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                                                           Protokół Nr X/2015                                    

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 29 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 9.30- 14.00 

 

 Otwarcia dziesiątej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczy 15 radnych na stan 

Rady 15 i uchwały podjęte na dzisiejszej Sesji mają moc prawną.   

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyli: 

1. Marian Janisiewicz – Wójt Gminy 

2. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

3. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 

4. Ewa Foryszewska – Radca Prawny 

5. Sołtys wsi Lipniki 

 

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 Janusz Gurdek odczytał a następnie złożył wniosek formalny o uzupełnienie 

porządku obrad poprzez dodanie punktu 5 i zmianę punktów 7 i 8. (wniosek stanowi załącznik do 

protokołu) 

Przewodniczący rady gminy odczytał a następnie poddał pod głosowanie jawne wniosek 

radnego Janusza Gurdka. 

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

13 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. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Gminy. 

3. Informacja z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

     w Łaskarzewie. 

4. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łaskarzew.  

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za pierwsze półrocze 2015 roku. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/  zmiany Uchwały Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji       

    Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Łaskarzew, 

2/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, 

3/ zmian w WPF na lata 2015-2021. 

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 

8. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. 

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

    poprzedniej sesji rady. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 1 radnych. 
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Ad. 2 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że radni otrzymali wraz z materiałami na sesję 

Stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące wniosku radnego Chmielewskiego 

o sprostowanie i uzupełnienie projektu Protokołu z VIII Sesji Rady Gminy i zapytał czy są uwagi 

do tego Stanowiska. 

 Radny Mariusz Chmielewski zgłosił ustny sprzeciw od  Stanowiska Przewodniczącego 

Rady i poprosił o wyznaczenie terminu na złożenie sprzeciwu na piśmie. 

 Przewodniczący rady powiedział, że radny znał stanowisko Przewodniczącego i powinien 

mieć przygotowany taki sprzeciw na piśmie. 

Radny Chmielewski powiedział, że ma ten sprzeciw na piśmie i złożył go do 

przewodniczącego rady (sprzeciw stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący rady gminy odczytał sprzeciw radnego Chmielewskiego i zapytał radnych 

czy chcą zająć jakieś stanowisko w tej sprawie. 

Radna Barbara Jasińska powiedziała, że nie ma uwag do protokołu. 

Przewodniczący rady powiedział, że ten sprzeciw nic nie wnosi w tej sprawie. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie jawne sprzeciw radnego Mariusza 

Chmielewskiego od Stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy Łaskarzew z dnia 18 września 

2015 roku. 

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

13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z VIII sesji 

rady gminy Łaskarzew. 

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

1 radnych, „wstrzymało się” 1 radnych. 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że następną rzeczą będzie przyjęcie protokołu 

z IX sesji rady gminy i zapytał czy są jakieś uwagi do tego projektu. 

Radny Mariusz Chmielewski zgłosił wniosek formalny o sprostowanie protokołu z IX sesji 

rady gminy Łaskarzew i powiedział, że (cytat) „tak będziemy się bawić”. 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że radny polubił te zabawę. 

Radny Chmielewski odpowiedział, że tak. 

Radny Mariusz Chmielewski złożył na piśmie wniosek o sprostowanie protokołu z IX sesji 

rady gminy (wniosek stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący rady gminy poprosił  Panią Agnieszkę Kowalską Wiceprzewodniczącą 

rady gminy o odczytanie  wniosku radnego Chmielewskiego. 

Wniosek został odczytany. 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że te niezgodności, które są zawarte we wniosku 

nic nie wnoszą i radny chce żeby pisać to co jest jemu wygodne. 

Odnośnie wniosku radnego Gurdka złożonego na piśmie na sesji  Nr IX w dniu 31 sierpnia 

br.  to nie wiadomo czy jest to wniosek, ponieważ został on tak zakwalifikowany a nie zawierał 

nazwiska kto go składa, ani podpisu, ani tytułu. 

Przewodniczący powiedział, że z uwag zawartych we wniosku radnego Chmielewskiego 

o sprostowanie protokołu z IX sesji, przychyla się do zmiany słów „ rannych” na „radnych” 

ponieważ jest to zwykła literówka. 

