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                                                           Protokół Nr XVII/2016    

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 20 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 9.00- 11.00 

 

 Otwarcia siedemnastej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło 13 

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

Radni nieobecni – Anna Zackiewicz, Krzysztof Wysocki. 

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyli: 

1. Marian Janisiewicz – Wójt Gminy 

2. Sylwia Szopa – Z-ca Wójta Gminy 

3. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

4. Ewa Foryszewska – Radca Prawny 

5. Przedstawiciele prasy 

 

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

wraz z materiałami i zapytał czy Wójt, Pani Sekretarz lub radni wnoszą wnioski do porządku 

obrad. 

Wójt Gminy Łaskarzew zgłosił ustny wniosek, w punkcie 2 dodać podpunkt 3  w sprawie 

„zmiany uchwały  Nr XVI/82/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2016 roku 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew.”  

Innych wniosków nie było. 

 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne wniosek Wójta Gminy Łaskarzew 

o dodanie w punkcie 2 podpunktu 3. 

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

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

 Przewodniczący rady gminy odczytał i poddał pod głosowanie jawne  porządek obrad  

w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 roku 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami 

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

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, 

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

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 

3) zmiany  w uchwały  Nr XVI/82/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2016 roku 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łaskarzew.”  

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

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. 



2 

 

6. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

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

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

 

Ad. 2 ppkt 1. 

  

 Przewodniczący rady gminy poinformował, że radni otrzymali  projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016  i zapytał czy są jakieś pytania . 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

 Radny Janusz Gurdek  zapytał dlaczego została zwiększona kwota z 3 tysięcy na 4 tysiące. 

Sekretarz Gminy Hanna Cichecka odpowiedziała, że ta zmiana jest wyjaśniona 

w uzasadnieniu uchwały. Następnie wyjaśniła, że KS SNAJPER Sośninka złożył wniosek 

o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach ogłoszonego Programu. W trakcie 

składania przedmiotowego wniosku klub, aby otrzymać większą ilość punktów  zadeklarował  

swój udział w finansowaniu tego zadania. Dlatego też KS SNAJPER zwrócił się do Wójta Gminy 

o pomoc finansową w wysokości 1 tys. złotych.  Jeżeli Klub Sportowy nie otrzyma 

dofinansowania od gminy, być może nie będzie podpisana z nim umowa i nie otrzymają 

dofinansowania w wysokości 10 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Radny Gurdek zapytał czy zwiększenie  kwoty dofinansowania będzie miało wpływ na 

ogólną kwotę, która będzie się należała klubowi. Czy nie wystarczyłoby te 3 tysiące złotych? 

Sekretarz gminy odpowiedziała, że 3 tysiące dofinansowania było przeznaczone na inny 

cel. Są to pieniądze przeznaczone na realizację zadania publicznego, które Gmina ma obowiązek 

prowadzić zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. 

Radny Gurdek powiedział, że  zmieniamy tylko zapis w § 8 ust.1 pkt.1 a  program musi 

być złożony do 30 listopada to uważa, że w ciągu roku budżetowego nie mamy możliwości do 

zmiany zapisów w tym programie ponieważ ustawodawca nie dał nam takiej możliwości.  

Sekretarz Gminy zapytała radnego Gurdka o wskazanie przepisu, który zabrania w trakcie 

roku budżetowego  dokonywania zmian w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Radny Gurdek powiedział, że uważa, że jeśli jest to wieloletnia umowa to można w niej 

dokonywać zmiany, a w innym przypadku nie ma takiej możliwości. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że udzieliła wyjaśnień i że nie zgadza się z opinią radnego 

Gurdka. 

Radca Prawna wyjaśniła, że termin 30 listopada jest terminem, do którego rada gminy musi 

opracować  ten Program, ale jest możliwe dokonywanie w nim zmian w ciągu roku budżetowego. 

Możemy w zależności od możliwości finansów zdjąć zadanie z realizacji, możemy zwiększyć lub 

zmniejszyć jego dofinansowanie. Uważa, że zacytowany przez radnego Gurdka artykuł nie 

wyklucza uchwalenia zmian w Programie. 

Radny Gurdek powiedział, że w załączniku do Programu, tj. Regulaminie, jest zapis, że od 

dnia 10 listopada 2015 roku do 17 listopada 2015 roku trwały konsultacje, to czy możemy 

dokonywać wszelkich zmian w trakcie trwania roku budżetowego. 

