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                                                           Protokół Nr XXVI/2017    

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 27 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 

 

 Otwarcia dwudziestej szóstej 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.   

Radna nieobecna usprawiedliwiona – Barbara Jasińska. 

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. przedstawiciele  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. 

Radny Gurdek poprosił o naniesienie poprawki w uchwale dotyczącej udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Łaskarzew, tzn. aby dodać punkt 6 „Debata”. 

Sekretarz Gminy Hanna Cichecka powiedziała, że w tym punkcie obrad przyjmowane są 

wnioski do porządku obrad, a radny Gurdek wnosi o naniesienie poprawki do projektu uchwały. 

Zapytała radnego, czy składa wniosek do porządku obrad. 

Radny Gurdek nie zgłosił wniosku do porządku obrad. 

Innych wniosków nie było. 

 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/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność  

           Gminy Łaskarzew, 

  2/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem  

            z wykonania budżetu za 2016 rok, 

3/ udzielenia Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.  

4/ dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok, 

5/  zmian w WPF na lata 2017 – 2029. 

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 XXV sesji Rady Gminy. 

7. Sprawy różne. 
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8. 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 poprosił Sekretarz Gminy Hannę Cichecką o udzielenie 

wyjaśnień w stosunku do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 

okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaskarzew. 

 Sekretarz Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt uchwały i wyjaśniła, że został on 

przygotowany na wniosek Pana Zbigniewa Karwowskiego Dyrektora Ośrodka Wychowawczego 

w Woli Rowskiej, który  obecnie wydzierżawia wskazaną nieruchomość. Złożył on stosowny 

wniosek o zawarcie umowy na 10 lat i w związku z powyższym ta uchwała jest zasadna, aby ją 

przyjąć. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają jakieś pytania. 

 Przewodniczący otworzył dyskusję.    

 Radny Gurdek zapytał jak podana dzierżawa wygląda finansowo. 

 Skarbnik Gminy Hanna Seremak wyjaśniła, że umowna  kwota dzierżawy wynosi 2.800 zł 

netto. 

 Radny Gurdek zapytał co będzie jeśli ceny nieruchomości wzrosną w trakcie trwania 

umowy, czy gmina straci w związku z tym. 

 Sekretarz wyjaśniła, że w trakcie trwania umowy możemy zmienić warunki umowy 

sporządzając aneks do umowy. 

   Radny Gurdek wnioskuje o nieodpłatne wydzierżawienie nieruchomości w Woli Rowskiej 

na okres 10 lat.  

 Radny Chmielewski zapytał czy ktoś pytał o opinię na temat dzierżawy mieszkańców Woli 

Rowskiej w trakcie jej trwania. Jaki wpływ na życie mieszkańców miało funkcjonowanie tego 

ośrodka, jakie zdarzenia i incydenty były z udziałem przebywających tam wychowanków. Czy 

ktoś rozmawiał z mieszkańcami, czy oni nadal chcą tego ośrodka, bo zdaniem radnego wszystko 

kręci się wokół pieniędzy. 

 Radny Gendek wyjaśnił, że na początku po otwarciu ośrodka były obawy, że jest to 

ośrodek dla trudnej młodzieży. Po kilku latach mieszkańcy przekonali się, że nie ma żadnych 

obaw, a nawet jest współpraca między ośrodkiem a mieszkańcami Woli Rowskiej. Bywa tak, że 

młodzież pomaga mieszkańcom sprzątać, odśnieżać , korzystają wspólnie z boiska sportowego. 

Radny powiedział, że życzyłby takiej współpracy w innych miejscowościach jaka jest między 

mieszkańcami Woli Rowskiej a młodzieżą przebywającą w ośrodku. Zdarzają się incydenty jak 

młodzież opuści ośrodek, ale w każdej miejscowości zdarzają się różne incydenty. 

 Radny Chmielewski zapytał czy jest to opinia jego czy również mieszkańców. 

 Radny Gendek odpowiedział, że wypowiedział się w imieniu mieszkańców. 

