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                                                           Protokół Nr XV/2016        

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 25 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 10.00- 12.40 

 

 Otwarcia piętnastej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło 14 radnych na 

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

Radna nieobecna – Agnieszka Kowalska 

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyli: 

1. Sylwia Szopa – Z-ca Wójt Gminy 

2. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

3. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 

4. Ewa Foryszewska – Radca Prawny 

5. Marek Ziędalski – Radny Rady Powiatu 

6. Przedstawiciele prasy 

 

Przewodniczący rady gminy stwierdził, że radni otrzymali na piśmie porządek obrad sesji 

wraz z materiałami i zapytał czy Z-ca Wójta, Pani Sekretarz lub radni wnoszą wnioski do 

porządku obrad. 

Następnie przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

 Przewodniczący rady gminy odczytał i poddał pod głosowanie jawne  porządek obrad  

w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) opłat za zajęcie pasa drogowego, 

2) odmowy rozpatrzenia sprzeciwu z dnia 29 lutego 2016 r. dotyczącego nie uwzględnienia 

wniosku radnego Mariusza Chmielewskiego o sprostowanie i uzupełnienie protokołu 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 

czerwca 2015 r. oraz uznania ze bezzasadne wezwanie Janusza Gurdek i Mariusza 

Chmielewskiego do usunięcia naruszenia prawa z 18 kwietnia 2016r., 

3) udzielenia odpowiedzi na skargę Mariusza Chmielewskiego i Janusza Gurdek do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

poprzedniej sesji rady. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie sesji. 
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W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 14  radnych, 

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

 

Ad. 2 

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

projekt Protokołu z XIV Sesji Rady Gminy i zapytał czy wnoszą uwagi do tego projektu. 

 Radny Janusz Gurdek odczytał zapis §36 „Protokół z sesji wiernie odzwierciedla jej 

przebieg”   i §37 „Przed przyjęciem protokołu radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do 

protokołu przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu 

protokolanta” zawarte w  Statucie Gminy Łaskarzew. 

Powiedział,  że z ostatnich 20 minut sesji w protokole nie ma żadnej wzmianki, a była tam ważna 

dyskusja z panem Wójtem i radny wnosi o poprawienie protokołu i przyjęcie go na następnej sesji. 

 Przewodniczący rady poprosił radnego Gurdka o sprecyzowanie wypowiedzi. 

 Radny Gurdek powiedział, że  w protokole nie ma zapisu od 3 godziny 45 minuty, kiedy 

była prowadzona dyskusja z panem Wójtem Marianem Janisiewiczem dotycząca firmy KEMPEX 

oraz rozmowa o wodomierzach. 

 Sekretarz Gminy Pani Hanna Cichecka poprosiła radnego Gurdka o podanie treści zapisu 

jaki powinien być w protokole. 

 Radny Gurdek odpowiedział, że jest to nagrane. 

 Przewodniczący rady zapytał, czy w trakcie tej dyskusji padły jakieś konkretne wnioski. 

  Radny Chmielewski powiedział, że radni służą nagraniem, na którym była dyskusja 

z panem Wójtem na temat firmy KEMPEX, wodociągów, legalizacji i wymiany wodomierzy. Są 

to bardzo istotne sprawy nie tylko dla mieszkańców, a w protokole zostały pominięte. 

 Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 

 Po wznowieniu obrad przewodniczący rady poprosił radnego Gurdka, aby złożył pisemny 

lub ustny wniosek o uzupełnienie protokołu o konkretna treść. 

 Radny Gurdek powiedział, że ustnie wnioskuje o uzupełnienie protokołu dotyczącego 

punktu 10 „Sprawy różne” – gdzie brak jest zapisu dotyczącego wypowiedzi pana Wójta na 

zadawane pytania odnośnie firmy KEMPEX oraz wodomierzy – chodziło dokładnie o ich 

legalizację. 

 Przewodniczący rady stwierdził, że radny nadal nie sformułował konkretnej treści 

uzupełnienia. 

 Zarówno radny Gurdek jak i radny Chmielewski zaoferowali dostarczenie taśm 

z nagraniami z sesji. 

 Radny Gurdek zapytał czy przewodniczący rady może odczytać wniosek, który został 

przez niego zgłoszony i zapisany przez protokolanta. 

 Przewodniczący odczytał treść wniosku. 

 Radny Jacek Wysocki stwierdził, że radni otrzymali konkretny projekt protokołu i mogą go 

zatwierdzić albo nie. 

