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                                                           Protokół Nr XVIII/2016    
z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 15 września 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w godzinach 10.00- 14.00 

 
 Otwarcia osiemnastej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na 
stan Rady 15 i uchwały podjęte na  Sesji mają moc prawną.   
W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyli: 

1. Sylwia Szopa – Z-ca Wójta Gminy 
2. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 
3. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 
4. Ewa Foryszewska – Radca Prawny 

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

wraz z materiałami i zapytał czy Zastępca Wójta, Pani Sekretarz lub radni wnoszą wnioski do 
porządku obrad. 

 Radny Gurdek powiedział, że ma dylemat prawny. Chodzi o to, że w projekcie uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok jest podana kwota, która jest rozpisana 
w działach, rozdziałach i paragrafach w związku z tym jak radny ma głosować jeśli w 5 działach 
jest „za” a w 2 „przeciw”. 

Przewodniczący rady powiedział, że nie jest to wniosek do porządku obrad, a sposób 
głosowania jest sprawą radnego. To pytanie radny będzie mógł zadać w punkcie gdzie omawiane 
będą zmiany w budżecie. Natomiast teraz radni proszeni są o zgłaszanie wniosków do porządku 
obrad. 

Radny Gurdek złożył ustny wniosek do porządku obrad w następującym brzmieniu: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Sprawozdanie Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał 

rady. 
3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za pierwsze półrocze 2016 roku. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

       1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2016-2029, 
       2/ dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok, 
       3/ zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew w 2016  
           roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Wykreślenie punktu „Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym” dlatego, że jak wyjaśniała Pani radca prawna na poprzednim 
posiedzeniu rady „przewodniczący rady nie reprezentuje rady w sprawach takich jak udzielenie 
odpowiedzi na skargę, natomiast może reprezentować ją na spotkaniach lub uroczystościach. 

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

6. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie sesji. 

 
Innych wniosków nie było. 
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 Przewodniczący rady 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

       1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2016-2029, 
       2/ dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok, 
       3/ zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew w 2016  
           roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łaskarzew za pierwsze półrocze 2016 roku. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

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

poprzedniej sesji rady. 
7. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy. 
8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie sesji. 

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

„przeciw” 0 radny, „wstrzymało się” 2 radnych. 
Radny Gurdek zapytał Przewodniczącego rady czy na posiedzeniu rady będzie obecny 

Wójt Gminy. 
Przewodniczący rady odpowiedział, że Wójt Gminy jest nieobecny w pracy. 
Radny Gurdek złożył ustny wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 4 

„Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.” 
Przewodniczący rady powiedział, że sprawozdanie to przedstawi Z-ca Wójta Sylwia Szopa. 
  

