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                                                           Protokół Nr XX/2016    

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 28 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 9.00- 12.35 

 

 Otwarcia dwudziestej 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. Marian Janisiewicz – Wójt Gminy 

2. Sylwia Szopa – Z-ca Wójta Gminy 

3. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

4. Hanna Seremak – Skarbnik Gminy 

5. przedstawiciele lokalnych mediów 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali na piśmie porządek obrad sesji 

wraz z materiałami i zapytał czy Wójt Gminy, Zastępca Wójta lub radni wnoszą wnioski do 

porządku obrad. 

 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka w imieniu Wójta Gminy zgłosiła wniosek 

o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 2 podpunktu 7 o treści „Podjęcie uchwały 

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym 

nauczaniem i opieką nad dzieckiem w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Łaskarzew”. Wyjaśniła, że wprowadzenie tej uchwały i podjęcie jej spowodowane 

jest zmianą ustawy o systemie oświaty, która została opublikowana 9 grudnia 2016 roku. 

W związku z powyższym procedowanie wymaga przyspieszenia. Dotychczas pobierano opłatę od 

dzieci do lat 6, natomiast po zmianie ustawy na 6-letnie dzieci otrzymujemy subwencję oświatową. 

Wobec tego konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały. Obecnie w obiegu prawnym 

obowiązuje  uchwała. Jest ona ogólna i analizując ją razem z ustawą można by było poprzestać na 

tym, żeby pozostawić obecną uchwałę bez zmian. Po przeprowadzonych uzgodnieniach, 

podjęliśmy decyzję o podjęciu stosownej uchwały na Sesji Rady Gminy.  

Radny Janusz Gurdek złożył ustny wniosek o przesunięcie punktu 5 „Sprawozdanie 

z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym” jako punkt 2 przed podjęciem Uchwały 

Budżetowej, argumentując, że jest wiele sytuacji niewyjaśnionych,  wiele pytań do Uchwały 

Budżetowej, a radni Janusz Gurdek i Mariusz Chmielewski nie mieli możliwości procedowania 

nad tą uchwałą. Radny powiedział, że to radni odebrali im taką możliwość i dlatego wnosi 

o przesunięcie tego punktu. 

Przewodniczący rady zapytał czy są jeszcze jakieś inne wnioski. 

Pozostali radni nie zgłosili wniosków. 

Przewodniczący Rady jako pierwszy wniosek poddał pod głosowanie jawne wniosek Wójta 

Gminy zgłoszony przez Sekretarza Gminy o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 2 

podpunktu 7 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające 
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wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem i opieką nad dzieckiem w wieku do lat 5 

w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew”.  

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

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

 Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Janusza Gurdka 

w sprawie przesunięcia punktu 5 jako punkt 2. 

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

13 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Wniosek został odrzucony. 

 

 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/ nabycia nieruchomości, 

2/ likwidacji jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego   

     Szkół w Łaskarzewie, 

3/ planu pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady Gminy Łaskarzew na 2017 rok, 

4/ wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia  

    wysokości tej opłaty, 

5/ dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2016 rok, 

6/ zmian w WPF na lata 2016 – 2029,    

7/ określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia 

wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym 

nauczaniem i opieką nad dzieckiem w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Łaskarzew. 

3. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029. 

4. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2017 rok. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

poprzedniej sesji rady. 

8. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie sesji. 

     

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

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

 

Ad. 2 ppkt.1 

 Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości i zapytał czy są jakieś pytania do tego projektu. 
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 Radny Gurdek zapytał jaka jest cena tej działki. 

 Przewodniczący rady poprosił Wójta Gminy o wyjaśnienia. 

 Wójt Gminy powiedział, że jest to działka 7 arowa o numerze 96/3 w Zygmuntach. Na tej 

działce usadowiony jest budynek byłej mleczarni. Cena tej działki ogółem to 12.413 zł. Jest to 

roczny fundusz sołecki wsi Zygmunty w wysokości 10.813 zł plus opłata notarialna w wysokości 

1.600 zł, którą poniesie Urząd Gminy. 

 Radny Gurdek zapytał, że jeśli uchwała w dniu dzisiejszym zostanie podjęta i wejdzie ona 

w życie z dniem podjęcia, to czy działka ta będzie majątkiem komunalnym gminy. 

 Wójt odpowiedział, że po podjęciu uchwały będzie jeszcze podpisany akt notarialny. 

 Radny Gurdek zapytał, czy po odpisaniu aktu notarialnego działka ta będzie majątkiem 

komunalnym gminy. 

 Wójt odpowiedział, że będzie to majątek gminy.    

 Radny Gurdek zapytał czy jest to majątek sołectwa Zygmunty. 

 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka wyjaśniła, że jest to majątek gminy a nie sołectwa, 

ponieważ to Wójt zawiera akt notarialny na rzecz gminy. 

 Radny Gurdek stwierdził, że sołectwo nie może bo nie ma osobowości prawnej. Następnie 

zapytał, czy sołectwo będzie zarządzało ta nieruchomością, czy zebranie wiejskie będzie tą 

najważniejszą organizacją w podejmowaniu jakichkolwiek zmian np. sprzedaży, remontu. 

 Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zebranie wiejskie nie decyduje o możliwości sprzedaży lub 

zakupu nieruchomości,  tylko Rada Gminy. 

 Radny Gurdek powiedział, że art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy mówi, że wszelkie 

prawa własności które są sołectwa są dalej własnością sołectwa. 

 Sekretarz odpowiedziała, że ta nieruchomość nie jest własnością sołectwa. 

Radny Gurdek powiedział, że jest to majątek gminny a jedynym dysponującym tym 

majątkiem jest zebranie wiejskie. 

Sekretarz odpowiadając po raz kolejny stwierdziła, że jest to majątek gminy i zebranie 

wiejskie nie posiada praw własności do nieruchomości. 

Radny Krzysztof Wysocki zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wszystko jest wyjaśnione. 

Przewodniczący zapytał radnych czy są jeszcze jakieś pytania. 

Radny Gurdek powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie ponieważ „nagle 

kury zaczęły gdakać”. 

Radni wyrazili swoje oburzenie wypowiedzią radnego Gurdka. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to działka zabudowana. 

Radny Gurdek zapytał, czy jest to nieruchomość zabudowana. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak. 

