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                                                           Protokół Nr XXXII/2018           

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 28  lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 

 Otwarcia trzydziestej drugiej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady 

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

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

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. Marek Ziędalski – Radny Powiatu Garwolińskiego 

6. 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. 

Wójt Gminy Marian Janisiewicz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad trzech 

projektów uchwał tj: 

- w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na stałe obwody głosowania, 

- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok, 

-  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029. 

 

 Radny Gurdek zapytał jaki będzie sposób głosowania nad uchwałami, ponieważ uważa, że 

po wprowadzeniu zmian w ustawie o samorządzie gminnym radni powinni głosować przy użyciu 

urządzeń do głosowania lub przez głosowanie imienne. 

 Przewodniczący Rady Gminy jak i Sekretarz Gminy powiedzieli, że przepis ten obowiązuje 

od przyszłej kadencji rady. 

 Radny Gurdek powiedział, że uważa, że jeśli ustawa została zmieniona 31 stycznia 2018 

roku to powinna obowiązywać od razu. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Gurdka jaki jest jego wniosek zgłaszany do 

porządku obrad. 

 Radny Gurdek powiedział, że jego wniosek formalny brzmi: „w jaki sposób mamy głosować 

bo uważa, że już porządek obrad powinien być przegłosowany przez głosowanie imienne”. 

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy. 

 Po wznowieniu obrad Radca Prawna odczytała zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, 

z którego wynikało, że zmiany w ustawie obowiązują od przyszłej kadencji rady gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy 

o wprowadzeniu po porządku obrad trzech projektów uchwał.   

 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: 
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1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania 

polegającego na zakupie  samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych – 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie, 

2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu, 

3/ zmiany Uchwały Nr XI/56/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 roku 

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego, 

4/ określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2018 roku, 

5/ przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”, 

6/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, 

7/ podziału Gminy Łaskarzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu, 

8/ podziału Gminy Łaskarzew na stałe obwody głosowania, 

       9/ dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok, 

       10/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej za rok 2017. 

4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

poprzedniej sesji rady. 

8. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Gminy. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny. 

 

Ad. 2  ppkt.1 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt 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, a następnie poprosił Sekretarza Gminy o udzielenie 

wyjaśnień. 
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 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka wyjaśniła, że jest to uchwała o takiej samej treści jak 

podjęta w ubiegłym roku lecz z powodu braku środków finansowych zakup nie doszedł do skutku. 

W związku z tym uchwała zostaje poddana do głosowania w tym roku a treść jej nie ulega zmianie. 

 Radny Gurdek zapytał co z uchwałą Nr 142/2017, czy w obecnej uchwale nie powinno być 

zapisu, że traci moc uchwała Nr 142/2017. 

 Radny Gurdek zapytał jakiego rodzaju będzie umowa zawarta ze Starostwem Powiatowym 

w Garwolinie. 

 Radca Prawna odpowiedziała, że  będzie to umowa cywilno-prawna. 

 Radny Jacek Wysocki zgłosił wniosek formalny o zakończeniu dyskusji. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Jacka 

Wysockiego. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  

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, która 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 XXXII/164/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.2 ppkt. 2 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie, udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Garwolińskiemu, był omawiany na posiedzeniach stałych komisji.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu i udzielenie wyjaśnień 

na temat tej uchwały. 

Wójt Gminy Marian Janisiewicz powiedział, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę 

drogi biegnącej przez Łaskarzew i Wolę Łaskarzewską. Po otwarciu ofert okazało się, że kwota jest 

dużo wyższa niż przewidywano i zabraknie pieniędzy na wykonanie tej inwestycji. Brakująca 

kwota został podzielona między Powiat Garwoliński, Miasto Łaskarzew i Gminę Łaskarzew. Wójt 

Gminy poprosił radnych o pozytywna decyzję w tej sprawie i przegłosowanie stosownych zmian 

w budżecie, umożliwiających zwiększenie dofinansowania zadań pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1345W w m. Łaskarzew i Wola Łaskarzewska.    