 Przewodniczący rady zdecydował, że z uwagi na brak konkretnych treści  sprostowania 

odmawia uwzględnienia wniosku radnego Gurdka  i wnioskuje o przyjęcie  protokołu zgodnie 

z dostarczonym projektem. 

 Radny Gurdek poprosił o wyznaczenie terminu 7- dniowego na dostarczenie sprzeciwu. 

 Przewodniczący rady powiedział, że w Statucie Gminy nie ma zapisu dotyczącego 

7-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu. 

 Radny Gurdek powiedział, że jeśli  nie ma terminu to obowiązuje  Kodeks Postepowania 

Administracyjnego. 

 Pani radca prawna powiedziała, że nie ma terminu 7-dniowego – przewodniczący rady ma 

możliwość wyznaczenia terminu, ale nie ma takiego obowiązku. 
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 Przewodniczący rady zapytał radnego czy jest przygotowany, aby zgłosić sprzeciw 

w obecnej chwili. 

 Radny Gurdek powiedział, że ustny sprzeciw został zgłoszony i ponownie poprosił 

o wyznaczenie terminu. 

 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne sprzeciw radnego Gurdka. 

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

12 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

     Wniosek radnego Gurdka został odrzucony. 

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

rady gminy Łaskarzew. 

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

2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

  

Ad. 3 ppkt.1 

 W sprawie projektu uchwały dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego przewodniczący 

rady poprosił o zabranie głosu Sekretarz Gminy Hannę Cichecką. 

Sekretarz gminy powiedziała, ze radni otrzymali projekt uchwały wraz z materiałami na 

sesję. Poinformowała, że do tej pory w Gminie Łaskarzew nie była podejmowana taka uchwała 

i należało usystematyzować tą regulację prawną i ustalić opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

Wyjaśniła, czego dotyczy opłata oraz jak przebiegałaby procedura wydania zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego i uiszczenia opłaty. 

Radny Chmielewski powiedział, że jego zdaniem w  projekcie uchwały brakuje numerów 

dróg, wskazujących, które drogi będą się mieściły w tej opłacie, a które nie. Ponadto w uchwale 

brak jest sankcji karnych, jakim będzie podlegała osoba, która nie wniesie opłaty za zajęcie pasa 

drogowego. 

Sekretarz gminy odpowiedziała, że w uchwałach Rady Gminy nie mogą być powielone 

zapisy ustawy, ponieważ te uchwały mogą być odrzucone przez Wojewodę Mazowieckiego. Jeżeli 

sankcje karne są zapisane w ustawie, to się ich nie powiela. Gmina Łaskarzew posiada już uchwałę 

z wykazem dróg gminnych i nie ma potrzeby wpisywania do uchwały o ustalenie opłaty tego 

wykazu po raz kolejny. 

 Pani radca prawna powiedziała, że  rada musi trzymać się delegacji ustawowej i uchwalając 

opłaty za zajęcie pasa drogowego  w ramach tej delegacji nie jest możliwe przytaczanie innych 

przepisów ani kar. Z kolei wykaz dróg gminnych jest zawarty w odrębnej uchwale rady gminy. 

 Radny Chmielewski zapytał, czy nie byłoby łatwiej dla obywatela żeby zapisać, że nie 

zastosowanie się do tej uchwały powoduje zastosowanie art. 40 ust. 12 ustawy Prawo o drogach 

publicznych . 

 Pani radca prawna powiedziała, że  prawo jest wiążące a nigdy żadna uchwała nie reguluje 

całości „materii”.  

Radny Gurdek powiedział, że nie powinno się zmuszać obywatela do szukania, czy ta 

droga znajduje się w opłatach czy nie.  

Sekretarz gminy wyjaśniła, że jeżeli ktoś wykonuje zjazd to wchodzi w pas drogowy 

i powinien to zgłosić do urzędu jako zarządcy drogi. Jeżeli zrobi się odpowiednie zgłoszenie do 

urzędu, to na pewno otrzyma się informację czy należy ponieść taką opłatę czy też nie. 

  Pani radca prawna dodała, że zawsze w przypadku naruszenia czyjejś własności jest 

potrzebna zgoda. Jeśli będzie to droga wewnętrzna pójdzie to na służebność, a jeśli droga 

publiczna to będziemy naliczali opłaty. 

Radny Gurdek zapytał czy gmina ma własność do asfaltu, czy również do pasa drogowego. 