Przewodniczący Rady ponownie zapytał czy radni mają jakieś pytania do projektu 

omawianej uchwały. 

Radni nie mieli więcej pytań.   

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości, 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 XX/107/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt. 2 

 Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie likwidacji 

jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łaskarzewie 

i zapytał czy są jakieś pytania w tej sprawie. 
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 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej 

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łaskarzewie, 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 XX/108/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2 ppkt.3 

 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy 

i Komisji na 2017 rok, a następnie poprosił Z-cę Przewodniczącego Rady Agnieszkę Kowalską 

o odczytanie planu pracy Rady Gminy Łaskarzew na 2017 rok, a przewodniczących 

poszczególnych stałych komisji  o odczytanie planów pracy Komisji na 2017 rok. 

 Po wysłuchaniu propozycji planów pracy Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania lub 

wnioski do tego projektu uchwały. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 Radny Gurdek powiedział, że nie usłyszał jak Przewodniczący zadał pytanie czy są pytania 

do projektu uchwały. 

 Przewodniczący Rady powiedział, że zauważył, że w trakcie zadawania przez niego 

pytania radny Gurdek był zajęty innymi sprawami. 

 Radny Gurdek zapytał, czy ten projekt uchwały będzie głosowany w „pakiecie” czyli 

wszystkie plany pracy razem czy każdy plan osobno. 

 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że uchwała będzie głosowana w całości. 

 Radna Zackiewicz poprosiła radnego o wyjaśnienie co oznacza „pakiet”, ponieważ radni 

mają załączniki do uchwały. 

 Radny Gurdek zapytał Przewodniczącego Rady jak ma głosować nad czymś w czym nie 

brał udziału. 

 Przewodniczący Rady odpowiedział, że radny powinien głosować według własnego 

sumienia i uznania. 

    Radny Gurdek powiedział, że w myśl art. 25a ustawy o samorządzie gminnym wnioskuje 

o wyłączenie go z głosowania nad tą uchwałą. 

 Radny Chmielewski również wnioskował o wyłączenie go z głosowania. 

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

2017 rok, a następnie poddał ją pod głosowanie jawne. 

 W głosowaniu jawnym wzięło udział 13 radnych. Radni oddali następującą liczbę głosów:  

„za” 13 radnych, „przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XX/109/2016 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad.2 ppkt.4 

 Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej 

opłaty i zapytał czy radni mają jakieś pytania to tego projektu.  

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek zapytał dlaczego radni mają ustalić cenę za odpady, a później będzie 

podpisana umowa. 
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 Zastępca Wójta Gminy Sylwia Szopa powiedziała, że umowa nie może być podpisana, 

jeżeli nie ma zapewnionych środków w budżecie gminy na ten cel. 

 Radny Gurdek zapytał co się zmieniło w kilometrach, w obszarze, mieszkańcach, że cena 

jest taka, a nie inna. Czy my nie mamy  kontroli, czy wykonawca jest monopolistą i on sobie 

narzuca cenę i my nie mamy żadnego manewru obronnego. 

 Skarbnik Gminy powiedziała, że radny sam sobie odpowiedział na pytanie. 

 Radny Gurdek zapytał, co na to ustawa o zamówieniach publicznych, czy nas nie broni. 

 Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ustawa nas obowiązuje. 

 Radny Gurdek zapytał czy istnieje Urząd Kontroli Konsumenta. Zapytał również jak urząd 

rozliczył podmiot wykonujący zadanie za 2015 i 2016 rok.  Jakie dowody przedstawił wykonawca 

na to, że wywiózł śmieci tam gdzie był zobowiązany je wywieść. To jest sprawa gminy, która ma 

to kontrolować. 

 Z-ca Wójta powiedziała, że od początku kiedy obowiązuje ustawa i gospodarkę odpadami 

na terenie naszej gminy wykonuje firma EKOLIDER sporządzane są sprawozdania zgodnie 

z wymogami i przepisami obowiązującymi z tym zakresie. Odpady od mieszkańców są odbierane, 

jeżeli są jakieś zastrzeżenia i odpadów nie odebrano to firma je odbiera następnego dnia lub w 

terminie dwóch dni od zgłoszenia.  

 Radny Gurdek zapytał gdzie są zapisane te wymogi. 

 Z-ca Wójta odpowiedziała, że powyższe wymagania są zapisane w specyfikacji 

przetargowej. 

 Radny Gurdek zapytał czy również w umowie jest to powtórzone.  

 Z-ca Wójta odpowiedziała, że specyfikacja przetargowa – opis przedmiotu zamówienia jest 

załącznikiem do umowy. 

 Radny Gurdek zapytał czy umowa Nr 3/2015 nadal obowiązuje i czy raport przedstawiany 

przez wykonawcę może być napisany na kolanie i czy są dostarczane karty odpadów 

komunalnych, z których wynika gdzie wykonawca zawiózł odpady. 

 Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wykonawca dostarcza nam te dokumenty, które 

zobowiązany jest dostarczać, które są zapisane w umowie. 

   Radny Gurdek zapytał czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, 

które mówi wyraźnie o wzorach dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz 

w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych o odpadach, czy mamy te oryginalne wzory. 

 Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jesteśmy w posiadaniu wszystkich wymaganych 

sprawozdań. Wykonawca rozlicza się również z Urzędem Marszałkowskim. Urząd Gminy również 

ma obowiązek rozliczać się z Urzędem Marszałkowskim z ilości odbieranych odpadów. Nie jest 

prawdą, że nikt nie kontroluje urzędu i wykonawcy.  

 Radny Gurdek powiedział, że jeżeli mamy tak wszystko pod kontrolą, to dlaczego nie 

kontrolujemy samowoli wykonawcy. Wydaje się, że w związku z tym, że od nowego roku pensja 

podstawowa ma wynosić 2 tys. zł, wykonawca przerzucił to na zamawiającego, a my to 

przyklepaliśmy ponieważ to nie jest nasz majątek. 

 Przewodniczący Rady powiedział, że wykonawca występuje z taką ofertą aby odbierać 

odpady, wystawia cenę i my musimy dostosować  przeliczniki na jedną osobę. Zgłosił się jeden 

wykonawca na to zadanie i w związku z tym nie mamy wyboru.   

 Radny Gurdek zapytał, że jeśli zgłosił się tylko jeden wykonawca to czy wysłaliśmy 

zapytanie ofertowe do innych firm. 