Ad. 2 ppkt.1 
 Przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach 
stałych komisji, ale jeśli pojawiły się jakieś wnioski lub zapytania to prosi o zabieranie głosu. 
Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 
 Radny Gurdek zapytał czy umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska na 
zakup samochodów bojowych dla OSP już została podpisana. 
 Z-ca Wójta Sylwia Szopa odpowiedziała, że umowa nie została jeszcze zawarta. 
 Radny Gurdek powiedział, że w związku z tym nie ma pytań. 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2016-2029, którą poddał pod głosowanie jawne. 
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  Uchwała Nr XVIII/94/2016 stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
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Ad. 2 ppkt.2 
 Skarbnik Gminy powiedziała, że przed posiedzeniem rady rozdała radnym nowy projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok. Poinformowała, że po 
wysłaniu materiałów na sesję odbyło się zebranie we wsi Izdebno, które podjęło uchwałę 
o zmianie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2016 rok i dlatego w uzasadnieniu do uchwały 
zostało zapisane, że w sołectwie Izdebno dokonuje się zmiany przedsięwzięcia „Zakup 
klimatyzatora do świetlicy wiejskiej przy OSP Izdebno” na przedsięwzięcie „zakup samochodu 
pożarniczego dla OSP Izdebno”. Zamiana ta nie powoduje zmiany klasyfikacji budżetowej 
i zamiany kwot. 
 Radny Gurdek ponownie zadał pytanie w sprawie sposobu głosowania nad uchwałą 
w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok, a mianowicie czy można głosować 
oddzielnie nad każdym działem, rozdziałem, paragrafem. 
 Przewodniczący rady odpowiedział, że radny powinien głosować według swojego 
sumienia. 
 Radny Gurdek zadał ponownie to samo pytanie do pani radcy prawnej. 
 Pani radca prawna odpowiedziała, że przewodniczący może na wniosek radnego poddać 
pod głosowanie  poszczególne punkty uchwały a potem zbiorczo całą uchwałę jeśli jest ona 
problematyczna, albo może tego wniosku formalnego nie przyjąć i głosować nad całością 
uchwały. Powiedziała, że z tej dyskusji z radnym Gurdkiem wnioskuje, że składa on wniosek 
o głosowanie oddzielnie nad poszczególnymi punktami uchwały. 
 Radny Gurdek powiedział, że składa wniosek, aby w tej uchwale głosowanie odbywało się 
nad każdym działem, rozdziałem i paragrafem oddzielnie. 
 Radny Gendek powiedział, że jego zdaniem nie ma potrzeby aby tak właśnie głosować. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka. 
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 2 radnych, „przeciw” 

13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.   
Przewodniczący zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały. 
Radny Chmielewski przedstawił swoje stanowisko i  powiedział, że w rozdziale 75412  

§ 6060 poza przeznaczeniem kwoty 30 tys. zł na zakup samochodu dla OSP Izdebno nie jest 
przeciwny zmianom w budżecie. Poparł to stwierdzeniem, że do dnia Sesji nie zostało wyjaśnione 
dlaczego ta kwota została przeznaczona dla tej jednostki OSP i to na zakup tego samochodu. 

Radny Gurdek poprosił o wyjaśnienie gdzie są pieniądze z uchwały podejmowanej w lutym 
br. na zakup samochodu dla OSP Stary Pilczyn. 

Skarbnik gminy wyjaśniła, że pojawiła się możliwość na zaciągnięcie pożyczki na zakup 
samochodu z WFOŚ i GW, to skorzystano z takiej możliwości i od lutego na każdym posiedzeniu 
rady były głosowane zmiany w budżecie na 2016 rok i  środki wcześniej przeznaczone na zakup 
samochodu zostały przesunięte na inne zadania. 

Radny Gurdek złożył wniosek formalny o ogłoszenie przerwy podczas, której skarbnik 
przygotuje wydruk przedstawiający na jaki cel zostały przesunięte w budżecie środki wcześniej 
przeznaczone na  zakup samochodu. 

Skarbnik wyjaśniła, że środki przesuwa się w paragrafach i nie ma zapisu na jaki konkretny 
cel i poprosiła radnego aby przeanalizował wszystkie zmiany w budżecie gminy Łaskarzew na 
2016 rok, a wtedy zobaczy na jakie paragrafy zostały przesunięte środki wcześniej przeznaczone 
na zakup samochodu dla OSP Stary Pilczyn. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka o ogłoszenie 
przerwy. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 2 radnych, „przeciw” 
13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.   

Radny Jacek Wysocki zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji ponieważ uważa, 
że skarbnik udzieliła wyczerpujących wyjaśnień w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
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Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Jacka Wysockiego.  
W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, 

„przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.   
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne autopoprawkę zgłoszoną przez 

skarbnika  do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok dotyczącą 
zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Izdebno z „zakupu klimatyzatora do świetlicy 
wiejskiej przy OSP Izdebno na zakup samochodu dla OSP Izdebno” co nie powoduje zmiany 
przeznaczenia środków w klasyfikacji budżetowej. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, 
„przeciw” 1 radny, „wstrzymało się” 1 radny.   