Radny Gurdek zapytał czy w myśl art. 28 ust. 1 statutu gminy Łaskarzew przewodniczący 

otwiera dyskusję, czy ją od razu zamyka. 

Przewodniczący rady gminy zapytał czy radny Gurdek chce coś dodać. 



3 

 

Radny Gurdek powiedział, że w protokole z VIII sesji jest zawarta odpowiedź na jego 

zapytanie, którą w imieniu Wójta Gminy udzieliła Sekretarz Gminy. Jego pismo jest to odpowiedź 

na to pytanie. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że pismo to nie zawiera ani tytułu, ani adresata do kogo to 

pismo jest kierowane i nie jest podpisane. 

Radny Gurdek odpowiedział, że jest ono kierowane do „Gurdka”. 

Sekretarz odpowiedziała, że dobrze niech tak będzie. 

Radny Gurdek zapytał „skąd państwo wiedzieli, że jest to wniosek jeśli nie było tytułu.” 

Radny Krzysztof Wysocki powiedział, że proponuje zakończyć dyskusję i przejść do 

dalszych punktów obrad. 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że po przeanalizowaniu wniosku poza jednym 

sprostowaniem dotyczącym słowa „rannych” na „radnych” wniosku nie uwzględnia. 

Radny Chmielewski powiedział, że składa sprzeciw i prosi o wyznaczenie terminu na 

złożenie sprzeciwu na piśmie. 

Sekretarz Gminy powiedziała, że prosi o złożenie sprzeciwu na piśmie. 

Radny Chmielewski powiedział, że ma 14 dni na złożenie sprzeciwu na piśmie. 

Sekretarz zapytała z czego to wynika, bo w Statucie Gminy Łaskarzew nie ma zapisu 

o terminie złożenia sprzeciwu. 

Radny Chmielewski ponownie złożył sprzeciw i poprosił o wyznaczenie terminu na 

pisemne ustosunkowanie się.  

Radny Gurdek poprosił o odpowiedź na piśmie przewodniczącego rady gminy, że nie 

wyznacza terminu na pisemne złożenie ponownego sprzeciwu i wtedy radni odpowiedzą na 

piśmie, bo jeżeli od radnych wymaga się pism to i oni oczekują pisma od przewodniczącego. 

Przewodniczący rady powiedział, że chyba radny Chmielewski chciał się kogoś poradzić 

jak ma postąpić, a w tej chwili prosi go o przedstawienie sprzeciwu. 

Radny Chmielewski ponownie poprosił o wyznaczenie terminu na pisemne złożenie 

sprzeciwu. 

Przewodniczący rady powiedział, że sprzeciw może być złożony ustnie i nie widzi potrzeby 

wyznaczania terminu. 

Wyjaśnień udzieliła radca prawny Pani Ewa Foryszewska, która powiedziała, że radny 

Chmielewski może złożyć sprzeciw w formie ustnej, tak jak to zrobił w tej chwili. Ponieważ nasz 

statut nie zawiera zapisu, że sprzeciw musi być w formie pisemnej i jak najbardziej może to być 

forma ustna. Jak również nie ma zapisu, że przewodniczący rady ma obowiązek wyznaczyć termin 

na złożenie sprzeciwu na piśmie. Przewodniczący musi rozstrzygnąć, czy chce udzielić takiego 

terminu. Jeśli nie to sprzeciw jest złożony ustnie i rada powinna go rozpatrzeć.   

Po wyjaśnieniach Pani radcy przewodniczący rady gminy ponownie zapytał radnego, czy 

składa sprzeciw ustny. 

Radny Chmielewski odpowiedział, że tak. 

 

Przewodniczący rady gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Po wznowieniu obrad przewodniczący rady powiedział, że w związku ze złożonym 

wnioskiem radnego Gurdka i radnego Chmielewskiego o sprostowanie i uzupełnienie protokołu 

z IX sesji rady gminy i złożeniu przez radnego Chmielewskiego ustnego sprzeciwu nie widzi 
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potrzeby, aby dalej te sprawę przeciągać i odmawia wyznaczenia terminu na pisemne uzasadnienie 

i złożenie sprzeciwu. Następnie powiedział, że jeżeli radny nadal zgłasza ten sprzeciw to prosi 

o ustne przedstawienie tego sprzeciwu. 