Radca prawna odpowiedziała, że w sprawie uchwalenia Programu były prowadzone 

konsultacje społeczne. Ta uchwała musi zachować odpowiedni tryb, czyli również w tym 

przypadku był on zachowany. Uchwała nie może być przyjmowana bez tych konsultacji.  
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Radny Gurdek cytując zapis „ zamieszczenie danego zadania w niniejszym programie nie 

daje uprawnienia organizacji do otrzymania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego 

realizacji” powiedział, że w zależności jak mi podpadniecie to wam dam dotacje  albo nie. 

Sekretarz Gminy uzupełniła wypowiedź radcy prawnej mówiąc, że konsultacje społeczne 

odnośnie wprowadzenia tej zmiany do uchwały były prowadzone od 28 czerwca do 5 lipca 2016 

roku. 

Przewodniczący rady zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski odnośnie projektu uchwały. 

Innych wniosków nie było – Przewodniczący zamknął dyskusję a następnie odczytał 

projekt uchwały, który poddał pod głosowanie jawne. 

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

1 radny, „wstrzymało się” 1 radny. Uchwała Nr XVII/ 91/2016 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

  

Ad. 2 ppkt.2 

 Przewodniczący rady gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 

udzielenia odpowiedzi na skargę Mariusza Chmielewskiego i Janusza Gurdek do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie a następnie zapytał czy są jakieś pytania na temat tej 

uchwały. 

 Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 Pytań  nie było. Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 Radny Chmielewski złożył wniosek formalny o wyłączenie go z głosowania nad tą 

uchwałą   z uwagi, że występuje w niej jako strona. 

Radny Gurdek również złożył ustny wniosek o wyłączeniu się z głosowania. 

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały i poddał go  pod głosowanie jawne. 

Łaskarzew. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Radni Mariusz Chmielewski i Janusz Gurdek nie brali 

udziału w głosowaniu. Uchwała Nr XVII/92/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt.3 

Przewodniczący rady powiedział, że radni przed posiedzeniem rady otrzymali projekt 

uchwały w sprawie zmiany  w uchwały  Nr XVI/82/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia  

24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Łaskarzew i zapytał czy w związku z tym są pytania. 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.  

Radny Gurdek poprosił o udzielenie wyjaśnień czego dotyczą zmiany w niniejszej 

uchwale.   

Wyjaśnień udzieliła radca prawna. Powiedziała, że regulamin czystości, określa rodzaj 

i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników 

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy 

uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników. Zatem 

Regulamin czystości nie powinien wskazywać osób zobowiązanych do rozmieszczania koszy 

ulicznych. Wynika to z przepisów ustawy, natomiast treść naszej uchwały nie jest zgodna z treścią 

Regulaminu. W związku z tym po powtórnej analizie uchwały Pani radca prawna wnioskuje 

o wykreślenie wyrazów wskazujących kto ma usunąć kosze uliczne. 

Więcej pytań nie było. 
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 Przewodniczący zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XVI/82/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XVII/93/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 25 czerwca do 20 

lipca 2016 roku. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 

 

Ad. 4. 

Po wznowieniu obrad przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył 

ustne sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- pełnienie dyżuru, 

- udział w Festynie Zdrowia przy ZS w Starym Pilczynie, 

- udział w Festynie Charytatywnym, 

- udział w Pielgrzymce Sołtysów do Lichenia, 

- udział we wręczeniu nagród w Turnieju Zakładów Pracy o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew, 

- udział w spotkaniu Sołtysów, 

- udział w Zjeździe OSP, 

- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady. 

 

Ad. 5 

 Przewodniczący rady powiedział, że w okresie między sesjami do urzędu nie wpłynęła 

żadna interpelacja, a następnie zapytał czy radni zgłaszają jakieś interpelacje na dzisiejszej sesji.  

 Radny Chmielewski zapytał dlaczego projekty uchwał są przygotowywane  poza 

posiedzeniami stałych komisji i zapytał, czy może tylko poza komisją rolnictwa. 

 Przewodniczący rady odpowiedział, że żadna stała komisja nie miała posiedzenia przed 

obecną sesją. 

 Radny Chmielewski zapytał kto podjął decyzję, aby nie wysyłać projektów uchwał do 

komisji stałych. 

 Przewodniczący odpowiedział, że jego zdaniem nie było potrzeby zwoływania komisji, ale 

taką decyzję podjęli przewodniczący poszczególnych komisji stałych, którzy nie zgłaszali potrzeby 

zwoływania komisji i procedowania nad projektami uchwał. 

 Radny Chmielewski zapytał kto przygotowuje projekty uchwał. 

