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                                                           Protokół Nr XXX/2017    

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 28  grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 

 Otwarcia trzydziestej 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 

7. Sołtys wsi Sośninka Pan Marian Kondej 

8. przedstawiciele lokalnych 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. 

Wniosków nie zgłoszono. 

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/ planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2018 rok,  

2/ zmiany Uchwały Nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania 

i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Łaskarzew, 

3/ wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych, 

4/  nabycia nieruchomości, 

5/ dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok. 

3. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

4. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

poprzedniej sesji rady. 
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9. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy. 

10. Sprawy różne. 

11. 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 radni otrzymali projekt uchwały wraz 

z załącznikami, a następnie poprosił wiceprzewodniczącą Rady Gminy oraz Przewodniczących 

stałych komisji Rady Gminy o przedstawienie planów pracy na 2018 rok. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Kowalska odczytała plan pracy Rady Gminy 

Łaskarzew na 2018 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wysocki przedstawił plan pracy na 2018 

rok. 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej oraz Ochrony 

Środowiska Tadeusz Gendek przedstawił plan pracy na 2018 rok. 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i 

Ochrony Przeciwpożarowej  Barbara Jasińska przedstawiła plan pracy na 2018 rok 

 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anna Zackiewicz przedstawiła plan pracy na 

2018 rok. 

 Radny Gurdek zapytał o sposób głosowania uchwały, czy poszczególne plany pracy komisji 

oraz plan pracy rady będą głosowane osobno, czy też projekt uchwały będzie  głosowany jako 

całość wraz z załącznikami. 

 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że projekt uchwały będzie głosowany w całości 

łącznie z załącznikami. 

 Radny Gurdek zgłosił wniosek o wyłączenie go z głosowania, ponieważ nie jest członkiem 

żadnej komisji i nie ma możliwości pracy   w komisji. 

 Przewodniczący Rady Gminy przyjął wniosek radnego Gurdka. 

 Innych wniosków nie było. 

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie planu pracy Rady Gminy 

i Komisji na 2018 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

Radny Jacek Wysocki opuścił salę obrad i nie brał udziału w głosowaniu. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXX/155/2017 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 ppkt. 2 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagradzania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz 

Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, był omawiany na posiedzeniach 

stałych komisji. Następnie poprosił Sekretarza Gminy Hannę Cichecką o zabranie głosu 

i przedstawienie wyjaśnień. 
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 Sekretarz Gminy wyjaśniła czego dotyczy projekt uchwały i że chodzi w nim o likwidację 

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. Projekt uchwały był konsultowany ze Związkami 

Zawodowymi Nauczycielstwa Polskiego i został pozytywnie zaopiniowany.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

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

Uchwały Nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia 

Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagradzania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz 

Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew,, 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 XXX/156/2017 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt.3 

 Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, był omawiany na 

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

o zabieranie głosu.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek zapytał, czy pracujemy nad projektem uchwały, który radni otrzymali wraz 

z zaproszeniem na sesję, czy nad otrzymanym przed posiedzeniem rady. 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że prawidłowy jest projekt uchwały, który radni 

otrzymali przed posiedzeniem rady. 

 Sekretarz Gminy za zgodą przewodniczącego Rady Gminy udzieliła wyjaśnień do projektu 

uchwały. Powiedziała, że w projekcie uchwały  w § 1 pkt. 2 dopisano „organizowane przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łaskarzew” i jest to tylko uściślenie uchwały. Radny Gurdek 

zapytał dlaczego decyzję w sprawie wysokości ekwiwalentu podejmuje rada gminy, a nie druhowie 

z OSP. 

 Radca Prawna powiedziała, że wynika to z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która daje 

takie kompetencje radzie gminy i uchwała jest prawidłowa. 

 Radny Gurdek zapytał, czy wysokość ekwiwalentu podana w uchwale jest za całą dobę czy 

za określony czas, ponieważ takiego zapisu brakuje w uchwale. 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że podane stawki są to stawki godzinowe. 

 Radca Prawna powiedziała, że uwaga radnego Gurdka jest słuszna. 

 Przewodniczący Rady Gminy przyjął wniosek radnego Gurdka. 

 Sekretarz Gminy  powiedziała, że omyłkowo nie zostało zapisane, że wysokość 

ekwiwalentu jest podana za godzinę i poprosiła radnych o naniesienie poprawki w projekcie 

uchwały. 

 Radny Gurdek zapytał dlaczego zaproponowano stawkę 14 zł  za udział w akcji a nie 20 zł 

i kto jest wnioskodawcą uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że wnioskodawcą uchwały jest Wójt Gminy 

a wysokość stawek została ustalona przez radnych na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy. 

 Radny Gurdek zgłosił wniosek formalny, aby zmienić kwoty w projekcie uchwały 

w brzmieniu 5 zł za 1 godz. za udział w szkoleniu i 18 zł za 1 godz. za udział w akcji.  
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 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka 

w sprawie zmiany kwoty ekwiwalentu. 

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

radnych, „wstrzymało się” 1 radny. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka 

w sprawie dopisania w § 1 uchwały stawkę za 1 godzinę. 