 Radny Jacek Wysocki powiedział, że nie wie o co chodzi radnemu Chmielewskiemu, czy 

pieniądze z dzierżawy  nieruchomości nie są potrzebne. Mieszkańcy wyrażają zgodę na dzierżawę, 

radni też są za dzierżawą, a radni Chmielewski i Gurdek wymyślają coraz to nowe przeszkody 

i szukają problemów.    

 Radny Gendek uważa, że jest dużym plusem, iż budynek jest użytkowany bo inaczej 

uległby degradacji. 

 Radca Prawna wyjaśniła, że wniosek radnego Gurdka nie może być głosowany, ponieważ 

przedmiotem tego punktu jest dzierżawa, natomiast radny złożył wniosek o użyczenie 

nieruchomości. Nie ma instytucji dzierżawy nieodpłatnej. Dzierżawa tym się charakteryzuje, że 

płaci się czynsz dzierżawny. Uchwała, nad którą radni dyskutują jest na temat wyrażenia zgody na 
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dzierżawę, a w drugim punkcie o wyrażenie zgody na tryb bezprzetargowy i w tych dwóch  

sprawach jest obowiązek zajęcia stanowiska przez radnych.  

 Radny Gurdek zapytał, czy czynsz w wysokości 1 zł będzie dzierżawą. 

 Radca Prawna odpowiedziała, że  tak, ale radni nie wypowiadają się co do wysokości 

czynszu, bo jest to ustalane przez organ wykonawczy. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaskarzew, którą 

następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XXVI/135/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 ppkt. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy  poinformował, że nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2016 rok obradowały stałe komisje Rady Gminy Łaskarzew. Poprosił 

przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii.  

Anna Zackiewicz Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdania. 

Tadeusz Gendek Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej oraz Ochrony Środowiska powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała 

przedstawione sprawozdania. 

Teresa Kondej w imieniu Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione 

sprawozdania. 

Krzysztof Wysocki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdania.   

 Przewodniczący zapytał, czy radni mają pytania do tej uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek zapytał o występującą w dochodach budżetowych należność wymagalną w 

wysokości 637.394,16 zł z tytułu naliczanych kar umownych za zwłokę w terminie wykonania 

robót oraz należności z tytułu odsetek naliczonych na koniec roku. Kwota ta dotyczy firmy 

Kempex. Radny zapytał, czy wykazana należność główna jest kwotą od lipca 2014 roku. 

 Skarbnik Gminy Hanna Seremak odpowiedziała, że jest to kwota naliczana od chwili kiedy 

firma poinformowała, że schodzi z budowy. Jest to główna kwota, od której na bieżąco naliczane 

są odsetki zgodnie z Ustawą, a naliczane są one kwartalnie. 

 Radny Gurdek zapytał skąd pochodzi informacja, że firma Kempex została zlikwidowana.  

 Skarbnik poinformowała, że taka informacja figuruje w Centralnej Ewidencji Informacji 

o Działalności Gospodarczej i jest ona ogólnodostępna. 

 Radny Gurdek zasugerował, że Gmina Łaskarzew nie poczyniła żadnych kroków, aby 

ściągnąć należności od firmy Kempex i czeka , aby sprawę „zagrzebać”. 

 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka zwróciła się do radnego Gurdka, że jeżeli publicznie 

kogoś się oskarża twierdząc, że chce sprawę „zagrzebać” to jest to insynuacja i prosi, aby radny 

brał odpowiedzialność za swoje słowa. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię 

w sprawie wykonania budżetu przedstawionego w sprawozdaniu. 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zadawanie pytań w sprawie wykonania budżetu.  
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 Radny Gurdek zapytał o kwotę przeznaczoną z funduszu sołeckiego na remont kapliczki 

we wsi Izdebno Kolonia, która znajduje się w Gminnym Rejestrze Zabytków i czy wyżej 

wymieniona kapliczka jest własnością gminy. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  kapliczka znajduje się w Gminnym Rejestrze Zabytków 

i gmina może pokrywać koszty związane z jej remontem. 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o zadawanie pytań do projektu  uchwały. 

