaskarzew 

i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie na skutek obciążenia ich przez gminę 

kosztami ogrzewania budynku. Została wystawiona nota za okres 5 lat za zużyty gaz i ta należność 

wpłynęła. 

 Radny Gurdek zapytał czego dotyczy zapis zmniejszający o kwotę 15 tys. zł w dziale 

„obsługa papierów wartościowych”. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z tym, że  została umorzona pożyczka w kwocie 

900 tys. zł zmniejszyły się również odsetki od tej pożyczki. Dlatego też występuje zmniejszenie 

o powyższą kwotę w tym dziale. 

      Radny Gurdek zapytał również o zmianę w dziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód – 

zakup usług remontowych ” tj. o zwiększenie o kwotę 12 tys. zł. i czego ona dotyczy. 

 Skarbnik wyjaśniła, że jest to przewidywana kwota przeznaczona na wyremontowanie 

systemu monitoringu na oczyszczalni ścieków w Nowym Pilczynie. 

 Radny Gurdek zapytał o „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” a mianowicie, czy 

straż jest jednostka budżetową. Powiedział, że to pytanie było wyjaśniane na poprzedniej sesji 

i nadal jest zapisane , że straż jest jednostką budżetową, czyli jego zdaniem powinna swoje 

dochody odprowadzać na rachunek gminy. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w budżecie zwiększana jest kwota na strażnice ponieważ jest 

tam zaplanowana inwestycja i dlatego trzeba zwiększyć nakłady w tym dziale. 

 Radny Gurdek zapytał, czy jest taki dział w budżecie jak majątek komunalny. 
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 Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma nic takiego jak majątek komunalny, jest on we 

wszystkich rozdziałach i paragrafach. Budynki OSP są naszym majątkiem i jest naszym 

obowiązkiem ponoszenie nakładów inwestycyjnych.  

 Radny Gurdek zapytał, czy kwota ujęta w dziale „plan wydatków majątkowych” są to 

wpływy od druhów.    

 Skarbnik wyjaśniła, że jednostki OSP zadeklarowały wpłatę podanej kwoty. 

 Radny Gurdek zapytał skąd pochodziła kwota dotacji w wysokości 200 tys. zł na budowę 

boiska przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie.  

 Skarbnik wyjaśniła, że ta kwota to jest plan. W części opisowej  wyjaśniono, że jest to 

dotacja zaplanowana,  w przypadku złożenia stosownego wniosku o dofinansowanie na rozbudowę 

boiska. Powyższa kwota już od listopada 2016 roku widnieje w budżecie gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. 

 Radni nie mieli pytań.  

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę do projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXVII/140/2017 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 ppkt. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na 

lata 2017 – 2029 był omawiany na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. Następnie poprosił 

Skarbnika Gminy o udzielenie wyjaśnień na temat tej uchwały.   

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do tego projektu uchwały Wójt nie zgłasza autopoprawki 

i treść uchwały jest niezmieniona. Główny cel sporządzenia tej uchwały to zapis o zwiększeniu 

nakładów na przedsięwzięcie pod nazwą „Dotacja dla Powiatu Garwolińskiego z przeznaczeniem 

na modernizację dróg powiatowych” a chodzi tu o drogę przez  Wolę Łaskarzewską. Może 

wystąpić sytuacja, że powiat może żądać zapewnienia, że mamy w budżecie zabezpieczone środki 

na udział w zadaniu już przy składaniu wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Dlatego też, aby była możliwość podpisania porozumienia, czy deklaracji wprowadzono do 

budżetu na 2018 rok stosowną kwotę. 

 Uchwała nie zmienia kwoty długu ani spłat kapitałowych. Plan przychodów i rozchodów 

pozostaje bez zmian. 

   Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jeszcze jakieś pytania. 

 Radni nie mieli więcej pytań. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian w WPF na lata 2017 - 

2029, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymał się”1 radny.  Uchwała Nr XXVII/141/2017 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 ppkt.3 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jakieś pytania do projektu uchwały 

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania 
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polegającego na zakupie samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych – uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny Gurdek powiedział, że w uzasadnieniu do uchwały jest zapis, że pomoc finansowa 

udzielona jest w formie dotacji celowej, a podstawą jej udzielenia jest umowa. Jeśli jest to 

w formie umowy, którą zawiera Wójt Gminy lub jego pełnomocnik to już nie powinna być 

podejmowana uchwała. 

Sekretarz Gminy poprosiła radnego Gurdka, aby odczytał wcześniejszy zapis 

w uzasadnieniu, w którym jest wyjaśnione, że do podpisania umowy potrzebna jest stosowna 

uchwała. 