Pani radca prawna wyjaśniła, że każda droga  jest działką i ma granice. Jest to  nie tylko 

asfalt , ale również pobocza i np. rowy. Wynika to z ewidencji gruntów. Aby droga uzyskała status 
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drogi gminnej musi znaleźć się w wykazie dróg gminnych, który jest uzupełniany przez radę 

gminy. 

Radny Gurdek zapytał czy uchwała może nałożyć dodatkowy obowiązek na mieszkańca, 

aby patrzył w wykaz czy ma płacić czy nie. 

Pani radca prawna powiedziała, że jeśli ktoś chce umieścić jakieś urządzenie w działce 

będącej własnością gminy ma obowiązek przyjść do urzędu i uzyskać zgodę. Urzędnicy sprawdzą 

czy ta droga jest drogą gminną i czy będzie na tej drodze opłata, czy tylko służebność. 

Przewodniczący rady gminy zapytał czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania w tej 

sprawie. 

Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Radny Chmielewski zwrócił się do pani radcy prawnej z pytaniem czy w uchwale zamiast 

zapisu „za każdy dzień zajęcia”, nie lepszy byłby zapis „za każdą dobę”, bo ludzie różnie to 

interpretują. 

Pani radca prawna powiedziała, że jest to ustalone ustawowo, i rada musi określić to w taki 

właśnie sposób tzn. „za każdy dzień”. 

Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne uchwałę w sprawie opłat za 

zajęcie pasa drogowego.  

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

0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny. Uchwała Nr XV/79/2016 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 3 ppkt.2 

Przewodniczący rady gminy zapytał zebranych, czy mają jakieś pytania odnośnie projektu 

uchwały w sprawie odmowy rozpatrzenia sprzeciwu z dnia 29 lutego 2016 r. dotyczącego nie 

uwzględnienia wniosku radnego Mariusza Chmielewskiego o sprostowanie  

i uzupełnienie protokołu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz uznania ze bezzasadne wezwanie Janusza Gurdek 

i Mariusza Chmielewskiego do usunięcia naruszenia prawa z 18 kwietnia 2016r. a następnie 

otworzył dyskusję. 

 Radny Chmielewski odczytał stanowisko radnych Mariusza Chmielewskiego i Janusza 

Gurdka, którego treść jest taka sama jak treść zażalenia, które zostało przesłane radnym 

z materiałami na sesję. (zażalenie stanowi załącznik do protokołu). 

 Przewodniczący rady podziękował radnemu za wystąpienie. 

 Radny Gurdek powiedział, że uważa, że sprawy, które podlegają radzie gminy nie są 

rozstrzygane na sali obrad. Sam tytuł projektu uchwały brzmi „w sprawie odmowy”, zatem radni 

z góry założyli, że odmówią. Radny uważa, że w treści powinien być zapis „ w sprawie 

rozpatrzenia a nie odmowy rozpatrzenia”. Wnioskuje o wykreślenie słowa „odmowy”. 

 Radny Jacek Wysocki powiedział, że jeśli komuś z radnych nie podoba się to słowo 

„odmowy” to może zagłosować inaczej. 

 Radna Agnieszka Goźlińska odpowiadając na zarzut, że radni, którzy nie byli członkami 

komisji rolnictwa nie mieli prawa głosować nad projektem protokołu z posiedzenia, stwierdziła, że 

wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z nagraniami i notatkami protokolanta 

z posiedzenia komisji i na tej podstawie mogli przyjąć ten protokół. Jeśli chodzi o projekt uchwały, 

to każdy ma swoje zdanie, a ona zgadza się, aby był on w niezmienionej formie. 

 Przewodniczący rady zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka 

o wykreślenie słów „odmowy rozpatrzenia sprzeciwu” i pozostawienie „rozpatrzenie sprzeciwu”. 

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

12 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  
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Radny Chmielewski złożył ustny wniosek, w którym powiedział, że w związku z tym, że 

podejmowana uchwała dotyczy radnych Gurdka i Chmielewskiego to radni ci nie będą brać 

udziału w głosowaniu. 

Pani radca prawna wyjaśniła, że radny może nie brać udziału w głosowaniu, jeśli przed 

głosowaniem to zgłosi. 

Przewodniczący rady gminy odczytał uchwałę w sprawie  odmowy rozpatrzenia sprzeciwu 

z dnia 29 lutego 2016 r. dotyczącego nie uwzględnienia wniosku radnego Mariusza 

Chmielewskiego o sprostowanie i uzupełnienie protokołu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz uznania ze 

bezzasadne wezwanie Janusza Gurdek i Mariusza Chmielewskiego do usunięcia naruszenia prawa 

z 18 kwietnia 2016r., którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XV/80/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 

 

Ad. 3 ppkt. 3 

 Po wznowieniu obrad przewodniczący rady gminy zapytał radnych czy mają jakieś pytania 

odnośnie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Mariusza Chmielewskiego 

i Janusza Gurdek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie otworzył 

dyskusję. 

