
            P R O T O K Ó Ł    Nr XXV/2017                             

              z obrad XXV  sesji Rady Gminy Łaskarzew, 

      która odbyła się w dniu 30 maja 2017 r. 

                  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łaskarzewie 

 

 

 Obrady XXV sesji Rady Gminy Łaskarzew o godz. 10
00

 otworzył Pan Jerzy Błachnio – 

Przewodniczący Rady Gminy – witając zebranych Radnych i przybyłych gości. W sesji udział 

wzięli Radni Gminy Łaskarzew wg załączonej listy obecności stanowiącej załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 Następnie Przewodniczący Rady oświadczył, że zgodnie z listą obecności w sesji 

uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

uchwał. 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy – Marian Janisiewicz 

2. Zastępca Wójta Gminy – Sylwia Szopa 

3. Radny Powiatu Garwolińskiego – Marek Ziędalski 

4. Radca Prawny – Ewa Foryszewska 

5. Lokalne media 

 

 Przewodniczący Rady odczytał zebranym proponowany porządek obrad  

w następującym 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/ zmiany w Uchwale Nr XXIV/130/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 marca 

2017r., 

4/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu. 

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 XXIV sesji Rady Gminy. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Nikt z zebranych  nie złożył wniosku do porządku obrad sesji Rady Gminy Łaskarzew, 

w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 

Wyniki głosowania wyglądały następująco: ,,za’’ 13 głosów, ,,wstrzymujących się’’  2 głosy, 

,,przeciw’’ 0 głosów. 

W/w porządek obrad sesji został przyjęty przez Radnych większością głosów. 
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Ad. 2.1. 

 Przewodniczący Rady Jerzy Błachnio przystępując do punktu 2 porządku obrad sesji 

dotyczącego podjęcia uchwał oddał głos Hannie Seremak - Skarbnikowi Gminy Łaskarzew, 

która zabrała głos w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok. 

Przedstawiła zebranym autopoprawkę uchwały, w której ulegają zmianie kwoty narastające ze 

względu na wcześniejsze wprowadzenie zmian do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy na 

zadanie polegające na ,,Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew’’. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Jako pierwszy pytanie zadał Radny Krzysztof 

Wysocki. Pytanie dotyczyło utworzenia PSZOK-u. Odpowiedzi udzieliła Zastępca Wójta Sylwia 

Szopa, która wskazała co wchodzi w zakres robót oraz gdzie będzie znajdować się planowane 

przedsięwzięcie. 

Radny Janusz Gurdek skierował swoje zapytanie do  Skarbnika Gminy. Pytanie 

dotyczyło kwoty 130.000,00 wolnych środków przeznaczonych na realizację tegoż 

przedsięwzięcia. Skarbnik odpowiedziała, że wolne środki pochodzą z nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym jednostek samorządu terytorialnego, wynikających 

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Następnie radny zapytał Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy czy straże są jednostkami 

budżetowymi. Na pytanie Wójt Gminy odpowiedział przecząco.  

Radny Mariusz Chmielewski kontynuując temat zapytał z jakich środków dotowane są OSP, 

skoro –jak odpowiedział wcześniej Wójt Gminy nie jest jednostkami budżetowymi. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że działalność bojowa OSP finansowana jest w formie 

wydatków budżetowych. 

Radny Janusz Gurdek zakomunikował Przewodniczącemu Rady, że brakuje 

dokumentacji do uchwały tj. wniosku dotyczącego proponowanych zmian, na co 

Przewodniczący stwierdził, że nie ma takiego wymogu. 

Radny Jacek Wysocki zwrócił uwagę, że Radny Mariusz Chmielewski i Radny Janusz 

Gurdek przy podejmowaniu jakichkolwiek uchwał są zawsze przeciwni. 

Radny Mariusz Chmielewski sprostował wypowiedź Radnego Wysockiego twierdząc, że 

wstrzymanie się w głosowaniu nie oznacza tego, że jest przeciwny. 

Radni nie mieli więcej pytań odnośnie zmian wprowadzonych do budżetu gminy Łaskarzew na 

2017 rok. Przewodniczący radny zamknął dyskusję, a następnie odczytał projekt uchwały. 

Uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok poddano 

pod głosowanie. Wyniki głosowanie wyglądały następująco: ,,za’’ 14 głosów, ,,wstrzymujących 

się’’  1 głosy, ,,przeciw’’ 0 głosów. 

Radni zaakceptowali wprowadzenie w/w zmian w budżecie Gminy Łaskarzew na 2017 

rok, podejmując  uchwałę większością głosów. Uchwała  stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 2.2. 

Skarbnik Gminy omówiła zgromadzonym zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na lata 2017-2029, jak również wyjaśniła z czego one wynikają. Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Błachnio otworzył dyskusję, Radni nie mieli pytań, dlatego też odczytał projekt uchwały, 

aby następnie móc poddać go pod głosowanie.  
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Wyniki głosowanie wyglądały następująco: ,,za’’ 13 głosów, ,,wstrzymujących się’’  2 

głosy, ,,przeciw’’ 0 głosów. 

Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2017-2029 została przyjęta większością 

głosów. 

 

 

Ad. 2.3. 

Kolejny podpunkt porządku obrad dotyczący zmian w Uchwale Nr XXIV/130/2017 

omówił Wójt Gminy Marian Janisiewicz. Wyjaśnił, że zmiany w tym projekcie uchwały dotyczą 

dotacji na modernizację drogi w miejscowości Izdebno i polegają na  zwiększeniu środków 

dotacji gminy o 38.000,00 zł. Po wstępnych rozmowach ze Starostwem Powiatowym 

dofinansowanie opiewało na kwotę 150.000,00 zł, jednak po przeprowadzeniu postępowania 

przetargowego wynikła konieczność zwiększenia dotacji do kwoty 188.000,00 zł. 

Radny Janusz Gurdek zapytał, dlaczego w gazecie pojawił się artykuł dotyczący 

modernizacji drogi w Izdebnie jeszcze przed podjęciem uchwały w tej sprawie na sesji. 

Zastępca Wójta Sylwia Szopa udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na w/w pytanie, 

a także poinformowała o tym, decyzja dotycząca dotacji ma zostać podjęta dopiero na tym 

posiedzeniu sesji. 

Radny Mariusz Chmielewski zapytał Zastępcę Wójta Sylwię Szopę, czy realizacja 

zadania obejmuje także budowę chodnika przy drodze w Izdebnie. W odpowiedzi Zastępca 

Wójta, poinformowała, że planowana inwestycja nie obejmuje budowy chodnika. 

Radny Krzysztof Wysocki skwitował, że inwestycje drogowe na terenie Gminy 

Łaskarzew można zaliczyć do bardzo dużego sukcesu. 

Po wyczerpaniu pytań przez radnych Przewodniczący Rady Jerzy Błachnio zamknął dyskusję 

i przeszedł do odczytania projektu uchwały. Uchwałę poddano pod głosowanie. Wyniki 

głosowanie wyglądały następująco: ,,za’’ 15 głosów, ,,wstrzymujących się’’  0 głosy, ,,przeciw’’ 

0 głosów. 

W/w zmiany w Uchwale Nr XXIV/130/2017 zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 2.4. 

Zastępca Wójta Sylwia Szopa zabrała głos w temacie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Garwolińskiemu na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Celinów. Po 

otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady, Radny Krzysztof Wysocki skierował pytanie 

do Radnego Powiatu Garwolińskiego – Marka Ziędalskiego, dotyczące kwoty pomocy 

finansowej dla Powiatu Garwolińskiego udzielonej przez Miasto Łaskarzew. Radny Powiatowy 

poinformował, że Miasto Łaskarzew nie udzieliło Powiatowi Garwolińskiemu pomocy 

finansowej. Radni nie mieli więcej pytań, Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały, 

a następnie poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowanie wyglądały następująco: ,,za’’ 15 głosów, ,,wstrzymujących się’’  0 

głosy, ,,przeciw’’ 0 głosów. 