Radny Gurdek uważa, że jest to powielanie pewnych spraw i jego zdaniem nie potrzeba 

podejmować tej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jeszcze jakieś pytania. 

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję nad tym punktem.  

   Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie samochodu na 

potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Żelechowie, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radny, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XXVII/142/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

  

Ad. 3 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali Informację z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2017 roku i była ona omawiana na posiedzeniu stałych komisji Rady 

Gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o zabranie głosu w tej sprawie. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy nie wpłynęła jeszcze Uchwała 

z Regionalnej Izby Obrachunkowej z Siedlec w sprawie opinii na temat przedstawionej Informacji. 

Jeśli taka opinia wpłynie radni zostaną z nią zapoznani. 

 Radny Gurdek zapytał o należności wymagane z tytułu naliczonych kar umownych od 

firmy Kempex. Odczytał zapis, że na dzień dzisiejszy nie została uregulowana wymagana 

należność mimo wysyłania wezwań do zapłaty. Następnie odczytał, że w dniu 30 maja br. zostały 

złożone pozwy do Sądu Rejonowego w Toruniu i Brodnicy. Skierował pytanie do Wójta Gminy 

czy w dniu poprzedniej sesji tj. 27 czerwca kiedy to była podejmowana uchwała w sprawie 

absolutorium Wójt Gminy wiedział o złożonych pozwach. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że oczywiście wszystkim wie, ale od tamtej pory  nic się  nie 

zmieniło. 

 Radny Gurdek zapytał czy w kosztach remontowych i pozostałych znajduje się aneks do 

uchwały z 2011 roku w sprawie obsługi kanalizacji przez Związek Międzygminny z Węgrowa, 

czyli koszty  za pobór wody i rozliczenie. 

 Skarbnik wyjaśniła, że w tym dziale są tylko usługi remontowe i pozostałe na oczyszczalni 

ścieków.  

 Radny Gurdek zapytał czy jeśli dobrze rozumie to gmina nie ma tych wydatków 

zaliczanych do tych kosztów. 

 Skarbnik wyjaśniła, że te koszty są w usługach pozostałych.  
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Ad. 4   

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 28 czerwca 2017 roku  

do 5 września 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. 

 Radna Kowalska Agnieszka podziękowała za wykonanie drogi we wsi Izdebno. 

 Radny Gurdek zapytał co dzieje się z budową wodociągu dla mieszkańców Polesia 

Rowskiego, na jakim jesteśmy etapie. 

 Wójt odpowiedział, że wykonane są mapy, a teraz trzeba wystąpić o środki zewnętrzne na 

wykonanie tej inwestycji. Trzeba zlecić wykonanie dokumentacji zarówno dla wsi Polesie 

Rowskie jak i Rowy. 

 Radny Gendek zapytał czy coś wiadomo o przejściu przez linię kolejową PKP. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że po ostatnich rozmowach poinformowano, że plac budowy PKP 

został przekazany wykonawcy i najprawdopodobniej nie zostaniemy wpuszczeni na ten teren. 

Ponadto powiedział, że dopóki nie otrzymamy odpowiedzi na wysłane zapytanie nie można podjąć 

decyzji w sprawie przejścia przez teren PKP. 

 Radny Gurdek zapytał jaki będzie koszt budowy oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacyjnej. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że koszt budowy oczyszczalni to około 5 mln. zł, natomiast 

koszt sieci nie jest jeszcze znany. Jesteśmy na etapie uzgodnień i wykonywania dokumentacji. 

Jeśli to wszystko zostanie uzgodnione to wtedy będzie można podać koszt inwestycji. 

 Radny Gurdek powiedział, że krajowa prokuratura wystosowała komunikat, że gminy 

bezpodstawnie pobierają opłaty za przyłącza wodno-kanalizacyjne. Zapytał jak do tego 

komunikatu odniesie się Wójt. 

 Skarbnik Gminy powiedziała, że najlepiej będzie jak każdy mieszkaniec pokryje koszt 

wykonania przyłącza do swojej posesji i gmina nie będzie  ponosić żadnych kosztów oprócz 

wykonania głównej sieci. 

 Radny Gurdek powiedział, że w dniu 28 lipca 2017 roku Wójt otrzymał pismo od 

Wojewody Mazowieckiego w sprawie ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcji lub szkoleniu. 

Jak się do tego ustosunkuje. 

 Wójt odpowiedział, że na posiedzeniu stałych komisji sprawa była omawiana i były 

przeprowadzane rozmowy. Jak sprawa będzie rozstrzygnięta to radny otrzyma stosowną 

informację. 