 Radny Gurdek powiedział, że nie można debatować nad udzieleniem odpowiedzi na skargę 

radnych, jeżeli nie była ona jeszcze przedmiotem obrad rady gminy Łaskarzew. Treść 

uzasadnienia jest już przygotowana, a przecież nie wiemy jakie stanowisko zajmie cała rada. 

Trzeba wszystkich zapoznać z treścią skargi a dopiero później można mówić o udzieleniu 

odpowiedzi na nią.   

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że wszyscy radni otrzymali treść uchwały i się 

z nią zapoznali. Następnie zapytał,  czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie. 

 Pani radca prawna poinformowała radnych, że radni Gurdek i Chmielewski złożyli na nią 

skargę do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie 

skargi i otrzymali na nią odmowę, ale to dalej zaskarżyli. Radni złożyli zażalenie i Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych postanowił podtrzymać stanowisko rzecznika 

i odmówił rozpatrzenia tej sprawy i pozostawił ją bez rozpatrzenia. Pani radca prawna odczytała 

treść skargi. 

 Następnie poinformowała radnych, że to ona przygotowała projekt tej uchwały. Ponieważ 

radni kontynuują  skargę na temat konsultacji społecznych, rada gminy musi udzielić odpowiedzi 

na skargę w formie uchwały, zatem musi być przygotowany projekt, aby było nad czym pracować. 

To w jakim kształcie będzie udzielona odpowiedź zależy od radnych, ale rada musi pracować nad  

projektem uchwały. 

 Radny Jacek Wysocki zapytał, czy w skardze na panią mecenas radni znowu występują 

jako komisja rolnictwa, na co przewodniczący komisji rolnictwa pan Tadeusz Gendek 

powiedział, że komisja rolnictwa na swoim posiedzeniu nie zajmowała się tematem skargi. 

 Radna Anna Zackiewicz  przeprosiła panią radcę za nieprzyjemności i stwierdziła, że dwaj 

radni nie powinni powoływać się jako komisja rolnictwa, ale podpisywać się swoimi nazwiskami.       

 Radny Chmielewski powiedział do radnej Zackiewicz, że nie wie dlaczego radna 

przeprasza panią radcę, bo przecież to nie ona napisała tę skargę a jeśli będzie taka potrzeba to oni 

to zrobią. Na razie sprawa jest w toku. Następnie poinformował, że otrzymał odpowiedź od 



6 

 

Ministra Cyfryzacji o terminie 30 dni na udzielenie odpowiedzi ze stanowiskiem, że obowiązuje 

on wszystkich. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

Radny Chmielewski złożył ustny wniosek o odmowie udziału w głosowaniu, gdyż jest 

stroną w postepowaniu. 

Radny Gurdek również przychylił się do tego wniosku. 

Przewodniczący rady gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na 

skargę Mariusza Chmielewskiego i Janusza Gurdek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie. 

Za zgodą przewodniczącego rady gminy posiedzenie rady opuściła radna Teresa Kondej. 

Skarbnik Gminy na prośbę przewodniczącego rady gminy odczytała treść odpowiedzi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Przewodniczący rady gminy poddał pod głosowanie jawne uchwałę. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 11 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr XV/81/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział we Mszy Św. z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, 

- udział w Festynie Charytatywnym z dniu 8 maja dla Adriana Łapacza, 

- udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej, 

- udział w  uroczystości z okazji 90-lecia istnienia OSP Izdebno, 

-  pełnienie dyżuru, 

- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący rady gminy poprosił o zabranie głosu panią Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, że w związku z interpelacją radnego Chmielewskiego złożoną 

na poprzedniej sesji, na skutek absencji chorobowej Wójta Gminy nie została radnemu udzielona 

odpowiedź. W dniu dzisiejszym przekaże ją radnemu, jak również odczyta ją, aby poinformować 

o jej treści pozostałych radnych. (odpowiedź stanowi załącznik do niniejszego protokołu.) 

Radny Janusz Gurdek złożył ustną  interpelację  o treści: 

1. od kiedy Wójt Gminy Łaskarzew Pan Marian Janisiewicz przebywa na zwolnieniu 

lekarskim (jak długo będzie na nim przebywał i czym jest ono spowodowane – czy 

długotrwałą chorobą, czy tez może będzie się starał o przejście na emeryturę lub rentę0? 

