
1 

 

                                                           Protokół Nr XII/2015                                

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 9.00 - 14.00 

 

 Otwarcia dwunastej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji oraz zaproszonych gości Prezesa PKS Stefana 

Gorę oraz Dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Garwolinie Panią 

Bronisławę Ornat.  W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan Rady 15 i uchwały podjęte 

na  Sesji będą miały 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. Marek Ziędalski – radny Rady Powiatu  

6. Przedstawiciel 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. 

Radny Janusz Gurdek odczytał a następnie złożył wniosek formalny o zmianę porządku 

obrad (wniosek stanowi załącznik do protokołu). 

Innych wniosków nie było. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie punkt 1 wniosku radnego Gurdka. 

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

13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie punkt 2 wniosku radnego Gurdka. 

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

13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Przewodniczący rady gminy odczytał porządek obrad. 

Skarbnik Gminy Pani Hanna Seremak zwróciła się do Przewodniczącego rady z wnioskiem 

o zamianę punktów 5 i 6, ponieważ w pierwszej kolejności pod głosowanie poddana powinna być 

uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029,  a następnie Uchwała 

Budżetowa na 2016 rok. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Skarbnika Gminy w sprawie zmiany 

kolejności podejmowanych uchwał. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 15 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. Wystąpienie Prezesa PKS w sprawie publicznego transportu zbiorowego. 

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ nabycia nieruchomości, 
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2/  planu pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady Gminy Łaskarzew  na 2016 rok, 

3/ określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum posiadających 

obwód, prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, oraz określania dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów, 

4/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, 

5/ zmian w WPF na lata 2015 – 2021 

6/ przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016 – 2025. 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029. 

6. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2016. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 roku. 

8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie      

    międzysesyjnym. 

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

      poprzedniej sesji rady. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

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

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

 

Ad. 2 

 W sprawie publicznego transportu drogowego wyjaśnień udzielił Prezes Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Pan Stefan Gora. Omówił problemy z jakimi boryka się 

przedsiębiorstwo i poprosił radnych o zajęcie stanowiska i przedstawienie propozycji rozwiązania 

problemu publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Łaskarzew. 

 Następnie głos zabrała Dyrektor Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego Pani 

Bronisława Ornat, która w imieniu Starosty Powiatowego przedstawiła stanowisko rady powiatu 

w tej sprawie. 

 Głos w tej sprawie zabrał również radny rady powiatu Pan Marek Ziędalski, który również 

przestawił stanowisko w tej sprawie. 

 Radni po dyskusji zobowiązali się do przeanalizowania kursów autobusów na terenie 

gminy Łaskarzew i podjęcie stosownych decyzji w tej sprawie. 

 

 Salę obrad opuścili Prezes PKS Stefan Gora, Dyrektor Wydz. Komunikacji Starostwa 

Powiatowego Pani Bronisława Ornat oraz radny Powiatowy Marek Ziędalski. 

 

Ad. 3 

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

projekt Protokołu z XI Sesji Rady Gminy i zapytał czy są uwagi do tego projektu. 

 Radny Mariusz Chmielewski złożył na piśmie wniosek o sprostowanie i uzupełnienie 

protokołu XI Sesji Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 roku wraz z płytą (wniosek 

stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący rady gminy odczytał wniosek, a następnie przedstawił swoje stanowisko 

w tej sprawie. 

Radna Barbara Jasińska powiedziała, że jej zdaniem protokoły są pisane poprawnie, 

obszernie i zawierają wszystkie najważniejsze sprawy. 

Radny Chmielewski powiedział, że chce aby jego wypowiedzi były cytowane w całości. 
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Przewodniczący rady powiedział, że protokół nie musi być napisany tak jak chce radny 

Chmielewski, ale tak jak jest zapisane w Statucie Gminy Łaskarzew „ co powinien zawierać 

protokół”.  

Po wysłuchaniu protokólanta przewodniczący rady nie uwzględnił wniosku radnego 

Chmielewskiego. 

Radny Chmielewski złożył pisemny sprzeciw do stanowiska  Przewodniczącego Rady 

Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2015 roku. (sprzeciw stanowi załącznik do protokołu) 

Radna Zackiewicz wyraziła opinię, że radni już przewidzieli, że wniosek nie zostanie 

uwzględniony i już mają przygotowany sprzeciw na piśmie. 

Przewodniczący rady gminy odczytał sprzeciw, a następnie poddał go pod głosowanie 

jawne. 

W głosowaniu jawnym za uwzględnieniem sprzeciwu 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 XI sesji 

rady gminy Łaskarzew. 

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

2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

  

Ad. 4 ppkt.1 

 Przewodniczący rady powiedział, że temat wykupu działki był omawiany na posiedzeniu 

stałych komisji rady gminy. Następnie zapytał czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu 

uchwały. 