Przewodniczący rady odczytał a następnie poddał pod głosowanie jawne uchwałę 
w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 14 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.  Uchwała Nr XVIII/95/2016 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

Radny Janusz Gurdek złożył na piśmie wniosek do przewodniczącego rady (wniosek 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 2 ppkt.3 

Przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew w 2016 roku oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań był omawiany na posiedzeniach stałych komisji. Zapytał radnych czy 
mają jakieś pytania.  
Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 
Radni nie mieli pytań. 
Przewodniczący rady zamknął dyskusję. 

Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew w 2016 roku oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań, którą poddał pod głosowanie jawne. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, 
„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XVIII/96/2016 stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 3  
 Przewodniczący rady powiedział, że skarbnik na posiedzeniach stałych komisji 
odpowiadała szczegółowo na pytania radnych na temat przedstawionej Informacji z wykonania 
budżetu Gminy Łaskarzew za pierwsze półrocze 2016 roku. 
Przewodniczący rady zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania do tej Informacji. 
 Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do dnia sesji nie wpłynęła opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie przedstawionej Informacji, ale jeśli wpłynie zostanie przedstawiona na 
najbliższym posiedzeniu rady. 
 Radny Chmielewski powiedział, że w związku z tym, że nie ma opinii RIO wnosi 
o przesunięcie tego punktu na najbliższą sesję rady. 
 Przewodniczący rady powiedział, że jest to punkt informacyjny i nie ma nad nim 
głosowania. Jest to tylko Informacja. 
 Radni nie mieli więcej uwag. 
 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 
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Ad. 4 

Z-ca Wójt Gminy Sylwia Szopa przedstawiła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy 
Łaskarzew  za okres od 21 lipca do 14 września 2016 roku. (sprawozdanie stanowi załącznik do 
protokołu). 
 
 
Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  
z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział we wręczeniu pucharów w Turnieju piłki nożnej o Puchar Posła Grzegorza Woźniaka, 
- udział w  Festynie Charytatywnym dla Pani Katarzyny Książek, 
- udział w Festynie Charytatywnym dla Filipka Teperka, 
- udział w Festynie Zdrowia przy ZS w Starym Pilczynie, 
- udział w Festynie Charytatywnym, 
- udział we wręczeniu pucharów w Turnieju drużyn amatorskich w piłce nożnej o Puchar  

         radnego powiatowego Marka Ziędalskiego, 
- udział we Mszy Świętej z okazji Dnia Łaskarzewa, 
- udział w Zarządzie OSP, 
- udział w Dożynkach Powiatu Garwolińskiego, 
- udział w zawodach sportowo-pożarniczych, 
- udział w posiedzeniach stałych komisji rady gminy, 
- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady, 
- pełnienie dyżuru. 
 

Ad. 6 
 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 Gurdek złożył na piśmie interpelację do przewodniczącego rady. (interpelacja 
stanowi załącznik do protokołu). 
 Przewodniczący rady poinformował radnego Gurdka, że interpelacja zostanie przekazana 
Wójtowi,  a odpowiedź na nią zostanie udzielona w ustawowym terminie.  
 Innych interpelacji nie było. 
 
 
 