2. dlaczego dopiero po przeszło 1,5 roku od wyborów samorządowych na kadencję:2014-

2018 został dokonany wybór Zastępcy Wójta Łaskarzewa? 

3. kiedy nastąpiło (jakiego dnia) wydanie przez Wójta Gminy Łaskarzew Mariana 

Janisiewicza – zarządzenia powołującego jego zastępcę? 

4. kto podpisał ww. zarządzenie (jeśli Wójt Marian Janisiewicz – to czy tego dnia przebywał 

na zwolnieniu lekarskim, czy też dzień ten był normalnym dniem jego pracy)? 

5. jakie predyspozycje posiada Pani Sylwia Szopa, które zadecydowały o tym, aby powierzyć 

jej  funkcję Zastępcy Wójta Gminy Łaskarzew i jaki staż pracy w Urzędzie Gminy 

w Łaskarzewie posiada ww.? 
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6. czy Pani Sylwia Szopa legitymuje się wykształceniem wyższym oraz co najmniej 

sześcioletnim stażem pracy? 

7. jakie środki finansowe ( z jakich funduszy, jakie składała wnioski i do kogo były one 

kierowane) pozyskała Pani Sylwia Szopa w okresie ostatnich trzech lat, kiedy to została 

zatrudniona w Urzędzie Gminy, najpierw na stanowisku specjalisty ds. funduszy 

europejskich i zamówień publicznych, a następnie od lipca 2015 roku na stanowisku 

kierownika referatu inwestycji? 

8. dotychczas, w małych gminach wiejskich, bardzo często ta sama osoba powoływana była 

ba stanowisko sekretarza gminy przez rade gminy oraz na stanowisko zastępcy wójta przez 

wójta. Łączenie tych stanowisk było akceptowane przez służby nadzoru prawnego 

wojewody. Po dniu 31 grudnia 2008 roku możliwe jest łączenie funkcji zastępcy wójta 

i sekretarza gminy. Zgodnie z art. 30 ust.1 Ustawy o pracownikach samorządowych 

pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym 

stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub 

związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, 

wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć 

sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. Żadna z takich okoliczności nie 

zachodzi w przypadku łączenia funkcji zastępcy wójta i sekretarza gminy. Zapis ten jest 

zbliżony do obecnie obowiązującego art. 18 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych 

z 1991 roku )”Pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć tożsamych, 

pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach 

obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub 

interesowność”). Trudno sobie wyobrazić, żeby wykonywanie funkcji zastępcy wójta 

mogło wobec sekretarza rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność i vice versa. 

Z podobnego założenia wyszedł skład Naczelnego Sadu Administracyjnego- Ośrodek 

Zamiejscowy w Poznaniu, który w wyroku z dnia 27 czerwca 1991 roku, sygn.. akt. SA/Po 

1479/90 uznał, iż przepisy ustawy z dnia 8 marca 11990 roku o samorządzie terytorialnym 

oraz przepisy ustawy z dnia   22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych nie 

zawierają zakazu łączenia stanowiska zastępcy burmistrza ze stanowiskiem sekretarza 

gminy. Sąd podniósł, że przepisy określające zakres działania zastępcy burmistrza 

i sekretarza nie pozwalają na uznanie, ze interesy osób wykonujących obie funkcje są 

sprzeczne. Pomimo zmiany stanu prawnego rozważania zawarte w uzasadnieniu 

powyższego wyroku zachowały w pełni aktualność. Dlaczego więc w naszej gminie nie 

zastosowano takiego połączenia obu tych funkcji: sekretarza gminy i zastępcy wójta )tym 

bardziej, że połączenie obu tych funkcji na pewno zmniejszyłoby koszty związane 

z przyznaniem wynagrodzenia dla nowego zastępcy wójta)?     

   

Przewodniczący rady gminy powiedział, że radny Gurdek powinien pogratulować Pani 

Sylwii i wyrazić nadzieję, że gmina będzie dobrze funkcjonowała a nie od razu składać takie 

interpelacje. 

 Pani Sylwia Szopa powiedziała, że cieszy się i czuje się zaszczycona, że pan Wójt 

powierzył jej tak odpowiedzialną funkcję. Poprosiła, aby wszyscy wspólnie zajęli się działaniem 

zmierzającym do tego, aby robić inwestycje i podejmować działania, żeby w naszej gminie coś się 
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działo w dobrym kierunku a nie w złym. Dodała, że gdyby nie miała odpowiednich predyspozycji 

oraz zarządzenia na piśmie, to na pewno by tego stanowiska nie przyjęła. 