Radny Chmielewski powiedział, że swoje uzasadnienie zawarł we wniosku i podtrzymuje 

je w całości. 

Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne ustny sprzeciw radnego 

Mariusza Chmielewskiego. 

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

13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Następnie przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu 

z IX sesji rady gminy z poprawką słowną  „rannych” winno być „radnych” - strona 4, akapit nr 8. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. 

 

 Ad. 3  

 Informację z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

w Łaskarzewie przedstawił Dyrektor Bogdan Okleja ( Informacja stanowi załącznik do protokołu). 

 Po przedstawieniu informacji dyrektor zapytał, czy są jakieś pytania. 

Radny Tadeusz Gendek zapytał ile dzieci uczęszcza do szkół poza terenem gminy, chodzi 

o szkoły miejskie. 

Pan Bogdan Okleja odpowiedział, że jeśli chodzi o liczbę dzieci to na dzień dzisiejszy nie 

jest w stanie udzielić takiej informacji, ale przygotuje ją na następną sesję. 

Radny Tadeusz Gendek zapytał, jaka jest tendencja narodzin dzieci. 

Pan Okleja odpowiedział, że  tendencja jest malejąca. 

Radni nie mieli więcej pytań. 

Przewodniczący rady gminy podziękował Dyrektorowi za przedstawienie informacji.  

Dyrektor GZEAS opuścił salę obrad. 

 

Ad. 4 

Informację z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łaskarzew przedstawiła 

Pani Anna Guzowska  członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pracownik socjalny (informacja 

stanowi załącznik do protokołu). 

   Radny Jacek Wysocki zapytał, czy przemocy dopuszczają się mężczyźni czy również 

kobiety. 

 Pani Anna Guzowska odpowiedziała, że osobami, którym zarzuca się przemoc wobec 

rodziny są przeważnie mężczyźni. 

 Radny Mariusz Chmielewski zapytał dlaczego tylko trzej radni nie otrzymali na piśmie 

informacji, którą przedstawiła Pani Guzowska. 

 Sekretarz Gminy wyjaśniła że materiały, które otrzymali radni jest to Informacja 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która przedstawiana była na 

poszczególnych posiedzeniach stałych komisji rady gminy, których była tematem. 

 

Ad. 5 

Skarbnik Gminy Pani Hanna Seremak powiedziała, że Informacja z wykonania budżetu 

Gminy Łaskarzew za pierwsze półrocze 2015 roku była omawiana na poszczególnych 

posiedzeniach stałych komisji rady gminy. Następnie odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej Zespół w Siedlcach, po której poprosiła o pytania. 
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Radny Gurdek zapytał czy nota tytułem kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu 

umowy na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – etap III” 

w Gminie Łaskarzew na kwotę  637.394 zł  dla Firmy KEMPEX została sklasyfikowana jako 

przychód, dochód, rozchód, zysk.  

Skarbnik odpowiedziała, że jest to należność niewymagalna wynikająca z kar umownych 

w związku z przerwaniem prac i zejściem z budowy przez Firmę KEMPEX. 

Radny Gurdek zapytał od kiedy figuruje ta kwota. 

Skarbnik odpowiedziała, że od 2014 roku. 

Radny Gurdek zapytał, czy jest to od daty dostarczenia tej noty czyli od dnia 30.06.2014 

roku. 

Skarbnik odpowiedziała, że tak. 

Radny Gurdek zapytał, jakie kroki zostały do tej pory podjęte żeby tę kwotę odzyskać. 

Skarbnik odpowiedziała, że w związku z tym, że inwestycja nie była zakończona 

i rozliczona na dzień dzisiejszy nie zostały poczynione żadne kroki. Dyskusja  już trwała, aby 

zebrać dokumenty i zastanowić się co dalej. Konsultowała się również w tej sprawie z panią 

mecenas. 

Radny Gurdek powiedział, że firma KEMPEX, która zeszła z budowy była hołubiona przez 

Pana Wójta, a inwestycja była przez niego pilotowana. 

Radna Jasińska i radna Zackiewicz zapytały radnego dlaczego tak mówi, że inwestycja była 

hołubiona przez Wójta. 