Ad.  7 
 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XVII sesji rady 
i zapytał czy radni mają jakieś uwagi lub wnioski. 
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.  
 Radny Chmielewski wnosi o sprostowanie protokołu z uwagi na to, że protokół nie 
odzwierciedla przebiegu sesji. Prosi o odsłuchanie nagrania i umieszczenie w protokole jego 
całych wypowiedzi. 
 Przewodniczący rady powiedział, że ponownie powtarza, że protokół z sesji to nie jest 
stenopis. W protokole powinny być zawarte zwięzłe wypowiedzi  i najistotniejsze wnioski.  
 Radny Chmielewski złożył ustny wniosek o sprostowanie protokołu z XVII sesji rady 
gminy Łaskarzew i umieszczenie jego brakujących wypowiedzi. Prosił również, aby jego 
wypowiedzi były cytowane słowo w słowo. 
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 Przewodniczący rady nie uwzględnił wniosku radnego Chmielewskiego z uwagi, że 
w protokole powinny być zawarte zwięzłe wypowiedzi radnych a nie cytowane całe ich 
wypowiedzi. 
 Radny Chmielewski złożył ustny sprzeciw do stanowiska przewodniczącego rady 
w sprawie sprostowania protokołu. 
 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie sprzeciw radnego Chmielewskiego. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 2 radnych, „przeciw” 
13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 
Sprzeciw nie został przyjęty. 
 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XVII sesji rady 
Gminy Łaskarzew. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, 
„przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 
Ad. 8 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusje w sprawach różnych. 
 Radny Chmielewski zapytał od kiedy i do kiedy Wójt Gminy przebywa na urlopie 
wypoczynkowym. 
 Sekretarz Gminy odpowiedziała, że od piątku tj. 9 września do końca tygodnia tj. do 16 
września. 
 Następne pytanie radnego Chmielewskiego dotyczyło propozycji, aby uchwalić regulamin 
określający czas wypowiedzi poszczególnych radnych na poszczególny temat. Radny uważa, że 
jest nie demokratyczne i wbrew konstytucji odbieranie głosu radnemu i przerywanie dyskusji. 