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Radny Jacek Wysocki powiedział, że na tej drodze bardzo dużo skorzystają mieszkańcy 

gminy i uważa, że inwestycja powinna być realizowana. 

Radny Gurdek zapytał, czy nie powinniśmy w pierwszej kolejności głosować nad uchwałą 

w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok. 

Radna Jasińska zapytała, czy Rada Powiatu Garwolińskiego  nie dołoży więcej  środków 

finansowych do tej inwestycji.    

Radny powiatowy Marek Ziędalski wyjaśnił, że Powiat będzie realizował pięć dużych 

inwestycji, na które rozdysponowano środki finansowe. Myślano, że przetargi zostaną 

rozstrzygnięte taniej, niestety tak się nie stało. 

Skarbnik Gminy Hanna Seremak wyjaśniła, że te zmiany zostały ujęte w projekcie uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok, a kwota została wynegocjowana ze 

Starostą Garwolińskim przez Wójta Gminy i Zastępcę Wójta.  
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 Radni nie mieli innych  pytań. 

 Przewodniczący rady Gminy zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawi udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Garwolińskiemu, która poddał pod głosowanie jawne. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XXXII/165/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt.3 

 Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XI/56/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów 

deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, był 

omawiany na posiedzeniach stałych komisji, ale jeśli pojawiły się jakieś wnioski lub zapytania to 

prosi o zabieranie głosu.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XI/56/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie 

określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego którą poddał pod głosowanie jawne. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXII/166/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt.4 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Łaskarzew w 2018 roku był również omawiany na posiedzeniu komisji, ale jeśli pojawiły się jakieś 

pytania  to prosi o zabieranie głosu.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny Gurdek powiedział, że jego zdaniem jest to powielanie uchwały tzw. kopiuj – wklej. 

Nic się w uchwale z poprzedniego roku nie zmieniło tylko kwota. Następnie zapytał co dzieje się 

z projektem uchwały złożonym przez niego z radnym Mariuszem Chmielewskim w sprawie opłaty 

od posiadania psów.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na posiedzeniu sesji omawiany jest projekt 

uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami, a nie podatku od posiadania psa. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Rada Gminy zgodnie z Ustawą ma obowiązek przyjąć 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Łaskarzew i w związku z tym prosi o podjęcie stosownej uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jakieś pytania. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję a następnie odczytał uchwałę w sprawie określenia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Łaskarzew w 2018 roku, którą poddał pod głosowanie jawne. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XXXII/167/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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Ad.2 ppkt.5 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o poprawienie w projekcie uchwały  

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”, w punkcie 4 Harmonogramu 

kwoty ponieważ w zapisie figuruje jedno zero za dużo, winna być kwota 20.700,00 zł. 

Przewodniczący Rady powiedział, że komisje również obradowały nad tym projektem uchwały 

i zapytał czy radni mają jakieś pytania.   

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek powiedział, że nie rozumie zapisu w punkcie 23 „Podstawowe zadania” kto 

kieruje na przymusowe leczenie? 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na przymusowe leczenie kieruje Gminna Komisja 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

Radny Gurdek zapytał, dlaczego nie zostało przedstawione sprawozdanie za 2017 rok, a już 

podejmujemy uchwałę na 2018 rok.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w niedługim czasie będzie przedstawione sprawozdanie 

z wykonania budżetu za 2017 rok i w nim będzie zawarte sprawozdanie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.   

   Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zadawanie pytań.  

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2018”, 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 XXXII/168/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt. 6 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że uchwała w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Łaskarzew, była omawiana na posiedzeniu stałych Komisji i zapytał, czy radni maja 

jakieś pytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 Radna Agnieszka Kowalska zgłosiła wniosek, aby nie czytać w całości uchwały ponieważ 

jest bardzo obszerna. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnej Kowalskiej. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.   