Radny Gurdek powiedział, że jest to dyskusja. 

Następnie radny Gurdek powiedział, że aby uzyskać informację o Firmie KEMPEX 

wystarczyło mu 20 minut. Wszystkie informacje uzyskał z internetu. 

Przewodniczący rady gminy przerwał wypowiedź radnego Gurdka i poprosił, aby te 

informacje zostały przedstawione w sprawach różnych. 

Radny Gurdek wyraził zgodę. 

 

Ad. 6 ppkt.1 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że w związku z ustnym wystąpieniem radnego 

Chmielewskiego i pisemnym wnioskiem radnego Gurdka o wyrażeniu chęci pracy w komisji 

rewizyjnej został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały. 

Następnie odczytał uchwałę wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany Uchwały  

Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji  Rewizyjnej i stałych 

komisji Rady Gminy Łaskarzew, którą następnie poddał pod głosowanie jawne.  

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

13 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  

 

Ad. 6 ppkt. 2 

 Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew 

na 2015 rok i zapytała, czy radni mają jakieś pytania. 

 Radny Gurdek odczytał fragment  z uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian 

w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok z tytułu zwiększenia w związku ze zwrotem części 

wydatków na fundusz sołecki za 2014 rok i  zapytał czy wszystkie sołectwa otrzymały zwrot 

z funduszu sołeckiego.  

 Skarbnik wyjaśniła, że fundusz sołecki w 2014 roku został wykonany przez wszystkie 

sołectwa, a ta dotacja to zwrot części poniesionych wydatków i nie jest to przekazywane na 

sołectwa. 

 Następnie radny Gurdek zapytał o „Plan wydatków” i przeznaczenie kwoty 70 tys. zł. na 

zadanie „ Budowa wodociągu w Lipnikach”. 



6 

 

 Skarbnik wyjaśniła, że Gmina składając wniosek o dofinansowanie remontu drogi 

w miejscowości Lipniki podpisała  umowy partnerskie z Miastem Łaskarzew i prywatnymi 

inwestorami i dzięki temu otrzymaliśmy  dodatkowe punkty, a co za tym idzie otrzymaliśmy 

dofinansowanie na remont tej drogi. W zamian za udział w tej inwestycji Gmina zobowiązała się 

wybudować wodociąg w dalszej części wsi Lipniki. 

 Radny Gurdek zapytał, czy posiadamy umowy z tymi inwestorami i czy radni mogą się 

z nimi zapoznać. 

 Skarbnik odpowiedziała, że umowy są, były kontrolowane przez Urząd Mazowiecki i jeśli 

radni  chcą, to mogą się z nimi zapoznać. 

 Radny Gurdek zapytał, czy nie można byłoby przeznaczyć tych pieniędzy na wybudowanie 

brakujących wodociągów w Rowach, Polesiu Rowskim czy na Onufrynowie, bo w Lipnikach jest 

główna nitka wodociągowa. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że było to zobowiązanie Gminy, z którego musimy się 

wywiązać a pozostałe inwestycje będziemy realizować w miarę możliwości finansowych. 

 Radni nie mieli więcej pytań.  

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy 

Łaskarzew na 2015 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr X/49/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w zmianach w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok 

mieściły się również zmiany w funduszach sołeckich wsi Uścieniec, Krzywda, Leokadia 

i Lewików. 

 

Ad. 6 ppkt. 3 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2015 -2021, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. Radni nie mieli 

pytań. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr X/50/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy. 

 

Ad.7 

 Wójt Gminy Łaskarzew Pan Marian Janisiewicz złożył ustne sprawozdanie z działalności 

między sesjami Rady Gminy Łaskarzew m.in.: 

- udział w rozpoczęciu roku szkolnego, 

- udział w organizacji zawodów strażackich w Uścieńcu-Krzywdzie 

- udział w posiedzeniach Stałych  Komisji Rady Gminy,  

- udział w uroczystościach upamiętniających Spalenie Łaskarzewa, 

- udział w Walnym Posiedzeniu Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, 

- złożenie i podpisanie rozliczenia w sprawie budowy kanalizacji, 

- nadzór nad pracami komisji szacującej szkody w związku z suszą,  
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- udział w spotkaniu komisji spraw społecznych w Garwolinie na temat transportu publicznego. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział we wszystkich posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy, 

- udział w  uroczystościach upamiętniających Spalenie Łaskarzewa, 

- udział w spotkaniu okolicznościowym w Mościbrodach, 

- pełnienie dyżuru,  

- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady. 