Przewodniczący rady poparł propozycje radnego Chmielewskiego. 
 Następne pytanie radnego Chmielewskiego dotyczyło rozbudowania składu komisji 
rolnictwa. Uważa, że liczba członków komisji powinna być nieparzysta z uwagi na to, że 
w głosowaniu może być równa ilość głosów „za” i „przeciw”. Jeśli liczba członków byłaby 
nieparzysta to wtedy nie byłoby problemu z procedowaniem nad projektami uchwał. 
 Radny Chmielewski poruszył  również  sprawę zakreślenia terminu wykonania uchwał,  
z uwagi na to , że nie ma takich terminów a później wychodzi problem jak rozliczyć osobę, która 
została wskazana jako wykonawca uchwały. Takim przykładem jest pismo przewodniczącego 
komisji rolnictwa wręczone na posiedzeniu komisji. Następnie odczytał fragment pisma i zapytał 
czy uchwała z dnia 30.12. 2015 roku przestała obowiązywać, bo jak wynika z tego pisma uchwała 
ta nie została wykonana, albo dawno została zamknięta, a nie wiemy jak się ona zakończyła. 
 Następne pytanie dotyczyło ceny 1 transportu kruszywa zamawianego na remonty dróg 
gminnych oraz ilości ton zawiera jeden transport. 
 Odpowiedzi udzieliła Sylwia Szopa. Powiedziała, że najczęściej kupujemy kruszywo na 
uzupełnienie drogi, czyli frakcji 0,31 i jest to cena 38,00 zł netto za 1 tonę, następne kruszywo 
o frakcji  0,63 również za cenę 38,00 zł netto. Czasami jeśli droga jest w lepszym stanie to 
kupujemy kruszywo bez zera i wtedy cena wynosi 43,30 zł netto za tonę. Trzeba liczyć, że 1 
wywrotka  zawiera 27 – 28 ton kruszywa. 
 Radny Chmielewski zapytał, czy przed przywiezieniem każdego transportu jest on 
sprawdzany i ważony. 
 Z-ca Wójta odpowiedziała, że nie każda wywrotka jest ważona i odbywa się to u Pana 
Żabczyńskiego. Odbywa się to w obecności pracownika, który odnotowuje to w dokumentach. 
 Radny Chmielewski zapytał panią radcę prawną jakie są uregulowania prawne i jaka jest 
różnica między niwelacją terenu a wydobyciem np. piachu. 
 Pani radca prawna odpowiedziała, że nie są to pojęcia porównywalne i nie mają ze sobą nic 
wspólnego. 
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 Radny Gendek ustosunkował się do złożonego pisma na komisji rolnictwa. Powiedział, że 
pismo zostało przekazane członkom komisji rolnictwa, przewodniczącemu rady i wójtowi gminy. 
Pismo dotyczy budowy wodociągów we wsi Rowy i Polesie Rowskie.  Powiedział, że w uchwale 
z dnia 30 grudnia 2015 roku została zabezpieczona kwota na przygotowanie dokumentacji na 
budowę w.w wodociągów. Prosi w  swoim piśmie o wyjaśnienie co jest z wykonaniem tej 
uchwały. Jednakże Pani Sylwia Szopa wyjaśniła, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem 
map i uważa, że do końca roku zostaną one ukończone. 
 Radny Krzysztof Wysocki poruszył sprawę złego oznakowania drogi powiatowej 
z Łaskarzewa do Maciejowic. Jego zdaniem błąd polega na tym, ze ustawiona jest biała tablica 
a następnie zielona z nazwą miejscowości. Takie oznaczenie może wprowadzić kierowców w błąd, 
że mogą się oni poruszać z większą prędkością. 
 Radny Jacek Wysocki ustosunkował się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Wysockiego. 
Powiedział, że zielona tablica nie odwołuje zmiany prędkości tylko informuje do jakiej 
miejscowości wjeżdżamy. 
 Radny Gurdek przeprosił radnych, że „mordowali” się z nim 2 lata, ponieważ nie rozumiał 
pojęć związanych z budżetem gminy i z jej działalnością. Zostało mu to wyjaśnione i uważa, że 
Wójt Gminy ma obowiązek wszystkie podmioty gospodarcze na terenie gminy traktować 
jednakowo. Zapytał czy takim podmiotem jest OSP. 
 Sekretarz Gminy odpowiedziała, że radny doskonale zna ustawę o Stowarzyszeniach i wie 
czym jest i jak działa OSP. 
 Radny Gurdek zapytał dlaczego OSP Melanów prowadzi działalność gospodarczą 
polegającą na tym, że przekazaną Stowarzyszeniu i społeczeństwu nieodpłatnie salę wypożycza  
na różnego rodzaju spotkania i imprezy.  
 Radny Popiołek zapytał radnego Gurdka skąd ma informację kto budował tę salę i kto ją 
przekazał społeczeństwu jeśli w tamtych czasach radny nie mieszkał na terenie gminy i nie brał 
udziału w czynach społecznych.  
 Radna Jasińska powiedziała, że działka pod budowę remizy została przekazana 
nieodpłatnie przez mieszkańca Melanowa a strażacy sami w czynie społecznym  zalewali 
fundamenty i budowali budynek. 
 Przewodniczący rady powiedział, że ryzyko startowania na radnego wiąże się z trudem 
zrozumienia i podejmowania różnych decyzji.  
 Radny Gurdek powiedział, że majątkiem gminy zarządza Wójt w imieniu Gminy, więc ten 
dodatkowy dochód uzyskany z wynajmu powinien wpływać do budżetu gminy. Uważa, że 
powinna być zawarta umowa cywilno-prawna na wydzierżawienie sali z gminą jako właścicielem. 
Sprawa ta też dotyczy wynajmowania hali sportowej w Dąbrowie na różnego rodzaju mecze.  

Następnie skierował pytanie do Z-cy Wójta Sylwii Szopa jakie ma upoważnienia od Wójta 
Gminy na podejmowanie dyskusji w sprawie firmy Kempex. 

Pani Sylwia Szopa odpowiedziała, że nie ma aż tak szczegółowych uprawnień aby 
dyskutować na ten temat. 

Radny Gurdek skierował pytanie do przewodniczącego rady gminy, aby udzielił 
odpowiedzi na wniosek, który został złożony a dotyczył zdaniem radnych błędnej podstawy 
prawnej zawartej w uchwale Nr IV/15/11 z 2011 roku.  

Przewodniczący rady odpowiedział, że radni otrzymali już odpowiedź na piśmie i nie widzi 
potrzeby, aby ponownie dyskutować na ten temat.  