 Przewodniczący rady odpowiedział, że projekty uchwał są przygotowywane przez urząd, 

następnie opiniowane są przez panią radcę prawną i w dalszej kolejności wysyłane do radnych. 

 Radny Chmielewski powiedział, że ktoś pozbawia komisję możliwości procedowania nad 

projektami uchwał. 

 Radny Gurdek powiedział, że na poprzednim posiedzeniu rady radny Chmielewski 

skierował do Wójta Gminy pytanie czy w związku z przebywaniem na długotrwałym zwolnieniu 

lekarskim został dopuszczony do pracy przez lekarza medycyny pracy i zapytał czy była to 

interpelacja czy zapytanie. 

 Przewodniczący rady powiedział, że decyzję o zakwalifikowaniu pytania powinien podjąć 

radny Chmielewski i nie rozumie dlaczego o to pyta radny Gurdek. 
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 Radny Chmielewski powiedział, że daje ustne pełnomocnictwo radnemu Gurdkowi na 

zadanie pytania w jego imieniu. 

 Przewodniczący rady odpowiedział, że z zapisu w protokole z poprzedniej sesji wynika, że 

wójt udzieli radnemu ustnej odpowiedzi na zadane pytanie.   

  Radny Gendek odpowiedział na wcześniej zadane pytanie radnego Chmielewskiego 

odnośnie niezwoływania posiedzenia komisji. Powiedział, że po zapoznaniu się z porządkiem 

obrad sesji stwierdził, że nie ma potrzeby zwoływania posiedzenia komisji.   

 

Ad.  6 

 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XVI sesji rady i zapytał 

czy radni mają jakieś uwagi. 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.  

 Radny Chmielewski wnosi o sprostowanie protokołu z uwagi na brakujące ważne 

wypowiedzi, które padały na poprzedniej sesji. Następnie zgłosił ustne poprawki do protokołu. 

 Przewodniczący rady powiedział, że powtarza to kolejny raz, że protokół z sesji to nie jest 

scenopis. Wniesione poprawki były nieusystematyzowane i nie wskazywały czytelnych zmian 

w treści protokołu.  

 Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 

 Po wznowieniu obrad przewodniczący podjął decyzję o nie uwzględnieniu wniosku 

radnego Chmielewskiego z uwagi na to, że uważa że wszystkie sprawy omawiane na poprzednim 

posiedzeniu rady są ujęte w projekcie protokołu. 

 Radny Chmielewski zgłosił ustny sprzeciw o nieuwzględnieniu wniosku i zapytał, kto 

podejmuje decyzje co znajduje się w protokole, a co nie.  

 Przewodniczący rady powiedział, że w Statucie Gminy jest wyjaśnione co ma zawierać 

protokół. O tym co jest zawarte w protokole decyduje rada gminy w głosowaniu nad przyjęciem 

protokołu. 

 Radny Chmielewski zapytał kto decyduje co ma znaleźć się w projekcie protokołu. 

 Przewodniczący powiedział, że protokolant sporządza projekt protokołu i to on decyduje co 

jest w nim zawarte.  

 Radny Chmielewski ponownie zapytał kto decyduje co ma być zapisane w protokole a co 

nie i kto jest decydentem co napisać  a czego nie. 

 Sekretarz Gminy powiedziała, że radny już uzyskał odpowiedź, że projekt protokołu 

sporządza protokolant i nie jest upoważniony do udzielania odpowiedzi na takie pytania radnego. 

 Przewodniczący rady powiedział, że każdy projekt protokołu przed wysłaniem jest przez 

niego czytany i wstępnie akceptowany.  

 Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne sprzeciw radnego Chmielewskiego. 

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

11 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Sprzeciw radnego Chmielewskiego został odrzucony. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XVI sesji rady 

Gminy Łaskarzew. 

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

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

 

Ad. 7 

 Przewodniczący rady otworzył dyskusje w sprawach różnych. 

 Radny Jacek Wysocki zapytał z jakiego powodu została zwołana sesja rady. Dla niego jest 

to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Staramy się oszczędzać, robić coś społecznie, a dziś się 

spotykamy i jeszcze radni uważają, że powinny wcześniej odbyć się posiedzenia komisji. 

Dlaczego się spotkaliśmy jeżeli w programie sesji są tylko dwie uchwały, które mogły poczekać. 
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 Przewodniczący rady odpowiedział, że rzeczywiście dwie uchwały tj. w sprawie pomocy 

finansowej dla KS SNAJPER i zmiana uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

mogły poczekać, natomiast uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Mariusza 

Chmielewskiego i Janusza Gurdka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego musi być podjęta 

w ustawowym terminie. W związku z powyższym należało w trybie pilnym zwołać sesję Rady 

Gminy.  