  

Ad. 9 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że w okresie między sesjami wpłynęło 1 

zapytanie, 1 wniosek i interpelacja radnych Gurdka i Chmielewskiego. 

Odczytał zapytanie radnych Janusza Gurdka i Mariusza Chmielewskiego skierowane do 

przewodniczącego rady a następnie odczytał odpowiedź na  to zapytanie. (pytanie i odpowiedź 

stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący rady dodał, że stałe komisje pracują zgodnie z planem pracy i zgodnie ze 

Statutem Gminy Łaskarzew i przewodniczący nie może im narzucać swoich decyzji. 

 

Ad. 10 

 Radny Janusz Gurdek zapytał przewodniczącego rady gminy jak rozumie art. 28 ust. 1  

Statutu Gminy Łaskarzew „ Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, 

otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów”. 

 Przewodniczący rady gminy odpowiedział, że cały czas tak się dzieje. Jest dyskusja, jest czas 

na zabranie głosu a następnie jest głosowanie. 

 Radny Gurdek odpowiedział, że nad każdym punktem porządku obrad powinna odbyć się 

dyskusja, natomiast podczas sesji dyskusja jest zamykana i odbywa się głosowanie. 

 Przewodniczący rady odpowiedział, że na posiedzeniach komisji rady gminy omawiane są 

projekty uchwał i wtedy odbywa się dyskusja i nad tymi tematami pracujemy. Komisje mają 

wyrobione  zdanie na dany temat i wtedy przewodniczący poszczególnych komisji przedstawiają na 

sesji stanowisko komisji w danej sprawie. Dodał także, że na komisji rolnictwa były omawiane  

sprawy, a po dwóch dniach po wysłuchaniu doradców radny przychodzi i ma inne zdanie. 

 Radny Gurdek powiedział, żeby przewodniczący rady go nie obrażał, bo on ma swój rozum 

i nie musi mieć doradców tak jak przewodniczący. 

 Następnie radny Gurdek poruszył temat firmy KEMPEX. Powiedział, że radni potrzebowali 20 

minut, żeby uzyskać informacje o stanie firmy, natomiast Wójt od czerwca, od czasu wystawienia noty 

nie zrobił żadnego kroku, żeby dowiedzieć się czegoś o tej firmie. 

 Radni nie podjęli żadnej dyskusji na ten temat. 

 Radny Gurdek odczytał informacje uzyskane z internetu o sytuacji firmy KEMPEX a następnie 

zapytał jak odbędzie się próba żeby odzyskać te 637 tys. zł, gdzie nie mamy na główne nitki 

wodociągowe, ale pozwalamy sobie podarować 637 tys. zł. 

 Po przedstawieniu dalszych informacji o działalności firmy KEMPEX zapytał, czy komisja 

przetargowa sprawdzała firmę. 

 Sekretarz gminy Pani Hanna Cichecka udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Powiedziała, że 

komisja przy wyborze wykonawcy opierała się na dokumentach złożonych do przetargu. Nie było 

podstaw, aby kwestionować dokumenty, z których wynikało, że firma posiada zdolność kredytową 

wystawioną przez bank.  Urząd Marszałkowski sprawdzał przetarg i wyłonienie wykonawcy i nie miał 
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żadnych wątpliwości, że procedura była przeprowadzona prawidłowo. Gdybyśmy odrzucili firmę lub 

unieważnili przetarg wówczas Urząd Marszałkowski zakwestionowałby wybór kolejnej firmy. 

 Radny Gurdek powiedział, że tę informację, którą odczytał można było uzyskać już w dniu 3 

kwietnia 2013 roku. 

 Sekretarz zapytała co ma wspólnego wykonanie wodociągu w jednej gminie do budowy 

kanalizacji w naszej gminie. 

