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              PROTOKÓŁ Nr XXXII/2021      

z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia  29 czerwca 2021 roku  

w Urzędzie Miasta Łaskarzew 

 

Stan Rady Miasta – 1 radnych, obecnych wg l. obecności /nieobecni: radny R.Stępień,  

radna B.Kozikowska/ 

 

 

Ad1. 

Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew radny Leszek Bożek  otworzył XXXII Sesję Rady 

Miasta Łaskarzew, przywitał obecnych uczestniczących, odczytał proponowany porządek 

obrad: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad /zalogowanie/. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Debata na temat Raportu o stanie Miasta Łaskarzew za 2020 rok . 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Łaskarzew. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2020r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Łaskarzew z tytułu 

wykonania budżetu za 2020r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata       

2021-2029. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za 

okres 3 miesięcy poprzedzających dzień założenia wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/177/2021  Rady Miasta 

Łaskarzew 

12. z dnia 27 maja r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy i na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu 

użytkowego stanowiącego własność Miasta Łaskarzew z tym samym biorącym w 

użyczenie 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

14. Informacja z działalności DPT „Bajka” za rok 2020 

15. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2020 

16. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 

rok 2020 

17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

19. Sprawy różne. 

20. Zamknięcie obrad.                                                

        

Ad2. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Burmistrz Miasta A.Laskowska wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 

uchwał: zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-186-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf


 2 

 

terenie Miasta Łaskarzew oraz zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodaroanie odpadami komunalnymi. Nazwy są skomplikowane 

ale uchwały dotyczą funkcjonowania PSZOKu, jakości i ilości odpadów jakie można tam 

oddawać – w punkcie 12a i 12b. 

 

Radny Ł.Laskowski zgłosił awarię urządzenia do logowania, ogłoszono 2min przerwy 

technicznej. Po  krótkiej chwili na sprawdzenie urządzenia obrady wznowiono. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia porządku obrad /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie  

 

Ad3. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Brak pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13 radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie  

 

Ad4. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 4 Debata na temat Raportu o stanie Miasta Łaskarzew za 2020 

rok . 

Burmistrz Miasta A.Laskowska zabrała głos przedstawiając wstęp do Raportu o stanie miasta 

za 2020r jako streszczenie zawartych w nim danych – 

http://bip.miastolaskarzew.pl/images/BIP_RAPORT_O_STANIE_MIASTA_2020_R__2.pdf. 

Raport został przygotowany po raz trzeci zgodnie z obowiązkiem ustawowym. Dokument 

zawiera podsumowanie działalności Burmistrza w zakresie realizacji zadań ustawowych 

samorządu oraz programów i strategii, a także uchwał Rady Miasta  w 2020r. W Raporcie 

znajdują się również informacje na temat finansów Miasta, danych demograficznych, 

realizowanych inwestycji i prac modernizacyjnych, a także wydarzeń kulturalno-społecznych. 

Przedstawiono przykładowe zdjęcia z wydarzeń w Mieście.  

Przewodniczący RM dodał, że odbyły się rozmowy nad Raportem na komisjach, może ktoś z 

radnych ma pytania czy swoje spostrzeżenia? 

Głos zabrał radny F.Głowacki przewodniczący komisji budżetu dodając, że rok 2020 był 

trudny z powodu pandemii ale pomimo trudnych warunków bardzo dużo działań i wydarzeń 

odbyło się w naszym mieście.  

Burmistrz przypomniała o awarii oczyszczalni, która była dużym problemem, o której 

niektórzy już zapomnieli z naszej społeczności, było to ogromne wyzwanie: raporty, 

specjaliści kontrole WIOŚ, zagrożenie zamknięcia oczyszczalni i różnych kar, których udało 

się uniknąć dzięki w związku z wykonaniem tej modernizacji. Było to duże obciążenie dla 

miasta bo 1mln i środki z umorzenia pożyczki na budowy oczyszczalni sprzed 10lat 

musieliśmy przeznaczyć na modernizację tej a nie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej jak było 

planowane. Jest to dalej wyzwania dla miasta, ponieważ pilnych remontów wymagają 

wszystkie przepompownie o czym dokładnie wiedzą np. mieszkańcy rejonu ul.Garncarskiej – 

jedna z najbardziej awaryjnych przepompowni. Udało się zmodernizować oczyszczalnię ale 

to nie kończy działań i inwestycji w prawidłowe działanie wod-kanu w mieście.  