 Radny Gurdek zapytał, w jakiej wysokości  co roku gmina płaci składkę na Związek 

Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w sprawozdaniu dokładnie jest przedstawione jakie kwoty 

i  na co zostały wydatkowane.  W 2016 roku gmina nie płaciła żadnej składki na rzecz ZMWiKW . 

   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 zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem, którą następnie poddał pod 

głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  Uchwała Nr XXVI/136/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 ppkt.3 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie  udzielenia 

Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r był również 

omawiany na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej sprawie 

jest już znane, poprosił więc pozostałych przewodniczących stałych komisji o przedstawienie 

stanowisk Komisji w tej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anna Zackiewicz powiedziała, że komisja 

pozytywnie przyjęła wykonanie budżetu za 2016 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy z tego tytułu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej oraz Ochrony 

Środowiska Tadeusz Gendek powiedział, że komisja pozytywnie przyjęła wykonanie budżetu za 

2016 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. 

Radna Teresa Kondej reprezentująca Komisję Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego 

i Ochrony Przeciwpożarowej powiedziała, że komisja pozytywnie przyjęła wykonanie budżetu za 

2016 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jakieś pytania. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny Gurdek zgłosił wniosek o dopisanie w uchwale pkt. 6 „Debata”. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że otworzył dyskusję nad projektem uchwały 

i jest możliwość zadawania pytań. 

Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień na temat procedury zatwierdzenia budżetu i udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy, a następnie odczytała pozytywną Opinię RIO w sprawie wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łaskarzew. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Gurdka w sprawie 

dodania do projektu uchwały punktu 6 „Debata”. 

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

12 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Wniosek radnego Gurdka został oddalony. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o zadawanie pytań. 



5 

 

Radny Chmielewski zwrócił się do członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 

Rewizyjnej czy w trakcie prac nad absolutorium komisje stwierdziły jakiekolwiek 

nieprawidłowości znaczące lub nieznaczące. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anna Zackiewicz powiedziała, że komisja 

nie stwierdziła żadnych uchybień w wykonaniu budżetu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wysocki powiedział, że komisja nie 

stwierdziła żadnych uchybień w wykonaniu budżetu. 

 Radny Gurdek zapytał w jaki sposób Wójt Gminy wycenił działkę we wsi Zygmunty, 

która została zakupiona z funduszu sołeckiego w 2016 roku. 

Wójt Gminy odpowiedział, że wyjaśnienia w sprawie zakupu działki w Zygmuntach już 

były udzielane na poprzednich sesjach rady, ale jeszcze raz udzielił wyjaśnień, że taka była 

decyzja mieszkańców wsi Zygmunty. 

Radna Teresa Kondej zwróciła się do radnego Gurdka twierdząc, że bardzo zazdrości 

mieszkańcom wsi Zygmunty i innym sołectwom, które mają budynek w którym mogą odbywać się 

zebrania wiejskie lub inne spotkania mieszkańców. Takiego budynku we wsi Budel nie ma 

i wszystkie spotkania muszą odbywać się w prywatnym mieszkaniu sołtysa. 

Radny Krzysztof Wysocki powiedział, że radni i mieszkańcy powinni docenić, że gmina 

Łaskarzew zmienia się na lepsze. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Łaskarzew Mariana 

Janisiewicza. 

Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz przedstawił Sprawozdanie z działalności Wójta 

Gminy Łaskarzew za 2016 rok. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

Radny Gurdek stwierdził, że to co przedstawił Wójt Gminy to jest jego ustawowy 

obowiązek, jednocześnie pytając co zrobił „od siebie”. 

Skarbnik Gminy dodała, że Wójt realizuje zadania zgodnie z Ustawą o samorządzie 

gminnym. 

Radny Jacek Wysocki zwrócił się do radnego Gurdka, mówiąc, że to radni ustalają co ma 

być wykonane i na jakie zadania przekazać środki w budżecie. Tyle inwestycji w 2016 roku 

zostało wykonane a radny nadal uważa, że nic nie jest zrobione. 