 Radny Gurdek powiedział, że tak była dyskusja na  ten temat, ale potem radni otrzymali 

„Strategię Rozwoju Gminy Łaskarzew’ i nie widzi potrzeby zakupu działki i budowy oczyszczalni 

ścieków. 

 Radny Chmielewski zapytał jaka jest wartość wykupu tej działki, ponieważ nigdzie nie jest 

to zapisane. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że koszt działki to 500 złotych, a działka jest potrzebna, aby był 

dostęp do rzeki.  

Przewodniczący rady gminy zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości, którą 

następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 1 radnych, „wstrzymało się” 1 radnych. Uchwała Nr XII/61/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 ppkt. 2 

 Wiceprzewodnicząca rady gminy Pani Agnieszka Kowalska odczytała plan pracy rady 

Gminy Łaskarzew na 2016 rok. 

Następnie przewodniczący poszczególnych stałych komisji rady gminy odczytali plany 

pracy komisji na 2016 rok. 

Przewodniczący rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionych planów 

pracy – otworzył dyskusję. 

Radny Gurdek zapytał dlaczego w żadnym planie pracy komisji nie ma punktu 

dotyczącego bezdomności psów. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że ten temat nie musi  być ujęty w planie pracy, ponieważ jeśli 

będzie przygotowany projekt uchwały będzie on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.   

Więcej uwag nie było. 
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Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

  

 Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 

2016 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XII/62/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 ppkt.3 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że temat uchwały w sprawie określenia kryteriów 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, branych pod uwagę w postepowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum posiadających obwód, 

prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów  był przedstawiany na komisjach. 

 Przewodniczący rady gminy otworzył dyskusję. 

 Radny Chmielewski powiedział, że projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniu 

komisji rolnictwa. 

 Sekretarz Gminy odpowiedziała, że projekt uchwały był przedstawiony na komisjach jak 

również było wyjaśnione, że w naszej gminie nie ma problemu z rekrutacją do szkół, ale taka  

uchwała musi być podjęta. 

 Radny Chmielewski zapytał, jaka jest opinia radcy prawnego w sprawie uchwał 

omawianych na posiedzeniach stałych komisji rady gminy. 

 Radca Prawna Pani Ewa Foryszewska odpowiedziała, że jeśli na posiedzeniach komisji 

było mówione, że taka uchwała będzie poddana pod głosowanie rady i radni otrzymali projekt 

uchwały na piśmie to nie ma przeciwskazań do podjęcia danej uchwały. Radni mają możliwość 

głosowania: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymać się od głosu”.  

 Radni nie mieli więcej pytań.  

 Przewodniczący rady gminy zamknął dyskusję. 

 Następnie odczytał uchwałę w sprawie określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem, branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, którą następnie poddał pod 

głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny. Uchwała Nr XII/63/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący rady gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

 Posiedzenie rady opuściła radna Agnieszka Kowalska. 

  

Ad. 4 ppkt.4 

Zmiany w budżecie oraz poprawki do projektu uchwały  na 2015 rok przedstawiła Skarbnik 

Gminy Pani Hanna Seremak. Następnie zapytała, czy radni mają jakieś pytania lub uwagi.  

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie poprawki i zmiany do projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  
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Przewodniczący rady 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” 12 radnych, „przeciw” 0 

radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr XII/64/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 4 ppkt. 5 

Przewodniczący rady zapytał czy są uwagi odnośnie zmian w WPF na lata 2015-2021.- 

otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań.  

 Przewodniczący rady gminy zamknął dyskusję. 

 Następnie odczytał uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2015 - 2021, 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 XII/65/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 ppkt. 6 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały wraz 

z załącznikiem tj. „Strategię Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025”, a następnie otworzył 

dyskusje na ten temat. 

Radny Gurdek powiedział, że chciałby usłyszeć opinię Pani mecenas w sprawie, czy ten 

projekt uchwały może być przyjęty jako uchwała, ponieważ nie był omawiany dokładnie na 

posiedzeniach komisji. 

Pani radca prawna powiedziała, że nie ma przeszkód, aby procedować nad uchwałą, która 

została dostarczona radnym, jak również została przyjęta do porządku obrad. 

Sekretarz gminy Pani Hanna Cichecka powiedziała, że nigdzie nie ma zapisu, że wszystkie 

projekty uchwał muszą być opiniowane przez radnych na posiedzeniach komisji. 

Radny Chmielewski zapytał, kto decyduje jakie uchwały są omawiane na posiedzeniach 

komisji. 

Sekretarz odpowiedziała, że projekty uchwał, które są możliwe aby je dostarczyć na 

posiedzenie stałych komisji są na nie dostarczane, pozostałe projekty uchwał są  dostarczane 

z zawiadomieniem na bieżące posiedzenie  rady lub bezpośrednio przed posiedzeniem rady. 