 Radny Gurdek powiedział, że w kwietniu 2014 roku, na wiosnę firma zaczęła mieć problem 

z zakończeniem etapu budowy wodociągu w Pasłęku a 6 marca 2015 roku zakończyła swoją 

działalność. 

 Następnie radny Gurdek odczytał fragment protokołu komisji rewizyjnej z 2014 roku z którego 

wynikało, że  komisja podczas kontroli dokumentacji z przeprowadzonych postępowań przetargowych 

nie stwierdziła nieprawidłowości. Następnie powiedział, że 30 czerwca 2014 roku firma KEMPEX 

zeszła z budowy kanalizacji i zapytał czy nie było żadnych podejrzeń dlaczego zeszła i ile pieniędzy ze 

sobą zabrała i jak je odzyskamy. 

Radny Gurdek powiedział, że dane dotyczące publicznej gospodarki finansowej powinny być nie tylko 

dostępne, ale również czytelne, przejrzyste oraz zrozumiałe bowiem surowe dane z tego zakresu ze 

względu na pewną hermetyczność w tej materii mogą być dla osób nie dysponujących pewną wiedzą 

nie jasne i prowadzić do niesłusznych konfliktów i nieprawidłowych wniosków. Ustawa o samorządzie 

gminnym tj. art. 60 ust.1 mówi że „ za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Wójt. Jest 

to katalog zamknięty,  za którego popełnienie rodzi odpowiedzialność.” Większość z nich wiąże się 

z naruszeniem przepisów regulujących gospodarkę finansów publicznych. Wójt jest osobą, która może 

zostać pociągnięta do odpowiedzialności w szczególności za nie ustalenie, nie pobranie, nie 

dochodzenie należności gminy, a także za pobranie, ustalenie lub dochodzenie jej wysokości niższej 

niż wynikającej z prawidłowego obliczenia, oraz nie ryzykowne jej umorzenie lub dopuszczenie do 

przedawnienia, oraz za niewykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych wynikających 

z ewidencji księgowej.  

Radny Gurdek powiedział, że w dniu 29.06.2015 roku zostało udzielone Wójtowi absolutorium, a 2,5 

miesiąca później okazuje się że mamy należność niewymagalną na 637 tys. zł i zapytał czy radni o tym 

nie wiedzieli i skierował to pytanie do  nowych radnych. 

 Skarbnik Gminy powiedziała, że przed udzieleniem absolutorium było przedstawione 

sprawozdanie z wykonania budżetu i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszyscy radni byli 

zapoznani, wszystko było odczytane a następnie uchwała została przegłosowana. Ta informacja z 2014 

roku nie pokazała się w dniu dzisiejszym, tylko figuruje i nic nie przedawniło się. Wójt nic nie 

umorzył, nic nie zginęło, nikt niczego nie wziął, a że nie wystąpiono jeszcze do sądu to po prostu 

trzeba się zastanowić, nie zapadła jeszcze decyzja czy będziemy występować do sądu. Naliczone 

zostały kary umowne, odsetki  i nic nie jest przedawnione i nie jest anulowane. 

 Radny Gurdek zapytał, czy żadne kroki w tej sprawie nie zostały podjęte?  

 Skarbnik odpowiedziała, że nie, ale nic jeszcze się nie przedawniło i wszystko zostało 

wykazane w sprawozdaniu. 

 Radny Gurdek powiedział, że powinno się wystąpić do sądu, że oto jest wierzyciel który przez 

rok wykazał się sumą zadłużenia 520 zł. Przez  rok sąd czekał czy zgłoszą się wierzyciele i po roku 

zamknął firmę. Do kogo się teraz zwrócimy, do nikogo. Zginęło 637 tys. zł i ich nie ma. Nie mamy na 

budowę wodociągów i dróg. Za te pieniądze można by było je wykonać. 

 Skarbnik odpowiedziała, że nie jest powiedziane że te pieniądze przepadły, jak będzie decyzja 

o złożenie wniosku do sądu to będziemy składać. Firma KEMPEX nie figuruje w żadnym KRS  i nie 

została wyrejestrowana. Jest to osoba fizyczna, a nie spółka. 

 Sekretarz gminy powiedziała, że firma jest wykreślona, ale osoba fizyczna istnieje i odpowiada 

całym majątkiem. 