Radny Chmielewski powiedział, że wysłuchał sprawozdania Wójta i nigdy nie chciał 

„zabrać nic” z tego co osiągnął Wójt. Uważa, że w sprawozdaniu brakuje informacji jakich zadań 

nie udało się wykonać i z jakiego powodu. Następnie zapytał, kto zdecydował o kwocie, za którą 

zakupiono działkę w Zygmuntach. Powiedział, że również zazdrości mieszkańcom sołectw gdzie 

są budynki, w których można się spotkać. Uważa, że są to pozostałości z lat ubiegłych, 

a mieszkańcy gminy są podzieleni na kat. A i B, gdzie w jednych sołectwach robi się dużo, 

a w innych nic. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnemu Chmielewskiemu za wypowiedź. 

Radny Jacek Wysocki powiedział, że jeśli chodzi o działkę w Zygmuntach to zakupiono 

działkę z budynkiem, a teraz trzeba przystąpić do remontu. Następnie  może trzeba przychylić się 

do prośby mieszkańców Budla, którzy chcą też mieć miejsce do spotkań, a radni ciągle powracają 

do tematu zakupu działki w Zygmuntach i kwoty którą uważają za „kolosalną”. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że Wójt przedstawił sprawozdanie z zadań, które zostały 

wykonane w 96%, a radni domagają się informacji co zostało niewykonane. Wszystko jest 

przedstawione w części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok jak również w 

części tabelarycznej tego sprawozdania. 

Radny Gurdek powiedział, że od 3 lat zwraca się do Wójta i radnych o podjęcie tematu 

ustalenia opłaty ryczałtowej od domków letniskowych. Uważa, że w ustawie o samorządzie 

gminnym jest zapisane, że należy to do obowiązków Wójta. 

Radny Chmielewski zwracając się do skarbnika stwierdził, że radni wiedzą, że  nie 

wszystkie uchwały udało nam się zrealizować, co innego jest wykonanie budżetu a co innego jest 
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realizacja uchwał. Po to robimy zmiany w budżecie, ponieważ nie udało nam się danego zadania 

zrealizować i jemu chodzi właśnie o przedstawienie tych zadań. 

Wójt ponownie udzielił wyjaśnień odnośnie budynku w Zygmuntach. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję nad tym punktem.  

   Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy 

Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r, 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 XXVI/137/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 

 

Ad. 2 ppkt. 4 

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

zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tym punktem. 

 Radny Gurdek zapytał od jakiej kwoty było 30% umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW. 

 Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień odnośnie umorzenia części pożyczki i przeznaczenia 

tej kwoty w budżecie gminy. 

 Radny Jacek Wysocki zapytał jaki zakres prac obejmuje remont drogi w Starym Helenowie 

i jaki jest jego koszt. 

 Wyjaśnień udzieliła Z-ca Wójta Sylwia Szopa. Powiedziała, że w tej chwili nie może 

odpowiedzieć jaki  ostateczny zakres prac będzie wykonany na tej drodze ponieważ ograniczają 

nas koszty. 

 Radny Jacek Wysocki zapytał czy jest wskazany zakres robót, do którego zrealizowania 

jesteśmy zobowiązani poprzez podpisane porozumienie z Powiatem. Zapytał też, czy radny 

Chmielewski angażował się w jakiś sposób w sprawę remontu tej drogi, gdyż znajduje się ona na 

terenie jego okręgu wyborczego. Dodał, że mimo to  radni nie powinni patrzeć na sprzeciw 

radnych Gurdka i Chmielewskiego tylko zrobić coś dla mieszkańców Starego Helenowa. 

 Z-ca Wójta Sylwia Szopa wyjaśniła, że w porozumieniu z Powiatem zapisane jest, że 

gmina ma wykonać przebudowę drogi w Helenowie, nie jest natomiast wskazany zakres, długość   

ani technologia wykonania. W związku z tym, doszliśmy do wniosku że w miarę możliwości 

i środków finansowych w budżecie,  przebudowa drogi będzie zrobiona w takim stopniu, aby to 

była inwestycja widoczna, celowa i służąca mieszkańcom. Dodała, że jest to kolejny dowód na to, 

że nie ma miejscowości kat. A i B, co zarzucają radni.  