 Z-ca Wójta powtórzyła, że w danej sytuacji konieczne jest tu mowa o kwocie powyżej 30 

tys. euro i nie dokonuje się wyboru wykonawcy przez zapytanie ofertowe tylko w drodze przetargu 

nieograniczonego. 
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 Radny Gurdek powiedział, że nie bronimy się, ponieważ powinniśmy wystąpić do innego 

przedsiębiorstwa z zapytaniem czy za dane pieniądze byłby w stanie wykonać usługę odbioru 

odpadów. 

  Z-ca Wójta powtórzyła, że w danej sytuacji koniczne jest zastosowanie procedury 

przetargowej. 

 Sekretarz Gminy przypomniała sytuację z przed dwóch lat, kiedy w przetargu wpłynęły 

dwie oferty. Firma EKOLIDER złożyła ofertę z ceną niższą, natomiast firma z Ostrołęki dużo 

wyższą. Jeśli unieważnimy przetarg, wówczas do następnego przetargu może również przystąpić 

jedna firma, ale z wyższą ceną ofertową. 

 Radny Gurdek zapytał, czy jeśli nie posiadamy wystarczających środków w budżecie na 

dwa lata to czy możemy zawrzeć umowę na rok za te środki które posiadamy. 

 Z-ca Wójta wyjaśniła, że te środki zabezpieczane są w budżecie na każdy rok oddzielnie. 

Pieniędzy na 2018 rok nie możemy wydatkować w roku 2017.  

 Radny Gurdek powiedział, że możemy wydać tyle pieniędzy ile jest w projekcie Uchwały 

Budżetowej, a w tym projekcie jest na rok 2017 304 tys. zł. Powiedział również, że łatwiej jest 

dołożyć 90 tys. na 1 rok niż 108 tys. na dwa. 

 Pozostali radni podjęli dyskusje w tym temacie, w trakcie której radny Gurdek zwrócił się 

do radnej Barbary Jasińskiej „chyba Pani nie łapie”. 

 Z-ca Wójta powiedziała, że sytuacja o której mówi radny Gurdek wiąże się również 

z koniecznością podjęcia uchwały, ponieważ my nie możemy dołożyć środków gminy, muszą ją 

wpłacić mieszkańcy, zatem wiąże się to też z ustaleniem stawki za odpady dokładnie w takiej 

wysokości jak jest zapisane w projekcie uchwały. 

 Skarbnik gminy wyjaśniła, że załącznik do uchwały budżetowej stanowiący Tabelę nr 7 

musi się bilansować, czy to będzie w tym roku czy za 5 lat. Ustawa budżetowa jest uchwalana na 1 

rok i w przyszłym roku będziemy podejmować nowa uchwałę. Po stronie dochodów musi być tyle 

samo pieniędzy co po stronie wydatków i nie ma innej możliwości stworzenia budżetu. 

 Wójt Gminy powiedział, że ile byśmy się nie kłócili to i tak tego nie zmienimy, ponieważ 

to co zbierzemy od mieszkańców musimy zapłacić za śmieci i taka sytuacja jest również w innych 

gminach.  

 Radny Gurdek powiedział, że może trzeba stworzyć związek międzygminny. Wokoło jest 

tylu pokrzywdzonych, to może jeśli stworzymy ten związek to sami będziemy wywozić odpady. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że nikt nikomu nie broni tego zrobić, przecież radny Gurdek też 

może utworzyć związek i odbierać śmieci od mieszkańców.  

 Radny Chmielewski zacytował zapis „na podstawie przeprowadzonej analizy stanu 

gospodarki odpadami” i zapytał kto przeprowadzał tę analizę i gdzie ona jest. 

 Z-ca Wójta odpowiedziała, że taka analiza została przeprowadzona jako wyliczenie 

środków do zabezpieczenia umowy. Wykazaliśmy  liczbę osób, które złożyły deklaracje na odbiór 

odpadów w sposób segregowany i nie segregowany i było też wskazanie przewidywanych stawek 

za odbiór. Wychodziliśmy z założenia, że stawki się nie zmienią i zostało to przeliczone. Wyszedł 

dochód za 1 rok 335.480 zł, z tego zostały odjęte środki na obsługę administracyjną, 

wynagrodzenie, materiały, usługi. Obsługa na 1 rok to kwota 35.400 złotych i w związku z tym 

kwota na rok przy stawkach obecnie obowiązujących przychodu opłat mieszkańców wynosi 

304.000 zł.  

 Radny Chmielewski zapytał czy to było podstawą, aby zwiększyć cenę za wywóz śmieci. 

 Z-ca Wójta odpowiedziała, że nie ponieważ była to analiza wstępna po kwotach obecnie 

obowiązujących opłat. Później pojawiła się oferta z wyższą kwotą i trzeba było wyliczyć, o ile 

trzeba zwiększyć stawki, aby starczyło na pokrycie rachunków. 

 Radny Chmielewski zapytał czy żadne mediacje nie wchodziły w grę. 

 Z-ca Wójta odpowiedziała, że zgodnie z prawem zamówień publicznych wszelkie 

negocjacje po złożeniu oferty są zakazane. 
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 Radny Chmielewski zapytał  czy zgodnie z zasadą zdrowej konkurencji nie warto by było 

zapoznać się z innymi ofertami sąsiadujących gmin. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że w najbliższym otoczeniu nie ma innych firm. 

 Z-ca Wójta powiedziała, że firmy odbierające odpady komunalne w tej chwili mają bardzo 

korzystną sytuację na rynku, ponieważ one dyktują cenę, one podzieliły się rynkiem i nie 

przeszkadzają sobie nawzajem. 

 Radny Chmielewski zapytał jaki w tym jest interes gminy. Czy naszym zadaniem nie jest, 

aby zabezpieczyć interes mieszkańców. 

 Z-ca Wójta odpowiedziała, że my na to nie mamy żadnego wpływu. 

 Radny Chmielewski zapytał jakie kroki zostały podjęte przez urząd do tego, aby jak 

najmniej  obywatel  z terenu gminy zapłacił za ten wywóz śmieci. Chciałby też zrozumieć tę cenę 

po analizie. Jakie dodatkowe koszty poniósł odbiorca śmieci że trzeba było zwiększyć opłatę. Co 

było powodem, że nagle cena wzrosła. Następnie zapytał czy przed ogłoszeniem przetargu nie 

można było wysłać zapytania jak jest w innych rejonach kraju, w innych gminach, czy są jakieś 

inne podmioty wykonujące takie zadania i jakie są koszty. Przecież przetarg można unieważnić. 