 Radny Gurdek powiedział, że Związek Międzygminny z Węgrowa  powinien co roku 

przedstawiać rozliczenie z Gminą i czy jeśli Wójt nic o tym nie wspomniał to oznacza, że takiego 

rozliczenia nie ma. 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Gurdka, aby tego typu pytania zadawał 

w sprawach różnych a teraz prosi o zadawanie pytań na temat przedstawionego sprawozdania. 

 Radni nie mieli pytań. 

  Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

     

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie 

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- pełnienie dyżuru, 

- udział w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, 

- udział w naradzie sołtysów, 

- udział w wyjeździe do Tczowa, 

- udział w Pielgrzymce Sołtysów do Lichenia, 
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- wręczenie pucharów w turnieju o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew w piłce nożnej w Starym  

         Pilczynie, 

- udział w uroczystości 100-lecia Pani Anny Balas, 

- wręczenie nagród w turnieju piłki nożnej w Krzywdzie, 

- udział w Dożynkach Powiatu Garwolińskiego, 

- udział w Pikniku Charytatywnym dla Filipka Teperka, 

- udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych Gminy Łaskarzew w Izdebnie, 

- przygotowanie materiałów na sesję, 

- analiza poszczególnych projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś pytania. 

Radny Gurdek zapytał, czy zapadły jakieś decyzje w sprawie złożonego przez niego na 

poprzednim posiedzeniu Rady projekcie uchwały w sprawie ekwiwalentu dla strażaków za udział 

w akcji i szkoleniach.  

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że decyzje zostaną podjęte dopiero po 

przeprowadzeniu rozmów ze strażakami. 

Radny Gurdek powiedział, że w tej sprawie nie potrzebna jest opinia strażaków, bo jest to 

obowiązek Rady i należy taką uchwałę podjąć. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że do tej uchwały rada wróci po konsultacjach ze 

strażakami. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. 

Radni nie mieli pytań.  

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję nad tym punktem. 

 

Ad. 6 

 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 zwrócił się do Sekretarza Gminy z pytaniem, dlaczego na stronie 

internetowej gminy Łaskarzew BIP nie został umieszczony wykaz dróg gminnych. 

 Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jak wiadomo wykaz dróg gminnych jest podjęty 

Uchwałą Rady Gminy a wszystkie uchwały są zamieszczane na stronie internetowej gminy.  

Radny Gurdek powiedział, że jest tam tylko 12 dróg gminnych. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeśli chodzi o dokonywanie opłat za zajęcie pasa 

drogowego, to właściciel nieruchomości wykonujący jakiekolwiek prace zajmując pas drogowy 

jest obowiązany do złożenia wniosku do Urzędu Gminy. Wtedy Wójt  określa czy jest to droga 

gminna, czy  należy uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego. 

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

interpelacje. 

Radni nie zgłosili innych interpelacji, ani wniosków. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 

Ad. 7 

 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XXVI 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 XXVI 

Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 
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W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, 

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

 

Ad. 8 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawach różnych. 

 Radna Monika Markowska podziękowała w imieniu własnym jak i mieszkańców sołectwa 

Wola Łaskarzewska za pozytywne rozpatrzenie i przegłosowanie wykonania modernizacji 

świetlicy wiejskiej przy OSP. 

 Radny Jacek Wysocki powiedział, że radna Markowska przeprowadziła wiele rozmów 

z radnymi, Wójtem i bardzo się starała, aby uzyskać zgodę na tę modernizację. 

 Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wpłynął zwrot pieniędzy z wykorzystanego funduszu 

sołeckiego za 2016 rok i można było przeznaczyć stosowną kwotę na ten remont. 

 Radna Markowska zapewniła, że mieszkańcy sołectwa będą starali się wspólnymi siłami 

w czynie społecznym wykonać jak najwięcej prac remontowych. 