 Radny Gurdek powiedział, że od trzech lat składa wniosek jako sołectwo o naprawę drogi 

gminnej w Lewikowie. Dopiero jak zrobiła się dziura w drodze, to wtedy została ona naprawiona. 

 Z-ca Wójta zwróciła się do radnego Gurdka, że miał odpisywane na pisma, że warunkiem 

naprawy drogi  jest uzyskanie zgody mieszkańca na odprowadzenie wody. Gmina taką zgodę 

uzyskała i naprawa została wykonana. 

 Radny Chmielewski powiedział, że nigdy nie upominał się o pieniądze dla siebie tylko dla 

mieszkańców. Uważa, że dobrze że podjęto kroki w sprawie przebudowy drogi, ale  jak zwykle 

robi się to, ponieważ zbliżają się wybory i nagle znalazły się pieniądze na tę inwestycję. 

 Skarbnik Gminy powiedziała, że planując budżet na dany rok nie możemy w nim ująć 

wszystkich propozycji składanych we wnioskach do budżetu, ponieważ trzeba by było je 

zaplanować na 3 lata a takiej możliwości nie ma. Co roku robione są różne inwestycje i drogi  

w różnych miejscowościach. 

 Z-ca Wójta wyjaśniła kwestię działania przed wyborami. Powiedziała, że Porozumienie 

z Powiatem na przebudowę kompleksową drogi na tamtym terenie obejmujące zarówno drogę 
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powiatową jak i drogę gminną zostało podpisane w styczniu ubiegłego roku. Wszystko toczyło się 

swoim trybem. Wyjaśniła, że Powiat, aby otrzymać dofinansowanie na drogę powiatową musiał 

mieć podpisane porozumienie z gminą, że będziemy realizować wspólnie inwestycję na terenie 

miejscowości przez które przebiega ta droga, a które mają służyć stworzeniu spójnej sieci dróg.     

Porozumienie zostało podpisane i zawiera zapis, że gmina przeprowadzi przebudowę drogi 

w Helenowie, a powiat  drogi od Łaskarzewa przez Celinów do Maciejowic. 

 Radny Jacek Wysocki  powiedział, że myślał, że radny Chmielewski chciał podziękować 

za podjęcie działań związanych z przebudową drogi a on zniechęca pozostałych radnych do 

podejmowania tego tematu a wręcz jest temu przeciwny. 

 Skarbnik Gminy zapytała,  czy radni uważają, że mamy przestać realizować  inwestycje 

ponieważ zbliżają się wybory i będzie to uznawane jako kampania wyborcza. Uważa, że jest to 

niepoważne, bo jak można planować inwestycje na przyszły rok, kiedy mówi się, że wszystko co 

się robi to jest związane z wyborami. 

 Radny Chmielewski zapytał, czy kiedykolwiek głosował przeciwko „inwestycji robienia 

dróg” na terenie gminy. 

 Radna Zackiewicz powiedziała, że tak było z drogą w Melanowie. Radny wstrzymując się 

od głosu, to tak jak by był przeciwny. 

 Radny Chmielewski powiedział, że dlatego radni żądali aby były publikowane protokoły z 

sesji na stronie urzędu gminy i żeby każdy zainteresowany miał możliwość wglądu kto jak 

głosował i prosili również aby głosowanie odbywało się imiennie. To, że radny nie zgadza się ze 

sposobem finansowania to nie jest jednoznaczne z głosowaniem przeciw inwestycji.   

 Radny Gendek zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji nad tym punktem. 

 Radny Jacek Wysocki poparł wniosek radnego Gendka. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Gendka 

o zakończenie dyskusji.  

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

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

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie 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 XXVI/138/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 ppkt.5 

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

zmian w WPF na lata 2017-2029. Następnie zapytał, czy radni mają jakieś pytania do tego 

projektu. 

  Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Pytań nie było. 

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” 14  radnych, 

„przeciw” 0 radny, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XXVI/139/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

  

Ad. 3   
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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 30 marca 2017 roku  do 

26 czerwca 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. 