 Z-ca Wójta zapytała, jaką radny ma gwarancję, że firma EKOLIDER po unieważnieniu 

przetargu i ogłoszeniu nowego nie podniesie ceny oferty o np. 100 tysięcy złotych. 

 Radny Chmielewski odpowiedział, że nie mamy ponieważ „postawiliście nas państwo pod 

ścianą.” 

 Z-ca Wójta odpowiedziała, że można unieważnić przetarg, ale istnieje też ryzyko, że cena 

oferty będzie jeszcze wyższa. 

 Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami 

ustalonym przez  Marszałka Województwa nasze śmieci muszą trafić do konkretnych regionalnych 

instalacji ponieważ tak zostały zatwierdzone w planie. 

 Następnie Z-ca Wójta odpowiedziała na wcześniejsze pytania radnych. Wyjaśniła, że 

razem z miesięczną fakturą za odbiór odpadów komunalnych na oryginalnych wzorach 

dokumentów dostarczane są karty przekazania odpadów, wskazujące gdzie są one oddawane 

i półroczne sprawozdania zawierające rodzaje odpadów i miejsce ich oddawania. 

 Radny Gurdek zwrócił się do Z-cy Wójta , że mówiła o analizie stanu gospodarki odpadami 

na terenie gminy Łaskarzew z datą luty 2016. 

 Z-ca Wójta odpowiedziała, że analiza to jest wyliczenie środków na zadanie. 

 Przewodniczący Rady poprosił radnego Gurdka o zadawanie pytań dotyczących danego 

tematu. 

 Radny Gurdek zadał pytanie odnośnie analizy. Co znaczy efektowny, czy są ważne koszty, 

czy tylko aby było czyściutko. 

 Radny Gendek uważa, że nie możemy dopuścić, aby po nowym roku śmieci zalegały 

w lasach lub u mieszkańców gminy. W związku z powyższym zgłasza wniosek o zakończenie 

dyskusji i podjęcie stosownej uchwały. 

 Radny Chmielewski prosi o odrzucenie wniosku radnego Gendka z uwagi na to, że radni 

Gurdek i Chmielewski nie mają szans dyskusji bo zostali wykluczeni z komisji i uważa, że 

przysługuje im prawo dyskusji na sesji. 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gendka 

o zakończenie dyskusji nad projektem uchwały. 

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

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

Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z wynikiem głosowania uważa wniosek 

radnego Chmielewskiego za bezzasadny. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. 
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Radny Gurdek przerywając wypowiedź Przewodniczącego Rady zgłosił wniosek formalny 

w sprawie sposobu głosowania wnosząc o ustalenie imiennego głosowania nad projektem 

uchwały. 

Przewodniczący Rady powiedział, że był czas i możliwość zgłaszania wniosków w trakcie 

dyskusji. Poprosił radnego Gurdka, aby usiadł jednocześnie odbierając mu głos. 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie jawne uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. 

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

„przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XX/110/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

Radny Chmielewski poprosił, aby w protokole było odnotowane, że radni Gurdek 

i Chmielewski głosowali  przeciw podjęciu tej uchwały. 

 

Ad. 2 ppkt.5 i 6 

 Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o zabranie głosu w sprawie projektu 

uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 

które odczytała. Następnie omówiła zmiany w WPF na lata 2016-2029, które łączą się z uchwałą 

w sprawie zmian w budżecie. 

Po wysłuchaniu Skarbnika Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jakieś pytania 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok lub do zmian w WPF.  

Radny Gurdek poprosił Skarbnika o uściślenie pojęcia gospodarka ściekowa i ochrona 

wód. Chodzi o zwiększenie o kwotę 12.300 zł w § 4430, która mówi o jakiś  opłatach i składkach. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gmina Łaskarzew uiszcza opłatę roczną za umieszczenie 

urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym do Zarządu Dróg Powiatowych, a płacone są one na 

koniec grudnia. W obecnej chwili zabrakło pieniędzy, aby uiścić tę opłatę więc należy dokonać 

przesunięć w budżecie, żeby można ją było dokonać. 

Radny Gurdek zapytał, czy chodzi tylko o urządzenia kanalizacyjne. 

Skarbnik odpowiedziała, że opłata dotyczy również urządzeń wodociągowych. 

Radni nie mieli więcej pytań. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

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” 13 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  Uchwała Nr XX/111/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał, a następnie poddał pod głosowanie jawne uchwałę 

w sprawie zmian w WPF na lata 2016 – 2019. 

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

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  Uchwała Nr XX/112/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 ppkt. 7 

 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są pytania do  projektu uchwały w sprawie 

określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia 

wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem 

i opieką nad dzieckiem w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Łaskarzew. 

 Radni nie mieli pytań. 
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 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, a następnie odczytał uchwałę w sprawie 

określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia 

wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem 

i opieką nad dzieckiem w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Łaskarzew, która poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XX/113/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 

 

Ad. 3 

 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy. 

 Skarbnik Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt uchwały rady gminy Łaskarzew 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2029, który wraz 

z wyjaśnieniami również został również przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Warszawie Zespół w Siedlcach celem zaopiniowania. Na tę okoliczność  RIO podjęła  Uchwałę 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały, którą następnie Skarbnik 

odczytała. 

Następnie Skarbnik zapytała radnych czy mają jakieś pytania za temat przedstawionej uchwały. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący rady odczytał Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2017 – 2029, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

„przeciw” 2 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XX/114/2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4  

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy w sprawie 

Uchwały Budżetowej na rok 2017. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że Uchwała Budżetowa na 2017 rok została przygotowana 

w takiej samej formie jak został przygotowany projekt. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy 

projekt został przedstawiony RIO Zespół w Siedlcach i Radzie Gminy. Wszyscy radni otrzymali 

ten projekt. Również na tę okoliczność RIO podjęła Uchwałę w sprawie opinii w sprawie Uchwały 

Budżetowej na 2017 rok. Następnie Skarbnik odczytała wyżej wymieniona uchwałę RIO. 

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są jakieś pytania odnośnie tego projektu 

uchwały. 

Radny Gurdek zapytał co się stało, że nie ma deficytu. 

