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                                                           Protokół Nr XXXIII/2018           

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 

 Otwarcia trzydziestej trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady 

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

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

Radny nieobecny Krzysztof Wysocki. 

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyli: 

1. Marian Janisiewicz – Wójt Gminy 

2. Sylwia Szopa – Z-ca Wójta Gminy 

3. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

4. Zbigniew Karwowski – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Woli 

Rowskiej 

5. przedstawiciel 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. 

Wójt Gminy Marian Janisiewicz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

w punkcie 2 podpunktu 4 projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatury do tytułu „Zasłużony 

dla Powiatu Garwolińskiego”. 

 Radny Gurdek powiedział, że składa wniosek o odroczenie terminu sesji ponieważ nie 

otrzymał zawiadomienia w ustawowym terminie. 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że  radny na każdej sesji próbuje go pouczać. 

Uważa, że po 4 latach bycia radnym, radny Gurdek powinien wiedzieć, że Przewodniczący Rady 

Gminy może zwołać sesję nawet na następny dzień i również telefonicznie.   

Wójt Gminy odpowiedział, że radny został powiadomiony o terminie sesji telefonicznie 

i zobowiązał się odebrać dokumenty, jednak ich nie odebrał. Pracownik urzędu wręczył radnemu 

dokumenty przed posiedzeniem rady. W dniu 18 kwietnia odbyły się posiedzenia stałych komisji 

rady podczas, których zapadła decyzja o zwołaniu sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek Wójta Gminy 

o dodanie do porządku obrad projekt uchwały . 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 12  radnych, „przeciw” 0 

radnych, „wstrzymało się” 1 radny. 

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 2018 rok, 

2/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, 

3/ zmiany Uchwały Nr XXXII/169/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2018 roku  

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, 

4/ zgłoszenia kandydatury do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”. 
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3. Sprawozdanie  z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025 za rok  

2017. 

4. Zamknięcie sesji. 

 

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

1 radny, „wstrzymało się” 0 radny. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego  w Woli Rowskiej Zbigniewa Karwowskiego. 

 Zbigniew Karwowski przedstawił sytuację zagospodarowania terenu przy ośrodku w Woli 

Rowskiej. Chodzi miedzy innymi o wyburzenie garaży i postawienie w to miejsce kontenerów 

przeznaczonych dla potrzeb ośrodka, jak również wymianę lub naprawę pieca centralnego 

ogrzewania. Poprosił radnych o wyrażenie zgody na wykonanie prac i udzielenie odpowiedzi 

w ciągu dwóch miesięcy. 

 Radny Gendek powiedział, że cieszy się że budynek został wydzierżawiony i  nie niszczeje. 

Współpraca mieszkańców z podopiecznymi ośrodka układa się bardzo dobrze. 

 Radni wyrazili akceptację dla planowanej inwestycji. Wójt Gminy zobowiązał się do 

zlecenia wykonania oceny uszkodzonego pieca OC. 

 Po zakończonej dyskusji Pan Zbigniew Karwowski opuścił salę obrad.   

 Radny Gurdek zgłosił wniosek o przerwanie sesji i zwołanie jej w innym terminie. 

 Sekretarz Gminy wyjaśniła, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy prawidłowo, 

zgodnie z prawem  i nie ma podstaw do jej przerwania. 

 Radny Jacek Wysocki zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji i poddanie pod głosowanie 

wniosku radnego Gurdka. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka 

o przerwanie lub odroczenie terminu sesji. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 1  radnych, „przeciw” 12 

radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Wniosek został odrzucony. 

  

Ad. 2  ppkt.1 

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

gminy Łaskarzew na 2018 rok był omawiany na posiedzeniu stałych komisji.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wyjaśnienie czego dotyczą  zmiany 

zgłoszone w projekcie uchwały. 

Wójt Gminy wyjaśnił zmiany zawarte w projekcie uchwały.  

Zmiany dotyczyły między innymi: 

1/ Szkoły Podstawowe – „Modernizacja budynku ZS w Starym Pilczynie łącznie z malowaniem sali 

gimnastycznej”, „Wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w ZS w Izdebnie”,    

2/ Przedszkola – „Modernizacja budynku ZS w Izdebnie wraz z adaptacją pomieszczeń na 

przedszkole, 

3/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej  

w Woli Rowskiej”. 

Następnie Z-ca Wójta Sylwia Szopa odczytała uzasadnienie do uchwały, w którym zawarte 

były wszystkie zmiany w budżecie. 