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne uchwałę w sprawie ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Łaskarzew. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XXXII/169/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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Ad. 2 ppkt 7 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały w sprawie podziału Gminy 

Łaskarzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu, był omawiany na posiedzeniu stałych komisji. Zapytał czy radni mają jakieś 

pytania. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu,  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 XXXII/170/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 ppkt. 8 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił Sekretarza Gminy o udzielenie wyjaśnień do projektu  

uchwały w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na stałe obwody głosowania . 

 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka powiedziała, że na komisji wyjaśniała, że w związku 

z podjęciem uchwały w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na okręgi wyborcze Rada Gminy ma 

30 dni na podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania. Dlatego wnosi  

o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają jakieś pytania. 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.  

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusje , a następnie odczytał projekt uchwały 

w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na stałe obwody głosowania, która poddał pod głosowanie 

jawne.  

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXII/171/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt. 9 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy Hannę Seremak o zabranie głosu 

i udzielenie wyjaśnień w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok. 

 Skarbnik Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt uchwały a następnie udzieliła 

szczegółowych wyjaśnień na temat zmian. 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek zapytał na jaką kwotę został rozstrzygnięty przetarg na  remont świetlicy 

wiejskiej w Uścieńcu Krzywdzie. 

 Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota około 550 tys. złotych. 

 Radny Jacek Wysocki powiedział, że na poprzedniej sesji podejmowana była uchwała 

w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew, w której związku zwiększono kwotę na remont 

świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej, ponieważ oferta na tę inwestycję opiewała na wyższą kwotą 

niż była przeznaczona w budżecie gminy. W obecnym czasie ceny przetargów poszły bardzo 

w górę, a nie ma wykonawców chętnych do wykonywania inwestycji. 

 Radny Gurdek zapytał czy do tej inwestycji była propozycja 3xP, czyli porozumienie 

publiczno- prywatne. 

 Z-ca Wójta Sylwia Szopa poprosiła radnego, aby wyjaśnił bliżej swoją propozycję. 

 Radny Gurdek powiedział, że to on pyta czy było brane pod uwagę takie rozwiązanie i czy 

była możliwość rozstrzygnięcia przetargu w formie  przetargu publiczno-prawnego.  
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 Z-ca Wójta wyjaśniła, że przetarg na remont świetlicy był przeprowadzony na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a to o czym mówi radny Gurdek jest nierealne w tym 

przypadku. 

 Radni nie mieli innych pytań. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy 

Łaskarzew na 2018 rok, 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 XXXII/172/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 Radny Jacek Wysocki w imieniu mieszkańców wsi Uścieniec i Krzywda podziękował 

radnym za podjęcie uchwały i dokonanie zmian umożliwiających kontynuowanie remontu świetlicy 

wiejskiej. 

 

Ad. 2 ppkt. 10 

 Wyjaśnień w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029 

udzieliła Skarbnik Gminy Hanna Seremak. Powiedziała, że zmiany te są spowodowane zmianami 

w budżecie gminy na 2018 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018 – 2029, która 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 XXXII/173/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 

 Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej za rok 2017 przedstawiła p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Anna Guzowska. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania.  

 Radni nie mieli innych pytań. 

  Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” przedstawiła Z-ca Wójta Gminy 

Sylwia Szopa. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania.  

 Radni nie mieli innych pytań. 

  Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 

Ad. 5   

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

27 lutego 2018 roku przedstawił  Wójt Gminy Marian Janisiewicz (sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu). 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania.  
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 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek zapytał co dzieje się w sprawie firmy Kempex. 

 Radca Prawna odpowiedziała, że w tej sprawie były rozprawy pojednawcze w Sądzie 

Gospodarczym jak i w sądzie Cywilnym, ale właściciel firmy nie stawił się na żadną rozprawę. 

 Radni nie mieli innych pytań. 

  Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

     

Ad. 6 

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, 

- przygotowanie materiałów na sesję, 

- analiza poszczególnych projektów uchwał, 

- udział w spotkaniu Sołtysów, 

- udział w spotkaniu Noworocznym w Miętnem, 

- udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w ZS w St. Pilczynie, 

- udział w otwarciu siedziby Starostwa Powiatowego, 

- udział w dekoracji sportowców i sponsorów podczas Balu Sportowca, 

- udział w zawodach o Puchar Wójta Gminy w piłce siatkowej, 

- udział w dekoracji drużyn biorących udział w Turnieju Piłki Siatkowej w ZS w St. Pilczynie, 

- udział we Mszy Świętej w intencji pomordowanych Mieszkańców Wanat, 

- udział w dekoracji w turnieju piłki nożnej dla drużyn OSP, 

- udział w dekoracji drużyn w biorących udział w szóstej edycji Gminnej Ligi Halowej Futstal  

        Cup o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew, 

- udział w posiedzeniu Spółek Wodnych, 

- udział w Gminnej Olimpiadzie Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym  

        i Przedsiębiorczości, 

- udział w zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś pytania. 

Radny Gurdek zapytał czy Wójt Gminy wykorzystał urlop wypoczynkowy za 2017 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że w Gminie jest uprawniona osoba, która 

podpisuje zgodę na urlop wypoczynkowy Wójtowi Gminy i to ona ten urlop kontroluje.  

Radni nie mieli  innych pytań.  

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję nad tym punktem. 

 

Ad. 7 

 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 zgłosił ustną interpelację, czy realizacja zadań majątkowych opisanych 

w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łaskarzew zalicza się do środków 

trwałych. 

Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi ustnej na pytanie radnego. Powiedziała, że 

w sprawozdaniu opisane są wszystkie zadania inwestycyjne i majątkowe, a podatek był odliczany 

już od tego zadania, od którego można go odliczyć.  
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Radny Gurdek zapytał czy świadczenie usług w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb 

ludności jest działalnością gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 roku 

o podatku od towarów i usług. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gmina musi wszystkie ustawy respektować i egzekwować. 

Ustawy o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, ustawa o VAT, ustawa o podatku 

dochodowym muszą być stosowane łącznie a nie na wyrywki. Żadna ustawa nie działa w części 

tylko wszystkie razem. A zwrot podatku jak następuje to on jest rozliczeniem działalności 

z pewnego okresu. Należny minus naliczony. Podatek płacimy na bieżąco co miesiąc. 

 

 Radni nie zgłosili innych interpelacji, ani wniosków. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 

Ad. 8 

 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XXX sesji Rady Gminy 

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 XXX 

Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

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

0 radnych, „wstrzymał się” 1 radny. 

Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XXXI sesji Rady Gminy 

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 XXXI 

Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

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

0 radnych, „wstrzymał się” 1 radny. 

 

 

Ad. 9 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawach różnych. 

 Skarbnik Gminy zapytała radnego Janusza Gurdka na jakim etapie jest sprawa prowadzona 

przez Prokuraturę dotyczącą sfałszowanej faktury wystawionej na zakup namiotu przez sołectwo 

Lewików. Czy radny był już przesłuchiwany? 

 Radny Gurdek odpowiedział, że nie był jeszcze przesłuchiwany i uważa, że faktura nie była 

sfałszowana, ponieważ towar otrzymał, a fakturę wydrukował z komputera. 

 Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Gmina otrzymała zawiadomienie o toczącym się 

postepowaniu w sprawie sfałszowania dokumentu na towar, który nie był sprzedany przez firmę 

widniejącą jako sprzedawca.  

 Radny Gurdek zapytał jak wygląda sprawa kanalizacji. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że gmina otrzymała pismo z Wód Polskich,  z informacją, że opinia  

w tej sprawie  zostanie wydana do końca marca, chodzi tu o zrzut oczyszczonych ścieków do rzeki 

Promnik. Poza tym w chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja i ostatnie uzgodnienia.  

 Radna Markowska podziękowała radnym za poparcie  udzielenia pomocy Powiatowi 

Garwolińskiemu na remont drogi w Woli Łaskarzewskiej. 

 Głos zabrał radny Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski i przedstawił informację  

o planowanych szkoleniach dla rolników w sprawie składania elektronicznych wniosków o dopłaty 

do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

   Innych pytań nie było. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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  Ad.10 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 

trzydziestej drugiej Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