 Radny Gurdek odpowiedział, że wszedł na stronę dłużnika i wie, że znalazła się firma, która 

kupiła zadłużenie firmy KEMPEX w wysokości 520 zł. W dniu 10.04.2015 roku wystąpił na stronie 

internetowej z zapytaniem o firmę i uzyskał odpowiedź że firma nie istnieje.  Jeśli ktoś przez rok 
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kończy działalność i sąd czeka żeby zgłosili się wierzyciele i nikt się nie zgłasza więc w majestacie 

prawa zamyka firmę z zadłużeniem 520 zł. 

 Sekretarz odpowiedziała, że firma KEMPEX ma większe zadłużenie. 

 Radny Chmielewski powiedział, że na ostatniej komisji rolnictwa otwarcie padło, że jeszcze 

nic nie zostało zrobione, a skarbnik czeka na decyzję żeby podjąć dalsze kroki prawne. 

 Skarbnik odpowiedziała, że ktoś musi podjąć taką decyzję. 

 Radny Chmielewski powiedział, że nikt nie ma do niej pretensji. Następnie zwrócił się do 

przewodniczącego rady gminy jako organu nadzorującego działalność Wójta  z pytaniem jakie kroki 

prawne już podjął, czy zamierza podjąć w tej sprawie. 

 Przewodniczący rady odpowiedział, że to nie do niego należy, bo firma KEMPEX nie z nim 

podpisywała umowę.   

 Następnie radny Chmielewski odczytał definicję naruszenia dyscypliny finansowej, w której 

między innymi zarzucał niewykazanie należności. 

 Przewodniczący rady odpowiedział, że taka należność jest wykazana. 

 Skarbnik gminy odpowiedziała, że z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że 

wszystko jest zgodne z prawem. Wszystko wykazane jest w sprawozdaniu i  w informacji z wykonania 

budżetu. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze czas, bo nic się jeszcze nie przedawniło, a my nic nie 

umorzyliśmy i nie zlikwidowaliśmy tej należności. 

 Radny Chmielewski zapytał, czy gmina posiada informacje o stanie majątkowym właściciela 

firmy KEMPEX. Jaki jest jego majątek stały, czy jest czy już został upłynniony. 

 Skarbnik odpowiedziała, że jak założymy  sprawę do sądu to się dowiemy a sprawa przedawnia 

się po trzech latach. 

 Radny Chmielewski zapytał czy dochodzenie będzie skuteczne? 

 Skarbnik odpowiedziała, że to się okaże. 

 Przewodniczący rady odpowiedział, że to sąd zdecyduje czy będzie skuteczne czy nie, czy 

nasze racje były słuszne czy nie. 

 Następnie przewodniczący rady poinformował radnych o planowanym terminie uroczystości  

związanych z obchodami 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. 

 W związku z wieloma pytaniami o swoją pracę, przewodniczący zwracając się do radnego 

Chmielewskiego zapytał, kto go upoważnił do oceny wykształcenia i kompetencji protokólanta.  

Na to pytanie nie uzyskał odpowiedzi. 

Radna Teresa Kondej skierowała pytanie do członków komisji rolnictwa, w którym pytała 

czy są zorientowani, że na terenie gminy Łaskarzew może występować zagrożenie barszczem 

Sosnowskiego. 

 Radny Tadeusz Gendek odpowiedział, że zrobi rozeznanie i udzieli odpowiedzi na 

najbliższym posiedzeniu komisji.  

 Radny Gurdek powiedział, że oni nie są urzędnikami tylko radnymi i poprosił radną, aby 

zwróciła się do Wójta o wytypowanie pracownika i niech dokładnie określi gdzie występuje ten 

problem. 

 Radna Kondej uważa, że komisja rolnictwa również powinna zorientować się gdzie 

występuje barszcz Sosnowskiego. 

 Radny Chmielewski powiedział, że jedną z form profilaktyki jest uświadamianie, więc 

trzeba również zwrócić się do komisji oświaty, aby przeprowadziła szkolenia na ten temat. 

 Wójt Gminy w swojej wypowiedzi poprosił, żeby radni włączyli się w życie społeczne 

mieszkańców gminy i wzięli się do pracy. 