Odnośnie  Strategii wyjaśniła, że termin wypełnienia ankiety upływał z dniem 15 grudnia 

natomiast posiedzenie komisji odbyło się 17 grudnia i nie było czasu, aby wcześniej dostarczyć 

radnym w.w projekt.  

Uchwalenie tej Strategii jest niezbędne, aby starać się o dofinansowanie planowanych inwestycji.

 Radny Chmielewski powiedział, że procedowanie nad uchwałą to jedno a pospiech to 

drugie. Ankieta, która była pomocna przy opracowaniu Strategii, powinna być w wersji papierowej 

dostarczona mieszkańcom gminy, a nie tylko na stronie internetowej gminy. 

 Sekretarz wyjaśniła, że ankieta dostępna była dla mieszkańców gminy również w wersji 

papierowej. 

 Radny Gendek powiedział, że Strategia zawiera 102 strony i jego zdaniem jest dobrze 

opracowana i zostało w niej uwzględnione również to, o co wnioskowała komisja rolnictwa na 

swoich posiedzeniach. Sam natomiast wnioskuje o umieszczenie w Strategii na str. 22 punktu „ 

pomnik upamiętniający lotnisko polowe z II wojny światowej w Woli Rowskiej”. 

 Radny Krzysztof Wysocki powiedział, że uważa, że Strategia została dobrze przygotowana 

i nie ma uwag. 
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 Pani Sylwia Szopa – kierownik referatu inwestycyjnego urzędu gminy, zgłosiła poprawki 

do Strategii, które dotyczyły: na str. 2 punkt 2.1 zamiana słowa „analiza” na „wyniki ”  i na str. 88. 

zmiana zapisu w akapicie trzecim w brzmieniu: „Cel operacyjny 1. Inwestycje komunalne 

i proekologiczne (Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii), Cel operacyjny 9. Rozwój 

przedsiębiorczości, Cel operacyjny 10. Pozyskiwanie inwestorów strategicznych .” 

 Radny Chmielewski zgłosił wniosek o wycofanie i odesłanie do komisji stałych projektu 

uchwały wraz z załącznikiem dotyczącym Strategii i żeby był  on uchwalany zgodnie z procedurą 

procedowania. 

 Radna Zackiewicz zgłosiła wniosek o zakończenie dyskusji nad tym projektem uchwały. 

  

Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach. 

 

 Po wznowieniu obrad przewodniczący rady gminy zamknął dyskusję nad projektem 

uchwały dotyczącym Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025. 

 Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego Gendka o dopisaniu do strategii 

dodatkowego punktu. 

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

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

 Kolejne głosowanie dotyczyło wniosku Pani Sylwii Szopy. 

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

„przeciw” 1 radny, „wstrzymało się”1 radny. 

 Przewodniczący rady gminy odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025, 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 XII/66/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 był omawiany na posiedzeniach stałych komisji rady 

gminy. Poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii na temat 

WPF. 

 Opinia jest pozytywna i radni nie zgłosili żadnych wniosków. 

 Przewodniczący rady zamknął dyskusję. 

Następnie odczytał uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2029, 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 XII/67/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

  

Ad. 6 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że projekt Uchwały Budżetowej na rok 2016 był 

również omawiany na posiedzeniach stałych komisji rady gminy. Poprosił przewodniczących 

poszczególnych komisji o przedstawienie opinii na ten temat. 

 Przewodniczący poszczególnych stałych komisji powiedzieli, że  opinia radnych w sprawie 

Uchwały Budżetowej jest pozytywna. 

 Przewodniczący rady zamknął dyskusję. 

Następnie odczytał uchwałę w sprawie Uchwały Budżetowej na ro 2016, 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 XII/68/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Wysocki odczytał Sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 roku. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).  

 

Ad. 8 

 Przewodniczący powiedział, że w związku z tym, że Wójt jest nieobecny na posiedzeniu  

rady proponuje, aby punkt „Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie 

międzysesyjnym” zdjąć z porządku obrad. 

Następnie poddał pod głosowanie jawne zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

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

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

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- pełnienie dyżuru, 

- udział we wszystkich posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy, 

- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady, 

- udział w Turnieju o Puchar Wójta Gminy w piłkę nożną w Dąbrowie, 

- udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek z ZS w Starym Pilczynie, 

- udział w naradzie Sołtysów, 

- udział w spotkaniu Zarządu OSP.  

 

Ad. 10 

Przewodniczący rady gminy powiedział, że w okresie między sesjami nie wpłynął ani jeden 

wniosek i ani jedna interpelacja radnych gminy. 

 

Ad. 11  
 Radni nie zabrali głosu w sprawach różnych. 

 

Ad. 12 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady dwunastej Sesji Rady 

Gminy Łaskarzew.   

 

 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