 Radny Jacek Wysocki zapytał czy to z powodu dwóch radnych musiało odbyć się 

posiedzenie rady. 

 Przewodniczący rady odpowiedział, że tak. 

 Radny Chmielewski zapytał co się stało, że dwa razy jest podejmowana uchwała w jednej 

sprawie. 

 Przewodniczący rady powiedział, że do gminy wpłynęło pismo w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę radnych i dlatego musi być podjęta uchwała i udzielona odpowiedź. 

 Radny Jacek Wysocki zwrócił się do Wójta Gminy, aby na spotkaniach z mieszkańcami 

mówił w jakim celu są zwoływane posiedzenia rady. 

 Radna Jasińska skierowała pytanie do Pani Radcy Prawnej. Zapytała, czy jeśli znowu 

będzie taka sytuacja, że nie potrzebne jest zwoływanie posiedzenia rady ponieważ nie ma innych 

ważnych spraw w Gminie tylko trzeba będzie znowu udzielić odpowiedzi na skargę to czy rada 

może przesunąć termin załatwienia sprawy. 

 Pani Radca Prawna odpowiedziała, że rada ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi do Sądu. 

Są dwie sprawy w sądzie, które posiadają odrębne numery. Skarżący zdają sobie sprawę, że są 

dwie odrębne sprawy i należy udzielić odpowiedzi na każdą z nich oddzielnie. Sąd zobowiązał 

Radę Gminy Łaskarzew do udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni. W związku z tym, że ten 

termin mija to musieliśmy zwołać posiedzenie rady, aby mogła podjąć decyzje o zaakceptowaniu 

tej odpowiedzi bądź nie. Z przepisów ustawowych wynika, że musimy dostosować się do 

wezwania sądu. 

 Radny Chmielewski zapytał radcę prawna czy uważa, że była potrzeba zwoływania sesji 

w celu udzielenia odpowiedzi do sądu. 

 Radca prawna odpowiedziała, że tak. 

 Radny Chmielewski zapytał czy nie było innej możliwości na udzielenie odpowiedzi. 

 Radca prawna uważa, że nie. Dawniej była praktyka, że odpowiedzi do sądu na skargę były 

udzielane bez uchwały rady, ale w tej chwili przeważyło stanowisko, że jeżeli sprawa dotyczy rady 

to projekt odpowiedzi na skargę akceptuje rada gminy. I dlatego taka uchwała jest potrzebna. 

 Radny Chmielewski uważa, że nie, ponieważ odpowiedzi mógł udzielić reprezentant gminy 

i nie trzeba było zwoływać sesji. 

 Radca prawna odpowiedziała, że sąd zobowiązał Radę Gminy do udzielenia odpowiedzi na 

skargę. 

 Radny Chmielewski zapytał kto reprezentuje radę na zewnątrz. 

 Radca prawna odpowiedział, że przewodniczący  nie reprezentuje rady gminy w takich 

sprawach jak udzielenie odpowiedzi na skargę. Może natomiast reprezentować radę na 

spotkaniach lub uroczystościach, a nie w sprawach merytorycznych. 

 Radny Chmielewski zapytał czy pani radca uważa, że Wójt jest władny do reprezentowania 

rady gminy. 

 Radca prawna uważa, że Wójt jest władny do podpisania odpowiedzi na skargę, ale 

akceptacja tej odpowiedzi w formie uchwały musi być dokonana przez radę gminy. 
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 Radny Gurdek poruszył sprawę uchwalenia regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. Zapytał kto jest władny aby uchwalić ten regulamin. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że odpowiedź na to pytanie była udzielona na poprzedniej sesji 

rady i nie ma sensu powtarzanie i wyjaśnianie tego zagadnienia. Właścicielem wodociągów jest 

Gmina, natomiast są one w użytkowaniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji 

Wiejskich w Węgrowie. 

 Radny Gurdek powiedział, że w związku z tym to Związek powinien przedstawić  

regulamin radzie gminy do przyjęcia lub odrzucenia zgodnie z ustawą. Zapytał czy Gmina ma 

podpisaną umowę cywilno-prawną ze Związkiem na eksploatację sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Łaskarzew. 

 Wójt Gminy zapytał radnego z kim ma podpisaną umowę na dostarczanie wody. 

 Radny Gurdek odpowiedział,  że ze Związkiem. 

 Wójt odpowiedział, że radny sam sobie odpowiedział na pytanie. 

   

  Ad.8  

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady siedemnastej Sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.   

 

                  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