Radny Gurdek powiedział, że w tej uchwale mylnie podana jest podstawa prawna. 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ta uchwała jest w obiegu prawnym ponieważ wówczas 

nie była w żaden sposób uchylona przez Wojewodę. 
Radna Zackiewicz powiedziała, że radny Gurdek zajmuje się uchwałami z 2011 roku 

zamiast zająć się  bieżącymi sprawami związanymi z działalnością gminy. 
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Radny Gurdek ponownie wrócił do podpisu przewodniczącego na piśmie przyznającym 
Wójtowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Zapytał kto upoważnił przewodniczącego do 
takiego podpisu. 

Przewodniczący rady odpowiedział, że radny Gurdek już uzyskał wyjaśnienia w tej sprawie 
od przewodniczącego rady jak również uzyskał odpowiedź od Prokuratury na złożone  również w 
tej samej sprawie zawiadomienie. 

Radny Jacek Wysocki powiedział, że aby nie wracać do tych samych tematów na każdej 
sesji proponuje, aby na następne posiedzenie rady ustalić czasowe  limity wypowiedzi 
poszczególnych radnych. Uważa, że „Sprawy różne” powinny dotyczyć bieżących spraw gminy. 

Pani radca prawna wyjaśniła, że przewodniczący rady kieruje obradami i może ustalić takie 
limity. Można zrobić dodatkowy regulamin pracy rady, ale wtedy musi być podjęta stosowna 
uchwała, albo przewodniczący rady z racji swoich uprawnień może otwierając dyskusję na jakiś 
temat ustalić limit czasowy wypowiedzi radnych nie tworząc dodatkowych dokumentów. Może to 
ustalić poprzez swoje oświadczenie, które zostanie zapisane w protokole. 

Radny Jacek Wysocki podziękował radnym za udział w zawodach strażackich jak również 
podziękował za to, że zwiększyła się liczba młodzieżowych drużyn pożarniczych biorących udział 
w zawodach. Uważa, że jest to bardzo budujące, że młodzież się angażuje i chce swój wolny czas 
poświęcić na treningi. Zaproponował, aby co roku docenić jedną drużynę i zorganizować dla niej 
wycieczkę. 

Radny Chmielewski skierował pytanie do pani radcy prawnej. Jeżeli akt prawa 
miejscowego a chodzi tu o Uchwałę Nr IV/15/11 została uchwalony na podstawie nie istniejącego 
przepisu w danej ustawie to czy ten akt prawa miejscowego jest obowiązujący. 

Pani radca prawna odpowiedziała, że aby dana uchwała była aktem prawa miejscowego 
musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Nie zawsze 
uchyla się uchwałę, jeśli występowała w niej mylna podstawa prawna, jeśli faktycznie istniał  
przepis, który na to zezwalał. Jeśli się nie myli to chodzi tu o uchwałę dotycząca zawarcia umowy 
ze Związkiem Międzygminnym na wykonanie zadania poboru i rozliczenia za ścieki. 

Radny Chmielewski zapytał czy nie jest to przekazanie mienia komunalnego Związkowi. 
Pani radca prawna powiedziała, że jest to przekazanie konkretnego zadania a nie mienia 

komunalnego. Konsekwencją podjęcia tej uchwały było zawarcie umowy na zbieranie odpłatności 
za ścieki. 

Radny Chmielewski zapytał, o kwestie prawne dotyczące mylnej podstawy prawnej  
w uchwale.    
 Radny Gurdek powiedział, że podobny dylemat jest w uchwale z 1992 roku. 
 Pani radca  prawna odpowiedziała radnemu, że nie można stosować wybiórczo 
pojedynczych artykułów ustaw bo nie ma to sensu. Rada Gminy i Gmina miała prawo przystąpić 
do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.  Co do zasady, zacytowanie 
jednego artykułu, który w danym momencie jest zbędny nie powoduje nieważności uchwały. 
Sprawami ustalenia nieważności uchwał zajmuje się Wojewoda. 
 
  Ad.9 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady osiemnastej Sesji Rady Gminy 
Łaskarzew.   

                  Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 
  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  
        