 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 autopoprawkę Wójta Gminy 

o dodanie w uchwale „… organizowane przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łaskarzew”. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 Radny Gurdek zapytał, czy w uchwale nie powinno być dodane, że ekwiwalent należy się 

tylko druhom z jednostek Gminy Łaskarzew. 

 Radca Prawna wyjaśniła, że ekwiwalent może być wypłacony tylko druhom z jednostek 

należących do Gminy Łaskarzew i jego wysokość jest tylko dla nich ustalana. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jakieś pytania. 

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący rady zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 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 XXX/157/2017 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt.4 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości był 

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

to prosi o zabieranie głosu.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny Gurdek zapytał jaka jest cena działki w całości i czy nie powinno to być zapisane 

w uchwale. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że cena działki nie musi być podana w uchwale. 

Skarbnik Gminy Hanna Seremak wyjaśniła, że w budżecie gminy jest zaplanowana kwota 

40 tys. zł na zakup działki, opłaty notarialne i opłaty związane z podziałem działki. 

Radny Gurdek zapytał w jaki sposób została ta działka wyceniona. 

Radna Teresa Kondej wyjaśniła, że uchwała dotyczy zakupu działki pod świetlicę wiejską 

w Budlu i na ten cel została wynegocjowana kwota 6 zł za metr kwadratowy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają jakieś pytania. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie określenia nabycia nieruchomości, 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 XXX/158/2017 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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Ad.2 ppkt.5 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o zabranie głosu i udzielenia 

wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2017 rok. 

 Skarbnik Gminy zgłosiła do uchwały w imieniu Wójta Gminy autopoprawkę. W związku 

z otrzymaną decyzją Ministerstwa Finansów w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego  i zwiększenia dochodów o kwotę 12 945 zł w budżecie gminy 

należy zwiększyć dochody o podaną kwotę. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne zgłoszoną autopoprawkę. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania do zmian w budżecie gminy Łaskarzew 

na 2017 rok. 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek zapytał czego dotyczy kwota zwiększenia na „zakup usług pozostałych” 

zawarta w planie wydatków. 

   Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z tym, że otrzymaliśmy  zwiększone środki 

finansowe to musieliśmy je ująć w wydatkach. W tym przypadku jest to zakup kruszywa, tablic i 

innych materiałów. Następnie wyjaśniła na czym polegają zmiany w budżecie na 2017 rok. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

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 XXX/159/2017 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o zabranie głosu w sprawie 

podjęcia Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029. 

 Skarbnik Gminy przedstawiła zgłoszoną autopoprawkę Wójta Gminy do uchwały. 

Autopoprawka dotyczyła kwoty limitu wartości środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych z 3.500 zł do 10.000 zł zgodnie z ustawą z 27 października 2017 roku o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175).  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne zgłoszoną autopoprawkę do 

uchwały. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że z Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Siedlcach 

wpłynęła pozytywna opinia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2020, którą 

następnie odczytała. 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do projektu uchwały. 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący zamknął dyskusję.   

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie podjęcie Uchwały  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, 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 XXX/160/2017 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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Ad. 4 

 Skarbnik Gminy Hanna Seremak przedstawiła autopoprawkę do Uchwały Budżetowej na 

2018 rok. Autopoprawka dotyczyła kwoty limitu wartości środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych z 3.500 zł do 10.000 zł zgodnie z ustawą z 27 października 2017 roku 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175).  

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne zgłoszoną autopoprawkę do 

uchwały. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

  Skarbnik Gminy powiedziała, że radni otrzymali materiały przed sesją rady a projekt 

uchwały był omawiany na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy.  Wyjaśniła, że na podstawie 

Zarządzenia Wójta Gminy projekt został przedstawiony RIO Zespół w Siedlcach i Radzie Gminy. 

Wszyscy radni otrzymali ten projekt. Skarbnik Gminy Pani Hanna Seremak odczytała Uchwałę 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Łaskarzew projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2018 – 2029, a następnie Uchwałę w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Łaskarzew projekcie uchwały budżetowej na rok 2018.  

Skarbnik Gminy omówiła projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są jakieś pytania odnośnie tego projektu 

uchwały. 

Radny Gurdek zgłosił, że w uchwale w § 7 brakuje punktu 3. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to zwykła pomyłka i poprosiła o zmianę numeracji. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne zmianę do uchwały, która 

polega na tym, aby w § 7 wykreślić ustęp 2 i poprawić numerację od 1 do 4. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Radny Gurdek zauważył, że budżet gminy jest zrównoważony i nie ma deficytu i zapytał 

czy gmina nie ma dodatkowych dochodów, które zwiększyłyby budżet gminy. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dochody w budżecie trzeba szacować realnie. Zawyżenie 

jakichkolwiek dochodów lub wprowadzanie dochodów, które będą wątpliwe do realizacji 

Regionalna Izba Obrachunkowa od razu może podważyć. Uważa, że projekt budżetu został 

przygotowany prawidłowo. 