 Radny Gurdek zapytał jakie mamy dochody, zyski, straty w wodociągach. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że radny Gurdek wysyła wiele pism w sprawie funkcjonowania 

wodociągów i otrzymuje na nie odpowiedzi, więc jest dobrze poinformowany. Każda gmina 

należąca do Związku rozlicza się sama i nie płaci za straty które są w innych gminach. Poprosił 

radnego Gurdka, aby pisząc pisma do Wojewody lub innych instytucji  pomyśleli o mieszkańcach 

gminy korzystających z wodociągów.  Wszystkie sprawy podnoszone przez radnych zostaną 

uporządkowane, ale może mieć to wpływ na zwiększenie opłaty za wodę. Związek Międzygminny 

z Węgrowa składa co roku sprawozdanie. Wójt zwrócił uwagę, że w chwili obecnej sporządzana 

jest dokumentacja na wybudowanie  nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Występują problemy na 

etapie uzgodnień dokumentacji, ponieważ mieszkańcy nie wyrażają zgody na przeprowadzenie 

sieci przez swoje posesje, a niektórzy wręcz buntują sąsiadów. Musimy wykonać tę dokumentację 

jak najszybciej i wystąpić o środki zewnętrzne na realizację tego zadania. Jeśli nie wykonamy tego 

w najbliższych latach to w przyszłości może nie być dostępnych  środków na ten cel. Może okazać 

się, że w przyszłości będą dotowane inne przedsięwzięcia. 

 Radny Jacek Wysocki powiedział, że powinniśmy starać się pozyskać środki zewnętrzne na 

budowę oczyszczalni ścieków i na sieć kanalizacji sanitarnej a nie tak jak radny Gurdek straszyć 

Wójta prokuraturą. Radny powinien pomóc w rozmowach z mieszkańcami a nie ich zniechęcać. 

 Radny Gurdek powiedział, że Wójt poinformował że koszt przyłącza to 11, 12 tys. zł. 

Ustawa wyraźnie mówi, że przyłącze jest od nitki kanalizacyjnej do granicy nieruchomości lub do 

pierwszej studzienki znajdującej się na nieruchomości. Uważa, że jaki to będzie koszt mieszkańca 

to już nie powinno interesować gminy. 

 Wójt odpowiedział radnemu, że sam radny Gurdek nie korzysta z wodociągu to nie 

powinien przeszkadzać innym mieszkańcom korzystać zarówno z sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. 

 Z-ca Wójta Sylwia Szopa wyjaśniła radnemu Gurdkowi, że przyłącze wodociągowe jest od 

pierwszej studni lub granicy nieruchomości do budynku, a to co radny powiedział wcześniej to 

nazywa się przykanaliki albo przewód boczny. 

 Radna Jasińska Barbara powiedziała, że koszty o których mówi Wójt są bardzo realne, 

a przez te pisma składane przez radnych Gurdka i Chmielewskiego będą one jeszcze wyższe. 

 Wójt udzielił wyjaśnień w sprawie uchwalenia ekwiwalentu dla strażaków oraz w sprawie 

umowy ze Związkiem Międzygminnym z Węgrowa. 
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 Radna Teresa Kondej zabrała głos w sprawie konkursu na wieniec podczas dożynek 

gminno-parafialnych. Powiedziała, że wiele osób nie zgadzało się z wyborem komisji konkursowej 

uważając że nie spełnia wymogów regulaminu. 

 Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wszystkie wieńce dożynkowe były piękne i wszystkie 

sołectwa dostają nagrody za udział, natomiast w konkursie może zostać wyróżniony tylko jeden 

i o jego wyborze decydowała komisja, która wybrała wieniec, który jej zdaniem był najładniejszy. 

 Wójt Gminy powiedział, że  wieńce były bardzo piękne i bardzo się cieszy że prawie 

wszystkie sołectwa wzięły udział w dożynkach. Zaproponował, aby w przyszłym roku podnieść 

kwotę nagród i nie ogłaszać konkursu dodatkowego na najładniejszy wieniec, ponieważ wszystkie 

wymagają wiele pracy i powinno to być traktowane raczej jak dobrowolny udział.  

 Radny Jacek Wysocki stwierdził, że jego zdaniem nie powinno być  żadnych konkursów 

i wszystkie wieńce powinny dostać nagrody, ale tylko te robione własnoręcznie, a nie kupowane. 

Radna Jasińska powiedziała, że nagrody powinny być za udział dla wszystkich sołectw, ale 

jeśli dobrze zrozumiała radną Kondej to chodzi o to, że wieniec który otrzymał wyróżnienie nie 

spełniał wymogów regulaminu.  

Skarbnik Gminy powiedziała, że taką decyzję podjęła komisja konkursowa bo uważała że 

wieniec z Kacprówka zasługiwał  na wyróżnienie.  

 Radny Gurdek chciał złożyć dwa projekty uchwał w sprawie zwolnienia z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Łaskarzew. 

 Przewodniczący Rady Gminy odmówił przyjęcia projektów, ponieważ nie spełniały one 

wymogów formalnych, które zawarte są w Statucie Gminy Łaskarzew. 

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

 Innych pytań nie było. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

  Ad.9 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 

dwudziestej siódmej   Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