Uchwałę w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 3. 
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Wójt Gminy Pan Marian Janisiewicz przedstawił zebranym sprawozdanie z bieżącej 

działalności w okresie międzysesyjnym. Przedmiotem działań Wójta w omawianym okresie było 

m. in.: 

1) zakończenie modernizacji drogi w Sośnince, 

2) złożenie wniosków o płatność do PROW, 

3) bieżące remonty dróg gminnych, 

4) wybór dostawcy kruszywa do równania dróg gminnych, 

5) prowadzenie rozmów ze Starostą Powiatu Garwolińskiego w sprawie przeznaczenia 

środków na modernizację drogi w Izdebnie, 

6) opracowanie map służących do rozbudowy sieci wodociągowej w Polesiu Rowskim 

oraz Rowach, 

7) złożenie wniosku do RPO przez Zespół Szkół w Starym Pilczynie, 

8) złożenie wniosku do FOGR-u na przebudowę drogi Wola Rowska - Izdebno Kolonia 

9) warunkowe umorzenie pożyczki  z dnia 20.08.2009 r. na dofinansowanie 

przedsięwzięcia pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Nowy Pilczyn wraz 

z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami etap I – w kwocie 900 tys. zł, 

10)  wybór wykonawcy zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest, 

11)  ogłoszenie zapytania ofertowego na wymianę dachów w OSP Dąbrowa oraz OSP 

Melanów, 

12)  spotkanie z przedstawicielami PKP, 

13)  ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora w szkole w Dąbrowie, 

14)  udział w obchodach 90-lecia OSP w Starym Pilczynie połączonego ze świętem 

strażaka, które odbyło się 21 maja 2017 r.,  

15)  sprzątanie świata zorganizowane przez Radnego Krzysztofa Wysockiego. 

 

W/w sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Na zapytanie Przewodniczącego Rady odnośnie pytań do zreferowanego przez Wójta 

Gminy sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym, Radny Janusz Gurdek zapytał  

o zyski i straty ze ZMWiKW w Węgrowie. Wójt zabrał głos w tej sprawie i Radny  

w odpowiedzi usłyszał, że ZMWiKW nie odnotował strat z tego tytułu za 2016 rok, a w 

minionych latach bywało różnie. Radni nie mieli więcej pytań, Przewodniczący Rady 

zamknął dyskusję. 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Jerzy Błachnio ustnie poinformował Radnych  

o swojej działalności międzysesyjnej. Radni nie mieli pytań, Przewodniczący Rady zamknął 

dyskusję. 

 

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że nie wpłynęły nowe interpelacje oraz 

wnioski Radnych. Na pytanie zadane na poprzedniej sesji Rady Gminy przez Radnego Janusza 

Gurdka dotyczące umieszczenia na BIP-ie uchwały Rady Gminy dotyczącej zakupu działki bez 
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nazwiska sprzedającego Zastępca Wójta przyznała, że doszło do omyłki, która została 

skorygowana. 

Radny Janusz Gurdek złożył ustną interpelację  do Zastępcy Wójta Sylwii Szopy, 

dotyczący wskazania wniosków o dofinansowanie jakie były składane na dotacje na przestrzeni 

lat 2010-2017, oprócz wniosków do PROW. Zastępca Wójta Sylwia Szopa zobowiązała się do 

udzielenia odpowiedzi w ustawowym terminie. 

 Po krótkiej dyskusji pomiędzy Radnym Jackiem Wysockim, a Radnym Mariuszem 

Chmielewskim dotyczącej inwestycji Radny Mariusz Chmielewski zabrał głos i oznajmił, że 

nigdy nie był przeciwny realizacji inwestycji, a wstrzymanie się od głosu podczas głosowania 

oznacza, że nie jest pewien tej decyzji. 

Radny Wysocki stwierdził , że jeżeli większość radnych by się wstrzymała, to żadna 

uchwała by nie została podjęta. 

Radny Janusz Gurdek wystąpił z zapytaniem dotyczącym zwiększeń w działach oraz 

przesunięć pomiędzy działami. Zapytał dlaczego pieniądze zostały przesunięte akurat z tych 

działów. Na to pytanie odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Hanna Seremak wyjaśniając, że 

pieniądze nie zostały zabrany tylko przesunięte na inne paragrafy w związku  

z wnioskiem złożonym przez  Kierownika GOPS. 

 Radni nie mieli więcej wniosków, dlatego też Przewodniczący radny zamknął dyskusję. 

 

Ad. 6. 

W trakcie dyskusji nad przyjęciem protokołu Nr XXIV/2017 z obrad poprzedniej sesji 

Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30.03.2017 roku Radny Janusz Gurdek zapytał czy słowa Pani 

Skarbnik zawarte w w/w protokole są właściwe, na co Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma 

zastrzeżeń do treści protokołu, ponieważ w swojej wypowiedzi użyła takich słów. 