Radny Gurdek zapytał skąd wzięło się 175 tys. złotych. 

Z-ca Wójta Sylwia Szopa  odpowiedziała, że po I kwartale roku sporządza się sprawozdania 

i z tych wyliczeń otrzymujemy kwotę wolnych środków. 
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jeszcze jakieś pytania. 

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy 

Łaskarzew na 2018 rok, która następnie poddał pod głosowanie jawne.  

Radny Gurdek poprosił o wyłączenie go z głosowania. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXIII/174/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 ppkt. 2 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie, zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029 był omawiany na posiedzeniu stałych komisji Rady 

Gminy. Zapytał radnych czy mają jakieś pytania.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Radny Gurdek zapytał, że jeśli zwiększył się deficyt budżetowy to czy nie można go spłacić 

z wolnych środków. 

Wójt powiedział, że wszelkie zobowiązania płacone są w terminach, a wolne środki 

wykorzystywane są na wykonanie inwestycji bieżących. 

Przewodniczący Rady powiedział, aby radny zapoznał się ze sprawozdaniami, które 

umieszczone są na stronie internetowej urzędu gminy i wtedy będzie wiedział skąd wzięły się 

wolne środki. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018 – 2029, którą poddał pod głosowanie jawne. 

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

1 radny, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXIII/175/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt.3 

 Wyjaśnień do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/169/2018 Rady Gminy 

Łaskarzew z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

w 2018 roku za kształcenie nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Łaskarzew udzieliła Sekretarz Gminy Hanna Cichecka, która wyjaśniła, że w poprzedniej uchwale 

nie ujęto form kształcenia nauczycieli i dlatego należało taki zapis ująć. W związku z tym prosi 

o podjęcie tej uchwały. 

  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/169/2018 

Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

w 2018 roku za kształcenie nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Łaskarzew, którą poddał pod głosowanie jawne. 
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W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XXXIII/176/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt.4 

Przewodniczący Rady powiedział, że został przygotowany projekt  uchwały w sprawie 

zgłoszenia  kandydatury do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”. Jest to kandydatura 

Pana Filipa Rutkowskiego. Była ona zgłaszana już w latach ubiegłych, jednak nie uzyskała 

akceptacji. W związku z tym ponawiamy tę samą kandydaturę.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zgłoszenia  kandydatury do tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, 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 XXXIII/177/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 

    

Ad. 3 

 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025 za rok 

2017 przedstawiła Z-ca Wójta Gminy Sylwia Szopa. (Sprawozdanie w formie prezentacji 

multimedialnej zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy Łaskarzew pod adresem 

http://bip.laskarzew.pl/index.php?id=538&a=170&n_id=1500) 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosiła Wójta o przedstawienie informacji o działaniach 

podjętych w ostatnim czasie  i złożonych wnioskach. 

 Wójt Gminy poinformował radnych o planowanym miejscu i terminie Gminno– 

Parafialnych dożynkach. Jest to kompleks boisk przy szkole podstawowej w Krzywdzie, a termin to 

26 sierpnia 2018 r. 

Następnie przekazał radnym informacje o złożonych wnioskach na pozyskanie środków 

finansowych na poszczególne inwestycje. Powiedział, że należy przygotowywać dokumentacje, aby 

była możliwość w jak najkrótszym czasie złożenia wniosku. 

Poinformował radnych na jakim etapie jest uzgodnienie dokumentacji na budowę kanalizacji 

i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa.  

Przekazał informację o otrzymanej dotacji na utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości 

Zygmunty, oraz na przebudowę  drogi Dąbrowa – Aleksandrów –Izdebno. 

 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka odczytała pismo z Powiatowej Straży Pożarnej 

w Garwolinie w sprawie pomocy w zakupie samochodu kwatermistrzowskiego. 

 Radni wyrazili opinię, aby z decyzją o wsparciu wstrzymać się i wrócić do tego tematu 

w innym terminie. 

 Wójt skierował pytanie do radnej Barbary Jasińskiej, czy gmina ma realizować projekt 

i przygotowywać dokumentację na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Nowym Pilczynie, która 

wykonana będzie z funduszu sołeckiego na 2018 rok. Poprosił, aby radna wraz z radą sołecką 

i mieszkańcami podjęła stosowna decyzję. 

 Radna Jasińska powiedziała, że o decyzji poinformuje Wójta w najbliższym czasie.  
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 Ad.4 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 

trzydziestej trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