Burmistrz wspomniała o ostatnim weekendzie kiedy nastąpił brak w dostawie wody ale to nie 

była awaria tylko pobór wody był tak duży blisko 100% więcej niż standardowo w weekendy, 

pompy nie nadążały pompować a filtry tej wody oczyszczać mimo modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody.  Burmistrz dodała, że niedługo możemy stanąć przed faktem rozbudowy 

SUW żeby zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców – ale to plany i wyzwania na 

http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-186-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-187-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-187-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-187-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-187-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/BIP_RAPORT_O_STANIE_MIASTA_2020_R__2.pdf
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przyszłość. Burmistrz wyraziła swoje zadowolenie uniknięcia katastrofy ekologicznej. 

Obecnie zadanie jest realizowane bardzo dobrze, badania ścieków są prawidłowe według 

wszystkich wskaźników. To nie był łatwy czas i łatwe decyzje co do finansów więc możemy 

sobie nawzajem pogratulować. Te 500tys otrzymane z tarczy covid, które miały być 

przeznaczone na inwestycje drogowe poszły na oczyszczalnię, bez tych środków byłby 

problem ze sfinansowaniem tej modernizacji. Mając środki z umorzenia pożyczki i tarczy 

udało się sfinalizować te inwestycje : modernizację oczyszczalni i SUWu. Modernizacja 

SUWu była również konieczna, ponieważ miasto miało warunkowe dopuszczenie wody do 

spożycia i trzeba było podjąć działania. Udało się SUW zmodernizować, była to inwestycja 

mało widoczna dla mieszkańców ale konieczna dla zdrowia i życia nas wszystkich. 

Radny K.Grudzień zapytał o zadłużenie miasta w stosunku do roku poprzedniego? 

Burmistrz Miasta odpowiedziała, że na podobnym poziomie. 

Skarbnik Miasta doprecyzowała, że zadłużenie na podobnym poziomie 6 292 918zł, niecałe 

600tys spłacone i 600tys wzięty kredyt.  

Burmistrz dodała, że ten rok również jest trudny, ponieważ musimy spłacić ok1mln.  

 

Przewodniczący RM zaproponował aby pkt 15 Sprawozdanie SPZOZ przesunąć jako bieżący,  

aby p.Kierownik nie czekał, na komisjach było przedstawione i zaopiniowane sprawozdanie . 

Burmistrz zwróciła uwagę, że najpierw po Raporcie o stanie miasta należy podjąć uchwałę w 

sprawie wotum zaufania dla Burmistrz Miasta. 

Przewodniczący RM przeszedł do pkt 5. 

 

Ad5. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt5 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza 

Miasta Łaskarzew. 

  

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Rada Miasta wyraziła zgodę na przeniesienie pkt 15 jako bieżący. 

 

Ad15. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt15 Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2020. 

Przewodniczący RM dodał, że na komisjach sprawozdanie było przedstawione i uzyskało 

pozytywną opinię. Odbyło się również posiedzenie Rady SPZOZ. Jeżeli są pytania do 

p.Kierownika można dopytać. 

Głos zabrała radna E.Kubiak pytając czy w naszej przychodni jest zatrudniony lekarz 

medycyny pracy? 

Kierownik odpowiedział, że nie. Jeżeli lekarz pracujący w POZ ma specjalizację medycyny 

pracy to w ramach POZ tego nie wykonuje ale jeżeli ma porozumienie z kierownikiem, jest to 

możliwe, ale badania z medycyny pracy są odpłatne. U nas lekarz ma taką specjalizację ale 

oficjalnie na piśmie nie wystąpił o zgodę chociaż było rozważane co do naszych dwóch 

urzędów, dla innych nie. 

Radna zapytała czy mogliby skorzystać tylko pacjenci z naszej przychodni? Kierownik 

odpowiedział, że nie z całej Polski, ponieważ medycyna pracy jest prywatna.  

Kierownik SPZOZ w Łaskarzewie wyjaśnił dlaczego w sprawozdaniu jest ujemny wynik 

finansowy, ponieważ był zakup inwestycyjny: aparat USG i koncentratory tlenu tak bardzo 

potrzebny podczas pandemii podczas duszności u pacjentów i aparat EKG = na ok 130tys 

oraz wypłacono trzynastki dla pracowników, które zostały zaksięgowane w 2020roku. Pan 

Kierownik dodał, że środki, które SPZOZ otrzymuje są wystarczające i przychodnia ma 

środki na koncie. Od 1 lipca 2021 przychodnia zupełnie się otwiera dla pacjentów.  
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Radny F.Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z 

działalności SPZOZ za 2020r. 