Następnie poruszył sprawę uszkodzonych znaków informacyjnych na niestrzeżonym przejeździe 

kolejowym we wsi Leokadia. Powiedział, że nie jest to wyjście, kiedy radny dzwoni do urzędu 

i uważa, że Wójt powinien jechać i naprawiać szkodę. Obowiązkiem policji było zbadanie sprawy, 

kto przejeżdżał i czym. Obowiązkiem radnego było powiadomienie rady sołeckiej wsi Leokadia 

aby zabezpieczyć niestrzeżony przejazd. Radny, jeśli coś dzieje się na jego terenie powinien 

zareagować, a nie dzwonić i zrzucać sprawę na Wójta. 
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 Powiedział, że dobrze że budowa kanalizacji została zakończona i służy mieszkańcom 

i zapytał co by było gdyby firma zeszła z budowy i zostawiła niezakończoną budowę, a my byśmy 

nic nie zrobili żeby ja zakończyć.  

 W sprawie budowy wodociągów na terenie gminy powiedział, że  jeśli do budżetu gminy 

będą wprowadzone odpowiednie środki finansowe to te inwestycje również będą realizowane. 

Zwrócił się do radnych, żeby planując fundusz sołecki planowano jedną lub dwie większe 

inwestycje i nie rozdrabniać tych funduszy na wiele mniejszych.   

 Wójt Gminy w odpowiedzi na interpelację  radnego Janusza Gurdka złożoną na piśmie 

podczas IX Sesji Rady Gminy Łaskarzew w dniu 31.08.2015 r. odczytał informację dotyczącą 

zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Informacja stanowi załącznik 

do protokołu). 

 Radny Gurdek powiedział, że to co złożył na piśmie są to przybliżone wyliczenia i zapytał, 

czy Wójt może przedstawić swoje wyliczenia. Wtedy można je będzie porównać i sprawdzić gdzie 

jest błąd. Poprosił o informację przedstawioną przez Wójta na piśmie.  Jego wyliczenia są 

przybliżone i poprosił, aby Wójt przedstawił swoje wyliczenia z czego wynikają i zapytał, czy 

mógłby otrzymać tę informację przeczytaną przez Wójta.  

 Radny Chmielewski odnosząc się do zdarzenia drogowego w Leokadii powiedział, że chce 

poinformować że urząd gminy jako ostatni został poinformowany o zdarzeniu. Radny w pierwszej 

kolejności zadzwonił do Pani Gowin do PKP w Dęblinie, aby ustalić administratora drogi, 

następnie poinformował komisariat policji w Łaskarzewie a następnie urząd gminy jako stronę. 

Powiedział, że jeśli tego wykroczenia dokonałby mieszkaniec Leokadii to na pewno zostało by to 

ustalone i sprawca dokonałby naprawy. Z oględzin wynika, że szkoda nie została wykonana przez 

sprzęt należący do żadnego mieszkańca wsi Leokadia. Uważa, że każdy obywatel ma prawo 

złożyć zawiadomienie. 

 Wójt powiedział, że nie ma pretensji, że radny Chmielewski poinformował wszystkie te 

instytucje tylko uważa, że powinien zabezpieczyć miejsce zdarzenia w celu niedopuszczenia do 

wypadku. 

 Radny Gurdek zwracając się do Wójta zapytał o zarządcę drogi w Lewikowie, ponieważ 

otrzymał pismo tylko nie wie, czy Wójt udzielił odpowiedzi jako osoba prywatna czy jako Wójt.  

 Wójt odpowiedział, że radny otrzymał odpowiedź w tej sprawie na piśmie, z której wynika, 

że aby naprawić drogę należy w pierwszej kolejności uzyskać zgodę właściciela danego przepustu 

aby uniknąć niepotrzebnej kłótni, a następnie doprowadzić do jego udrożnienia. 

Kończąc swoją wypowiedź Wójt powiedział, że trzeba zakończyć zwady bo przez ten rok dużo 

zostało zrobione, a niepotrzebnie straciliśmy też dużo zdrowia.  

 

Ad. 11 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady dziesiątej Sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.   

 

 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

     

    