Radny Gurdek zapytał czy zorganizowanie zabawy sylwestrowej nie jest dochodem gminy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zorganizowanie zabawy sylwestrowej jest zaliczane z bezpłatnym 

użyczeniem świetlicy wiejskiej mieszkańcom. 

Radny Gurdek poprosił o wyjaśnienie zapisu „wpływy z różnych dochodów” dotyczące 

szkół podstawowych. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to dochód za korzystanie z boisk i hali sportowej przez 

osoby nie z naszej Gminy. Uczniowie i mieszkańcy naszej gminy nie ponoszą opłat. 

Radny Gurdek zapytał o kwotę wydatków związaną z podpisaną umową ze Związkiem 

Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie na pobór i rozliczanie za 

ścieki. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że po stronie wydatków przedstawiono kwotę, która jest 

wydatkiem związanym z budową oczyszczalni ścieków.  

 Innych pytań nie było. 

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie Uchwały Budżetowej na 2018 

rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 
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W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXX/161/2017 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok przedstawił  Krzysztof 

Wysocki Przewodniczący Komisji. 

   

Ad. 6   

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 23 listopada 2017 roku  

do 27 grudnia 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. 

 Radni nie mieli innych pytań. 

  Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

     

Ad. 7 

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 dekoracji drużyn biorących udział w Turnieju Piłki Halowej SNAJPER CUP, 

- udział w dekoracji drużyn z zakładów pracy biorących udział w Turnieju o Puchar Posła   

        Grzegorza Woźniaka, 

- udział w Spotkaniu Opłatkowym  dla mieszkańców Gminy Łaskarzew w Dąbrowie, 

- udział w Spotkaniu Opłatkowym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Woli  

          Rowskiej.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś pytania. 

Radni nie mieli pytań.  

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję nad tym punktem. 

 

Ad. 8 

 Przewodniczący Rady powiedział, że na interpelacje, które wpłynęły na poprzednim 

posiedzeniu rady zostały udzielone odpowiedzi na piśmie w ustawowym terminie. 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. 

 Radni nie zgłosili innych interpelacji, ani wniosków. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 

Ad. 9 

 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XXIX sesji rady 

a następnie zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do w.w protokołu. 
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 Radni nie zgłosili  uwag do protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XXIX 

Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

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

0 radnych, „wstrzymał się” 1 radny. 

 

Ad. 10 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawach różnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 

21.11.2017 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mariusza Chmielewskiego.   

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że wpłynęło Zarządzenie w sprawie 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łaskarzew, jednak uzyskaliśmy 

informację, że nie wpłynęło żadne zgłoszenie o zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego 

i w związku z tym wybory uzupełniające nie będą przeprowadzone 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Sołectwa Leokadia z prośbą o wykonanie 

remontu drogi we wsi Leokadia i Nowy Helenów. 

 Radny Gurdek zapytał czy po wymianie oświetlenia ulicznego na ledowe we wsi Grabina 

prąd jest wyłączany tak jak w innych sołectwach. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że prąd jest wyłączany jednakowo we wszystkich sołectwach. 

 Radny Gurdek zapytał czy w związku ze smogiem można składać do gminy wnioski 

w sprawie wymiany pieców centralnego ogrzewania. 

 Z-ca Wójta Sylwia Szopa wyjaśniła, że w chwili obecnej Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ogłosił żadnego naboru wniosków na wymianę piecy. 

Ponadto do projektu budżetu Gminy Łaskarzew na 2018 rok nie było zgłoszonych wniosków w tej 

sprawie. 

 Radny Gurdek zapytał na jakim etapie jesteśmy w sprawie budowy nowej oczyszczalni 

ścieków. 

   Wójt wyjaśnił, że w sprawie budowy oczyszczalni ścieków jak również budowy sieci 

wodociągowych jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji. 

 Radny Gurdek zapytał o sprawę kontroli nad drogami i mostami w Gminie Łaskarzew. 

 Z-ca Wójta wyjaśniła, że kontrole są wykonywane co roku i co 5 lat. Wykonują je osoby 

mające odpowiednie uprawnienia, które biorą pełną odpowiedzialność za dokonane kontrole. 

 Z-ca Wójta Sylwia Szopa przedstawiła sprawę zalania posesji w miejscowości Melanów 

i podziękowała jednostkom OSP z Melanowa, Starego Pilczyna i Izdebna oraz radnemu Jackowi 

Wysockiemu za okazaną pomoc.   Podziękowała również radnemu Piotrowi Popiołkowi za naprawę 

drogi Aleksandrów- Dąbrowa. 

Następnie poinformowała radnych o złożonych wnioskach na remont drogi Aleksandrów- 

Dąbrowa. 

 Głos zabrał radny Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski i przedstawił informację 

o zadaniach podjętych w powiecie w ostatnim czasie, jak również o wnioskach o dopłaty dla 

rolników.  

   Innych pytań nie było. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio i Wójt Gminy Marian Janisiewicz złożyli 

zebranym życzenia Noworoczne.  
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  Ad.11 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 

trzydziestej Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