Skarbnik odpowiedziała, że projekt uchwały budżetowej posiada objaśnienia i wszystko 

jest napisane. Nie zaplanowano wydatków majątkowych, na które nie ma na razie pokrycia. 

Budżet jest zrównoważony i planowano to na co stać gminę.  Jeśli pojawią się nabory na środki 

zewnętrzne to wtedy Rada ma upoważnienie do wprowadzenia zmian w budżecie.  

Radny Gurdek zapytał czy kwota 15 mln złotych, która była rozpisana w przetargach na 

pokrycie deficytu, a była to kwota na inwestycje majątkowe, nie przejdzie na  rok tylko zostanie 

spłacona na zero.  

Skarbnik odpowiedziała, że zaciągnięty kredyt został  ujęty w spłatach. 

Radny Gurdek powiedział, że w gospodarce ściekowej i ochronie wód nie widzi dochodu 

ze sprzedaży wody. Czy nie posiadamy takiego dochodu? Czy nie posiadamy studni publicznych? 

Skarbnik odpowiedziała, że nie posiadamy i nie otrzymujemy dochodu za wodę i nie ma 

podstawy do ujęcia w budżecie danych, które stanowiłyby podstawę do takiego dochodu. 
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Radny Gurdek zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy jakim zarządzeniem 

administracyjnym oddał ujęcia wody do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji 

Wiejskich w Węgrowie. Powiedział, że Gmina przystąpiła do Związku, a wodociągi stanowią 

majątek gminy. Związek podejmuje uchwały w sprawie ustalenia ceny wody jak również dokonuje 

bieżących napraw i remontów. Radny Gurdek zapytał, czym była inwestycja pod nazwą 

„Modernizacja i remont Stacji Uzdatniania Wody w Melanowie” w wysokości1.600 tys. złotych. 

Czy była dotacją celową dla Związku. 

Przewodniczący Rady powiedział, że nie widzi powiązania tego pytania z Uchwałą 

Budżetową na 2017 rok. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że radny powołał się na uchwałę, z której wynika wszystko 

to, o co pyta. Rada Gminy nie podjęła żadnej innej uchwały, aby to zmienić. Majątek jest 

majątkiem gminy a na inwestycję były pozyskane środki z PROW-u, więc Gmina prowadziła tę 

inwestycję modernizacji  Stacji Uzdatniania Wody w celu poprawienia jakości wody, a  stacja 

nadal jest  majątkiem Gminy. 

Radny Gurdek zapytał dlaczego nie potrafimy zadbać o swój interes, dlaczego oddajemy 

czysty dochód. Dodał, że w 2015 roku czysty dochód Związku wyniósł 488.082 zł za sprzedaż 

wody i tak jak mówi Skarbnik, żadna rada od 1992 roku nie pochyliła się nad tym i nie 

powiedziała dość.  

Skarbnik Gminy odpowiedziała,  iż przez tyle lat Związek również poniósł koszty na 

naprawy i modernizacje, remonty, utrzymanie i zbieranie opłat. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Gurdka, że prosił go o pytania tylko odnośnie 

uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Radny Gendek powiedział, że obecnie radni debatują nad uchwałą budżetowa na rok 2017. 

Stwierdził, że budżet na 2017 rok jest rozwojowy,  widzi w nim plusy i minusy. Jako plusy uważa 

możliwość w najbliższych latach zwodociągowania gminy Łaskarzew w 100%. W budżecie gminy 

na rok 2017 zostało ujęte zwodociągowanie wsi Rowy i Polesie Rowskie. W bieżącym roku są 

robione prace geodezyjne i ma nadzieję że w 2017 roku zostaną rozpoczęte prace nad tą 

inwestycją. Jako minus uważa nie ujęcie w budżecie rozbudowy i modernizacji Domu Strażaka w 

Woli Rowskiej, oraz remontu drogi od stacji kolejowej w Woli Rowskiej do wsi Izdebno Kolonia, 

z której korzysta coraz więcej mieszkańców. Podsumowując radny ocenił budżet pozytywnie 

i rozwojowo i postawił wniosek za jego przyjęciem. 

 Radny Chmielewski zapytał jaki jest interes urzędu gminy w związku ze zrezygnowaniem 

z dochodu ze sprzedaży wody. Węgrów obsługuje zarówno kanalizację jak i wodociągi. Zbiera 

pieniądze za kanalizację  zarówno za abonament jak i ścieki i odprowadza je do gminy, natomiast 

za wodę nie odprowadza pieniędzy do gminy. Radny chciałby usłyszeć jaki interes ekonomiczny 

ma Gmina nie dochodząc tych roszczeń. Na jakiej podstawie sądzimy, że wszystkie pieniądze ze 

sprzedaży wody idą na utrzymanie wodociągów. Te wodociągi znajdują się na terenie Gminy, były 

wybudowane za pieniądze mieszkańców i te wodociągi wraz z ujęciami zostały oddane 

w zarządzanie Związkowi. Dlaczego nie otrzymujemy pieniędzy ze sprzedaży wody, te pieniądze 

można by było wykorzystać na modernizację ujęć wody między innymi w Starym Helenowie 

gdzie woda jest często brudna. Radny stwierdził, że to jest nasza woda, nasze źródła, nasze ujęcia, 

nasze pompy i wodociągi. Co innego jakby wodociąg szedł z Węgrowa to wtedy mogliby oni 

ustalać cenę. 

 Przewodniczący Rady ponownie powiedział, że jego zdaniem nie było to pytanie odnośnie 

Uchwały Budżetowej na 2017 rok. 

 Skarbnik Gminy powiedziała, że to Rada podjęła uchwałę o przekazaniu wodociągów 

i w związku z tym nie można ująć w budżecie dochodu ze sprzedaży wody. Uważa, że  gospodarka 

wodna to nie jest to tylko pobieranie opłaty za wodę, ale trzeba mieć jeszcze zaplecze 

odpowiednich maszyn i ludzi. 
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 Radny Chmielewski zapytał dlaczego za kanalizację jest zwrot a za wodę nie – w czym jest 

różnica. Od czego jest Rada, uważa że po to aby zmieniać uchwały dla dobra mieszkańców. 

 Skarbnik Gminy powiedziała, że radni mogą   wystąpić z  uchwałą o wystąpienie Gminy ze 

Związku i przejąć zarządzanie wodociągami.      

 Radny Chmielewski powiedział, że Skarbnik sceduje teraz na niego uprawnienia Wójta. 