 Na zapytanie Przewodniczącego Radni nie wnieśli uwag i poprawek do protokołu, 

przyjmując go jednogłośnie bez odczytywania. 

 

Ad. 7. 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawach różnych. 

Jako pierwszy głos zabrał Radny Tadeusz Gendek kierując do Wójta Gminy pytanie dotyczące 

etapu, na którym znajduje się obecnie budowa sieci wodociągowej w Polesiu Rowskim. Wójt 

Gminy poinformował na jakim etapie Gmina jest obecnie oraz o ewentualnych przeszkodach 

utrudniających rozpoczęcie inwestycji (m. in. modernizacji linii kolejowej). 

 Radny Janusz Gurdek zadał pytanie odnośnie pozostałych planów rozbudowy sieci 

wodociągowych na terenie Gminy Łaskarzew, na co Wójt Gminy odpowiedział, że inwestycje 

będą realizowane w miarę możliwości i środków finansowych. 

Następnie Radna Teresa Kondej zapytała Radnych Janusza Gurdka oraz Mariusza 

Chmielewskiego, dlaczego w nagraniach z posiedzeń sesji publikowanych w internecie ucinają 

wypowiedzi, które działają na ich niekorzyść. 

Radny Chmielewski odpowiedział, że zmieniał kasetę. 

Radny Krzysztof Wysocki zadał pytanie Radnemu Powiatowemu Markowi Ziędalskiemu 

dotyczące ustawienia znaków na drodze prowadzącej do Maciejowic. Radny Jacek Wysocki 

zwrócił się do Radnego Krzysztofa Wysockiego ze stwierdzeniem, że obecnie trwa przebudowa 

tej drogi i znaki na pewno zostaną ustawione tak jak powinny. 
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Radny Janusz Gurdek zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy dotyczącym firmy 

,,KEMPEX’’. Wójt Gminy poinformował Radnych, o tym że sprawa jest bardzo skomplikowana 

oraz o pismach nadesłanych z Kancelarii Komorniczych dotyczących zadłużenia firmy 

,,KEMPEX’’. 

Radny Tadeusz Gendek zapytał, kiedy zostanie załatwiona sprawa bezdomnych psów 

przebywających na terenie miejscowości Wola Rowska, którą zgłosił 18 maja 2017 roku.    

           Wójt Gminy odpowiedział, że pracownicy byli w tej sprawie w terenie. 

Radny Janusz Gurdek zwrócił się z zapytaniem czy budynek OSP jest świetlicą wiejską, 

na co uzyskał odpowiedź od Skarbnik Gminy wskazującą, że w budynkach OSP znajdują się 

zarówno świetlice  jak i inne pomieszczenia. 

Radny Janusz Gurdek zadał pytanie odnośnie kwoty 10 tysięcy złotych, która jest 

przeznaczona na informatyzację urzędu, a mianowicie na co dokładnie jest przeznaczona ta 

suma. Zaproponował przesyłanie zawiadomień i materiałów przygotowywanych na posiedzenia 

sesji oraz komisji drogą e-mailową. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że rokrocznie zapewnione są środki w budżecie, celem 

sprostania bieżących potrzeb. 

Wójt Gminy zawiadomił o spotkanie organizowanym w sprawie planowanej budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Dąbrowa Kolonia i Wola 

Łaskarzewska, które odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 17.00. 

Radny Mariusz Chmielewski zapytał w jaki sposób zgłasza się budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków do Urzędu Gminy, na co Wójt odpowiedział, że zgłoszenia dokonuje się 

w Starostwie Powiatowym. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio odczytał pismo z życzeniami od Wojewody 

Mazowieckiego z okazji Dnia Samorządowca.  

Po wyczerpaniu pytań przez Radnych, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję 

w sprawach różnych. 

 

Ad. 8. 

        Przewodniczący Rady Jerzy Błachnio podziękował wszystkim za przybycie i zamknął 

obrady XXV sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała                     Przewodniczący Rady Gminy 

 

E. Maliszewska                                          Jerzy Błachnio 

 

 

 

 

  

 