 Sekretarz Gminy powiedziała, że  Pani Sylwia została powołana w odpowiednim terminie, 

zgodnie z prawem i ma pełne kwalifikacje aby pełnić tę funkcję. 

Następnie Sekretarz zwróciła się do radnego Chmielewskiego jako stróża prawa z pytaniem „co 

kryje się pod definicją „nękanie drugiego człowieka”?    

 Radny Chmielewski powiedział, że odpowie jako radny i że jego zdaniem jest to 

„długotrwałe, uciążliwe, nagminne drugiej osobie w jakiś sposób dokuczanie” 

 Pani Sekretarz zapytała, czy jeśli ktoś fałszywie kogoś nęka, oskarża o coś, to jest to 

nękanie? 

 Radny Chmielewski odpowiedział, że od tego są odpowiednie organy i on nie jest 

kompetentny do udzielenia odpowiedzi.  

 Pani Sekretarz powiedziała, że radny jest stróżem prawa. 

 Radny Chmielewski odpowiedział, że nie występuje w radzie jako funkcjonariusz. 

 Sekretarz odpowiedziała, że radny nigdy nie przestanie być policjantem, a to że kiedyś nim 

nie będzie nie zwalnia go z obowiązku mówienia prawdy. 

 Radny Chmielewski odpowiedział, że korzysta z ustawowych praw, ustawowych 

terminów, pisał, pisze i będzie pisał, bo jest ciekawy jako radny a ponadto  ludzie też pytają i to 

w ich imieniu  kieruje pisma. 

  Skarbnik gminy powiedziała, że pani Sylwia Szopa z racji powierzonej funkcji otrzymała 

dodatek w wysokości 330 zł brutto.  

 Radny Gurdek powiedział, że ustawodawca zmusił Pana Wójta do ogłoszenia konkursu 

o naborze na stanowisko zastępcy, ale takie ogłoszenie nie było opublikowane na stronie BIP 

Łaskarzew. 

 Pani Sylwia wyjaśniła, że stanowisko Zastępcy Wójta objęła w drodze powołania, więc  nie 

było ogłoszenia o naborze. 

 Radny Chmielewski zapytał od kiedy Pan Wójt przebywa na zwolnieniu i do jakiego 

momentu, na chwilę obecną ma wystawione zwolnienie.  

 Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy Wójt przebywa na zwolnieniu do 31 maja. 

 Radny Chmielewski powiedział, że Wójt będąc na zwolnieniu uczestniczył w uroczystości 

90-lecia powstania OSP Izdebno i występował na niej  jako Wójt. 

 Skarbnik odpowiedziała, że Wójt na zwolnieniu ma napisane, że może chodzić. 

 Radny Chmielewski skierował pytanie do przewodniczącego rady, czy jest za tym, aby 

skierować pismo do ZUS i przeprowadzić kontrolę. Czy w związku z tym przewodniczący 

zamierza podjąć jakieś kroki? 

 Przewodniczący odpowiedział, że nie. 

 Radny Chmielewski powiedział, że jeśli jest zarządzenie odnośnie powołania z-cy Wójta to 

powinno ono być niezwłocznie umieszczone na stronie BIP Gminy Łaskarzew, niestety do dnia 

poprzedzającego sesję takie zarządzenie nie było umieszczone. W związku z powyższym składa 

wniosek o dostarczenie mu tego zarządzenia podpisanego przez Pana Wójta. 

 Pani Sylwia Szopa powiedziała, że takie zarządzenie jest i zostanie umieszczone na stronie 

BIP. 

 Radny Chmielewski powiedział, że  zarządzenie powinno być umieszczone na stronie BIP 

niezwłocznie w terminie 7-14 dni. 
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 Sekretarz odpowiedziała, że jeśli chodzi o umieszczanie informacji na stronie internetowej, 

to stosuje się  do tego  ustawę o Biuletynie Informacji Publicznej. 

    

Ad. 6 

 W sprawach różnych Z-ca Wójta Pani Sylwia Szopa poinformowała radnych 

o planowanym Festynie Charytatywnym na rzecz Pani Kasi Książek, który ma odbyć się 26 

czerwca 2016 roku przy Szkole w Izdebnie. 

  

Ad. 7 

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady piętnastej Sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.   

 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