 Skarbnik Gminy odpowiedziała, że są to uprawnienia Rady Gminy, a nie Wójta. 

 Radny Chmielewski zapytał, kto reprezentuje nas w Zarządzie Związku. 

 Skarbnik odpowiedziała, że to Rada wybrała Wójta aby reprezentował Gminę w Związku 

Międzygminnym w Węgrowie. 

 Radny Gurdek zapytał Skarbnika Gminy, czy nie  możemy zapisać w budżecie dochodów 

których nie mamy. 

 Skarbnik odpowiedziała, że na ten czas nie. 

 Radny Gurdek zapytał, czym była inwestycja pod nazwą „Modernizacja”, czy można ja 

zapisać nie mając na nią dochodu. 

 Skarbnik Gminy powiedziała, że już tłumaczyła na czym polegała ta inwestycja, czym była 

sfinansowana. Radni podjęli uchwałę o modernizacji, było to również wskazane w budżecie 

i wykazane jakimi środkami była ta modernizacja pokryta. Zwiększył się majątek gminy. 

 Radny Chmielewski zapytał kiedy Wójt zamierza zmodernizować ujęcie wody w Starym 

Helenowie. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że między innymi w tej sprawie było zorganizowane zebranie 

sołectwa Stary Helenów, na którym radnego nie było i była dyskusja w tej sprawie. Wójt dodał, że 

to Sołtys informował o terminie i miejscu zebrania. Na tym zebraniu Wójt odpowiadał na 

wszystkie pytania dotyczące wodociągu. Nie ma możliwości, aby woda z tego wodociągu nie 

nadawała się  do picia, ponieważ SANEPID już by zamknął to ujęcie wody. W tej chwili nie ma 

możliwości wykopania nowych studni w Helenowie i jedyną możliwością  jest połączenie 

wodociągu w Helenowie z wodociągiem Dąbrowa. Żeby to zrobić to trzeba zbudować zbiorniki 

i przejść do Onufrynowa, później przez Przychód  do Helenowa i dopiero wtedy połączyć te dwa 

wodociągi. Wtedy zmniejszą się koszty utrzymania, bo będzie jeden wodociąg mniej i woda 

będzie lepszej jakości. 

 Radny Chmielewski powiedział, że uważa że woda z wodociągu w Helenowie nie nadaje 

się do picia i zapytał czy Wójt sam piłby taką wodę. Powiedział, że nadal nie otrzymał odpowiedzi 

dlaczego w budżecie na 2017 rok nie ma ujętej modernizacji wodociągu w Starym Helenowie. 

Zapytał o termin wykonania tej inwestycji i czy do końca kadencji Wójt wykona tę inwestycję i co 

ma odpowiedzieć mieszkańcom. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że na spotkaniu z mieszkańcami udzielił wszelkich wyjaśnień 

i mieszkańcy wiedzą co Gmina musi zrobić aby poprawiła się jakość wody. 

 Radna Anna Zackiewicz powiedziała, że jeśli radny Chmielewski przekona Radę 

o konieczności wykonania tej inwestycji, to trzeba będzie zabezpieczyć środki na jej realizację. 

 Radny Chmielewski zapytał, czy to radni decydują jaką wodę będą pili mieszkańcy. 

 Radni wskazali, że o przeznaczeniu środków w budżecie na realizację poszczególnych 

zadań decyduje rada. 

 Radny Chmielewski po raz kolejny zapytał, kiedy Wójt zamierza zmodernizować ujęcie 

wody w Starym Helenowie. 

 Wójt gminy odpowiedział, że w tym kierunku cały czas prowadzone są prace. Jeśli radny 

byłby zainteresowany, to również by o nich wiedział, ale niestety radny nie przychodzi na zebrania 

i nie rozmawia z mieszkańcami o podjętych działaniach. Wójt dodał, że to dobrze, że radny 

Chmielewski po dwóch latach od wybrania go na radnego chce wreszcie coś zrobić dla swoich 

mieszkańców. 
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 Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje jakie do budżetu gminy złożyło sołectwo Stary 

Helenów. Mieszkańcy wnioskują w nim o remont drogi i wykonanie projektu budynku po byłej 

szkole. 

 Przewodniczący Rady poprosił radnych o pytania dotyczące ściśle uchwały budżetowej na 

rok 2017. 

 Radny Gurdek zapytał czym różni się świetlica wiejska w budynku OSP od innej świetlicy. 

 Przewodniczący Rady poprosił o konkretne pytanie do uchwały budżetowej. Czy coś 

odnośnie świetlic jest w niej nie ujęte lub przesadzone. 

 Radny Gurdek powiedział, że jest to projekt i jak to określił „musicie teraz zjeść żabę, którą 

żeście wywołali”. 

 Radni wyrazili swoje oburzenie na słowa wypowiedziane przez radnego Gurdka, 

podnosząc, że najpierw radny nazwał pozostałych radnych „kurami” a teraz „żabojadami”. 

 Przewodniczący Rady poprosił radnego Gurdka o zadanie konkretnego pytania odnośnie 

uchwały. 

 Radny Gurdek ponownie zapytał jaka jest różnica między świetlicą wiejską w budynku 

OSP a świetlicą wiejska w budynku wolnostojącym. Jaka jest różnica między budynkiem WDL 

w Lewikowie a świetlicą wiejską w Kacprówku. 

   Przewodniczący Rady zapytał radnego, w czym jest to pytanie związane z budżetem, 

a następnie podziękował radnemu i poprosił o pytania do uchwały budżetowej. 

 Radni nie mieli więcej pytań. 

 Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 Radny Gurdek poprosił o udzielenie głosu z wnioskiem formalnym. 

 Przewodniczący rady nie wyraził zgody i nie udzielił radnemu głosu, ponieważ dyskusja na 

ten temat została już zamknięta. 