 Radny Gurdek zapytał, ile będzie kosztował 1 metr nitki kanalizacji. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że koszt wybudowania oczyszczalni ścieków to około 5 mln zł, 

a koszt sieci kanalizacyjnej jeszcze nie jest znany.   

Radni nie mieli więcej pytań. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

     

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie 

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział w naradzie sołtysów z terenu gminy Łaskarzew, 

- udział w spotkaniu z członkami OSP z terenu gminy Łaskarzew, 

- udział w obchodach Dnia Samorządowca, 

- udział w spotkaniu z przedstawicielami sołectw Izdebno, Izdebno Kol, Budel w sprawie 

          organizacji dożynek, 

- udział w Gminnym Święcie Rodziny, 

- udział w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, 

- pełnienie dyżuru, 

- przygotowanie materiałów na sesję. 

 

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. Jedna interpelacja była zgłoszona na poprzednim 

posiedzeniu rady od radnego Gurdka, na którą radny już otrzymał pisemną odpowiedź. 

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

zapytania. 

 Radni nie zgłosili interpelacji. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 

Ad. 6 

 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XXV sesji rady a  

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

 Radny Chmielewski zgłosił sprzeciw do protokołu, ponieważ jego zdaniem nie 

odzwierciedla on przebiegu Sesji i brakuje w nim wypowiedzi a niektóre są przeinaczane.  

 Przewodniczący Rady Gminy nie uznał sprzeciwu radnego Chmielewskiego. 

 Innych uwag nie było. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XXV 

Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

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

„przeciw” 1 radny, „wstrzymało się” 1 radny. 
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Ad. 7 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawach różnych. 

 Radny Gurdek powiedział, że na poprzedniej sesji była dyskusja o ekwiwalencie dla 

członków OSP. Powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym mówi, że obowiązkiem gminy  jest 

finansowanie ekwiwalentu dla strażaków, jak również podjęcie uchwały o jego wysokości. 

 Radny Gurdek złożył na ręce Przewodniczącego Rady projekt uchwały w sprawie ustalenia 

ekwiwalentu dla członków OSP za działania ratunkowe i szkolenia.(projekt stanowi załącznik do 

protokołu). 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że brał udział w spotkaniach zarządu OSP, na 

których podjęto decyzję, aby nie wypłacać ekwiwalentu strażakom tylko przeznaczyć środki 

finansowe na zakup potrzebnego sprzętu i wyposażenia dla jednostek.    

 Wójt Gminy wyjaśnił, że strażacy z OSP z Łaskarzewa mają wypłacany ekwiwalent, ale to 

się nie sprawdza. Do pożarów lub innych zgłoszeń wyjeżdżają tylko strażacy, którzy nie pracują, 

a jest ryzyko, że może to spowodować również większą liczbę pożarów i zgłoszeń do wyjazdów.  

Powiedział, że jeśli będzie taka wola strażaków, to zostanie podjęta taka uchwała i ekwiwalent 

będzie wypłacany. 

 Radny Jacek Wysocki zapytał o organizację zawodów strażackich, czy prawdą jest że 

zostały one podzielone i zawody MDP odbędą się w gminie a zawody OSP w mieście Łaskarzew 

innego dnia. Uważa, że zawody powinny odbyć się tego samego dnia i w tym samym miejscu. 

 Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że takie były uzgodnienia na zarządzie OSP, ale 

również uważa, że nie powinny być one dzielone. 

 Wójt Gminy powiedział, że od 10 lat zawody odbywają się na terenie gminy Łaskarzew, 

natomiast w tym roku padła propozycja o organizacji zawodów przez miasto Łaskarzew.  Na 

najbliższym spotkaniu Zarządu Gminy i Miasta OSP zapadną wszystkie ustalenia co do 

organizacji zawodów. 

 Radny Gurdek powiedział, aby dać możliwość wypowiedzenia się strażakom w sprawie 

ustalenia ekwiwalentu. 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w imieniu druhów wypowiedzieli się prezesi 

i naczelnicy jednostek i były sugestie, aby pieniądze przeznaczyć na sprzęt dla poszczególnych 

jednostek. 

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

 Innych pytań nie było. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

  Ad.8 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 

dwudziestej szóstej   Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