 Przewodniczący rady odczytał Uchwałę Budżetową na 2017 rok i poddał ja pod 

głosowanie jawne. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr XX/115/2016 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu 

   

Ad. 5 

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 17 

listopada  do 28 grudnia 2016 roku. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad. 6. 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie 

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział w uroczystości wręczenia nagród w lotach gołębi pocztowych,  

 - udział w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, 

- udział w spotkaniu opłatkowym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Woli 

          Rowskiej, 

- udział w dekoracji uczestników Zakładowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Posła  

         Grzegorza Woźniaka, 

- udział we Mszy Świętej w intencji pracowników i samorządowców miasta i gminy, 

- udział w spotkaniu opłatkowym dla osób starszych i samotnych w świetlicy wiejskiej w OSP  

        Dąbrowa, 

- przygotowywanie materiałów na Sesję Rady, 

- pełnienie dyżur, 

- analiza pism, które składają mieszkańcy. 
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Ad. 7 

 Przewodniczący Rady powiedział, że w okresie między sesjami do urzędu  wpłynęły trzy 

interpelacje, na które udzielono pisemnych odpowiedzi. 

Następnie zapytał, czy radni zgłaszają jakieś interpelacje albo wnioski. 

 Radny Chmielewski powiedział, że w treści projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Rady zanotowano, że złożył on ustny wniosek z zapytaniem kto w imieniu naszej gminy 

decydował o stawkach wody i odbioru nieczystości ciekłych, kiedy to nastąpiło i kto pozbawił radę 

gminy uchwalenia tego zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę. Do dnia dzisiejszego nie 

otrzymał na niego odpowiedzi. 

 Wójt Gminy powiedział, że na ten wniosek już odpowiedź padła podczas dyskusji na 

dzisiejszej sesji. Jeśli chodzi o ścieki to Rada podjęła uchwałę o cenie, natomiast jeśli chodzi 

o wodę to cenę ustala Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 

– Walne Zgromadzenie.  

 Radny Chmielewski zapytał kto pozbawił Radę Gminy możliwości uchwalenia ceny wody 

zgodnie z ustawą. Jeśli nie otrzyma odpowiedzi to złoży zapytanie na piśmie. 

Następnie radny zapytał, że w związku z tym, że jest to ostatnie posiedzenie Rady w tym roku, to 

czy zgodnie z art.83 Statutu gminy Komisja Rewizyjna nie powinna przedstawić sprawozdania  

oceny pracy. Radni nie otrzymali tego sprawozdania i nie ma go również w porządku obrad. 

Zwracając się do Przewodniczącego Rady powiedział, że jest on twórcą Statutu i jest to nasze 

prawo miejscowe, to on zwołuje sesję i jest odpowiedzialny za całość dokumentacji, która jest 

dostarczana radnym. Zgodnie ze Statutem powinna być przedstawiona analiza oceny pracy 

Komisji Rewizyjnej  jak również innych komisji. Na zakończenie każdego roku Komisja 

Rewizyjna przedstawia swój plan pracy i sprawozdanie. 

Radna Barbara Jasińska powiedziała, że rok kończy się 31 grudnia i sprawozdanie powinno 

zostać przedstawione po tym terminie. 

Radny Chmielewski złożył wniosek formalny. Z uwagi iż na stronie BIP urzędu gminy nie 

ma informacji o terminie posiedzeń stałych komisji Rady wnioskuje, aby taka informacja została 

umieszczana na stronie Urzędu Gminy i na stronie BIP, ponieważ jest to informacja publiczna 

i każdy ma prawo się z nią zapoznać i jeżeli chce wziąć udział w posiedzeniu. Nieinformowanie 

radnych, mimo wysłania pisma w tej sprawie przez radnego Gurdka, uniemożliwia radnym 

Chmielewskiemu i Gurdkowi pracę  radnych. Radni mają prawo brać udział w pracach komisji bez 

prawa głosu, ale powinni otrzymywać informację o terminach posiedzeń. 

Przewodniczący Rady powiedział, że decyzję kto uczestniczy w posiedzeniach stałych 

komisji podejmują przewodniczący poszczególnych komisji.  

Radny Chmielewski powiedział, że wyraża chęć uczestnictwa w posiedzeniach i chciałby 

być informowany o ich terminach, jeśli nie pisemnie, to przynajmniej na stronie urzędu. 

Przewodniczący Rady zapytał radnego z czego to wynika, że taka informacja powinna być 

umieszczana na stronie urzędu. 

Radny Chmielewski powiedział, że jest to informacja publiczna i zgodnie z ustawą taka 

informacja powinna być umieszczana na stronie. 

Radny Gurdek złożył ustną interpelację.  Celem wprowadzenia poprosił o zanotowanie 

w protokole swojej wypowiedzi : „ W Związku Międzygminnym zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

odbywa się z własnych lub zewnętrznych ujęć wody”.  Następnie zadał pytanie „Jaka jest różnica 
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w zaopatrzeniu z własnych źródeł wody a jaka z zewnętrznych ujęć wody. Czy to reguluje jakaś 

ustawa”. 

Wójt Gminy odpowiedział, że część wsi Leokadia zaopatrywana jest z wodociągu 

z Sobolewa, a Wola Rowska zaopatrywana jest z wodociągu z Garwolina. Aby korzystać z tych 

wodociągów gmina Łaskarzew musiała podpisać umowę  i uiścić odpowiednią opłatę za 

pozwolenie korzystania z wody.  W zamian mamy zapis, że mieszkańcy naszej  gminy będą płacić 

za wodę taką samą cenę jak obowiązuje w danej gminie. Taka sytuacja ma miejsce również 

w gminie Maciejowice. Do mieszkańców wsi Leonów dostarczana jest woda z naszego wodociągu 

i również gmina Maciejowice musiała podpisać umowę i uiścić odpowiednią opłatę. Tak samo 

dzieje się w Związku Międzygminnym, tzn. są gminy które należą do Związku i korzystają z ujęć 

wody z sąsiednich gmin. Jeśli jest dodatkowa opłata i brakuje pieniędzy dana gmina podejmuje 

stosowną uchwałę i dopłaca do wody. 

Radny Gurdek powiedział, że  jeśli byłaby bezpośrednia nitka wodociągowa z Węgrowa do 

naszej gminy, to Związek władny by był ustalać cenę wody  i otrzymywać z tego tytułu dochód. 

Wójt Gminy powiedział, że za wodę, którą bierze się z głębin, jak również za badania też 

dokonuje się opłaty do Ministra Ochrony Środowiska. 

Radny Gurdek zapytał Wójta czy płaci podatek za oddychanie. Dodał, że uważa, że są to 

zasoby naturalne, za które się nie płaci. 

Wójt Gminy odpowiedział, że radny jest w błędzie. 

Radny Chmielewski zapytał, kto dokonał wyceny działki w Zygmuntach, jaki biegły 

dokonał tej wyceny, prosząc o podanie imienia i nazwiska. Na jakiej podstawie wyceniono, że 

działka 7 arowa ma kosztować 12 tysięcy zł. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że we wsi Zygmunty odbyło się zebranie wiejskie, na którym 

zdecydowano o zakupie za konkretną cenę. Z tego zebrania wpłynął do urzędu gminy protokół, 

który został odczytany. Następnie poproszono właścicieli działki, przeprowadzono z nimi 

rozmowy i negocjacje, z których również sporządzono protokół. Na jego podstawie działka 

zostanie odpisana u notariusza. 

Radny Chmielewski zapytał, czy wartość działki jest rzeczywista z ceną aktualną, czy cena 

nie jest zawyżona lub zaniżona i czy udało nam się ją kupić taniej niż chciał właściciel.  

Wójt Gminy odpowiedział, że właściciel działki określił konkretną cenę i na zebraniu 

wiejskim została ona przyjęta. Uważa, że cena wskazuje wartość tej działki. 

Radny Chmielewski zapytał, kiedy na terenie gminy zostały wymienione wodomierze 

zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę. Jest to pytanie sprzed kilku miesięcy. Zapytał czy został 

wykonany obowiązek ustawowy i czy gmina czy Związek ma obowiązek te wodomierze 

wymienić. 

Wójt Gminy odpowiedział, że cały czas na bieżąco w gminie Łaskarzew są wymieniane 

wodomierze. 

Radny Chmielewski zapytał, czy jest to robione etapami czy wybiórczo, w stosunku tylko 

do niektórych osób z chwilą odczytu. 

Wójt Gminy odpowiedział, że najstarsze wodomierze są systematycznie wymieniane. 

Radny Chmielewski zapytał, czy Wójt może odpowiedzieć kiedy ostatnio zostały one 

wymienione. 

Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli jest taka potrzeba to na najbliższe posiedzenie Rady 

zostanie zaproszony Prezes Związku i odpowie na wszystkie pytania. 
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Radny Chmielewski powiedział, że to Wójt powinien przekazywać Radzie Gminy 

sprawozdania z posiedzeń Związku. 

Radny Gurdek zadając następne pytanie powiedział, że w Statucie Gminy widnieje zapis, 

co to jest interpelacja, że najpierw jest wstęp a później pytanie. Prosił o zapisanie następującej 

wypowiedzi: „Budżet gminy jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki 

organu gminy związany z realizacją jej własnych zadań publicznych, i nie może finansować 

innych zadań realizowanych przez jednostki z poza systemu samorządu terytorialnego. Następnie 

zaczął zadawać pytanie dotyczące modernizacji i remontu Stacji Uzdatniania Wody w Melanowie. 

Radny Jacek Wysocki przerwał radnemu mówiąc, że radny Gurdek mówi ciągle to samo. 

Radny Gurdek zwrócił się do radnego Jacka Wysockiego „Zamknij się pan bo pani Ela nie 

słyszy.” 

Radny Jacek Wysocki poprosił o zanotowanie w protokole w jaki sposób radny Gurdek się 

do niego zwrócił. 

Radny Gurdek dokończył swoje pytanie, które brzmiało „ Czy modernizacja i remont SUW 

w Melanowie w wysokości 1.624 tys. złotych  było pomocą czy wsparciem dla Związku 

Międzygminnego, ponieważ jednostkami samorządu terytorialnego jest gmina, powiat 

i województwo?” 

Przewodniczący rady zapytał, czy są jeszcze  jakieś interpelacje. 

Radny Chmielewski zapytał gdzie w budżecie na 2017 rok zostały ujęte należności 

wymagalne za niewykonanie prac przez firmę Kempex. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że należności  zostaną wykazane w sprawozdaniu 

z wykonania budżetu a nie w projekcie budżetu. 

Radny Chmielewski powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi na swoje pytanie. 

Radni Anna Zackiewicz i Jacek Wysocki odpowiedzieli, że Skarbnik Gminy udzieliła 

odpowiedzi tylko radny Chmielewski nie słuchał. 

Przewodniczący rady zapytał czy są jeszcze jakieś interpelacje. 

Innych interpelacji nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

    

Ad. 8 

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

czy radni mają jakieś uwagi lub wnioski. 

Przewodniczący rady powiedział, że nie widzi i nie słyszy wniosków w związku z tym przystępuje 

do głosowania jawnego nad przyjęciem protokołu z XIX sesji rady Gminy Łaskarzew. 

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

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

 

Ad. 9 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawach różnych. 

 Radny Chmielewski powiedział, że przed chwilą odbyło się głosowanie nad przyjęciem 

protokołu i zapytał dlaczego przewodniczący zgodnie ze statutem pominął punkt  - otwarcie 

dyskusji. 

Przewodniczący Rady powiedział, że zadał pytanie czy są jakieś wnioski do projektu 

protokołu. 
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Radny Chmielewski powiedział, że niestety na koniec sali nie docierają słowa 

przewodniczącego. 

Radna Zackiewicz stwierdziła, że radny nie słuchał prowadząc rozmowę z radnym 

Gurdkiem. 

Radny Chmielewski powiedział, że widzi, że radna Zackiewicz dokładnie go obserwuje. 

 Radny Jacek Wysocki stwierdził, że nie tylko radna Zackiewicz obserwuje radnych, którzy 

nie słyszeli pytań odnośnie wniosków do projektu protokołu, bo rozmawiali. 

Radny Gurdek zwracając się do radnego Jacka Wysockiego powiedział, że radny strasznie 

się nim interesuje. 

Radny Jacek Wysocki odpowiedział, że interesuje się wszystkimi sprawami. 

Radny Gurdek zwrócił się do radnego Jacka Wysockiego ze słowami „Masz pan palec”. 

Radny Jacek Wysocki powiedział, że tak ma 21 palcy. 

Radny Gurdek powiedział do radnego Wysockiego „to ten 21 palec se pan włóż”. 

Przewodniczący Rady powiedział, że nie słyszy innych pytań w sprawach różnych 

i zamknął dyskusję. 

Radny Gurdek zwrócił uwagę  Przewodniczącemu Rady, że miał schyloną głowę i nie 

widział jak radny miał podniesioną rękę, na co Przewodniczący Rady odpowiedział, że 

obserwował radnych i nie zauważył żeby ktoś podnosił rękę. 

   

  Ad.10 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 

dwudziestej Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