Brak pytań. 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad6. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt6 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2020r. 

Przewodniczący RM dodał, że radni otrzymali sprawozdania, zapoznali się. Na komisjach 

połączonych były rozpatrywane i przeprowadzona dyskusja. RIO pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdania finansowe z wykonania budżetu za rok 2020. 

Radny F.Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały sprawozdania 

finansowe za rok 2020. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad7. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt7 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Miasta Łaskarzew z tytułu wykonania budżetu za 2020r. 

Przewodniczący RM zwrócił się do radnej E.Kubiak przewodniczącej komisji Rewizyjnej o 

przedstawienie sprawozdania . 

Radna E.Kubiak odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta 

absolutorium za 2020r. RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

po udzieleniu absolutorium wręczono kwiaty Pani Burmistrz. 

 

Burmistrz Miasta Anna Laskowska podziękowała za udzielone absolutorium, za zaufanie, 

kwiaty i życzenia. To jest praca nas wszystkich wspólnie z pracownikami urzędu. Burmistrz 

jest przekonana, że nam wszystkim zależy na rozwoju miasta i żeby naszym mieszkańcom 

żyło się lepiej. Działamy dalej.  

 

Ad8. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta na lata  

2021-2029. 

Radny F.Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały uchwałę. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad9. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 

2021. 

Radny F.Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały uchwałę. 
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Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad10. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień założenia wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego. 

Przewodniczący RM wyjaśnił, że uchwała omawiana była na komisjach połączonych. 

Radny F.Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały uchwałę. 

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad11. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt11 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXXI/177/2021  Rady Miasta Łaskarzewz dnia 27 maja r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na zawarcie kolejnej 

umowy użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Łaskarzew z tym 

samym biorącym w użyczenie. 

Radny F.Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały uchwałę. 

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad12. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

Radny F.Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały uchwałę. 

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad12a. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt12a zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew. 

Burmistrz wyjaśniła, że zmiana dotyczy rodzajów frakcji jakie można oddawać na PSZOK. 

Rada Miasta ma taką możliwość aby zmienić żeby odpady bio były odbierane tylko spod 

nieruchomości. Zmiana w regulaminie odpady bio są kompostowane lub zabierane tylko spod 

posesji.   

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

 

 

http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-186-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-186-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf
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Ad12b. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt12b zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodaroanie odpadami komunalnymi.  

Burmistrz wyjaśniła, że uchwała ta również dotyczy funkcjonowania PSZOKu, i dodany jest 

ust.4 w brzmieniu : „....wprowadza się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych na 

PSZOK w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w ilości nie przekraczającej 4szt „dużych” 

(typu szafa, łóżko), 8szt. „małych” (typu krzesło, szafka nocna) na nieruchomość na rok 

kalendarzowy 

2)zużytych opon z motocykli w ilości nie większej niż 2szt. oraz z samochodów osobowych w 

ilości nie większej niż 4szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy 

3)odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie 

przekraczającej 300l na nieruchomość na rok kalendarzowy.....” 

Burmistrz wyjaśniła, że działania te są podyktowane dużą ilością zbieranych odpadów w 

naszym mieście jak również na PSZOKu. W maju 2021 za zebrane odpady od mieszkańców 

zapłaciliśmy kwotę 160tys, z czego 40tys to koszt za odpady rozbiórkowe i pobudowlane 

oddane na PSZOK. Wzorem innych samorządów zdecydowaliśmy o ograniczeniu w 

oddawaniu na PSZOK materiałów rozbiórkowych aby mniej płacić. Jest to jedna z form 

działania aby wpływać na cenę od mieszkańców za odpady komunalne i ograniczać ilość. Te 

wartości są ze sobą powiązane. Burmistrz zachęcała po podjęcia tej uchwały.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 12osób, przeciw – 1osoba, wstrzymujący się -brak 

 

Radny Głowacki zabrał głos wyjaśniając, że zagłosował za tą uchwałą ale uważa, że RM 

będzie ją zmieniać, ponieważ często jest że na rodzinę przypadają 2-3 samochody czy 

motocykle. Radny zapytał o opony rowerowe? Mecenas odpowiedział, że ograniczenie nie 

obejmuje. 

Radny Paziewski odniósł się w ten sam sposób co do gabarytów, szafy fotele będziemy 

widzieć w lesie.  

Przewodniczący RM odpowiedział, że trzeba będzie montować foto-pułapki, jak ktoś zapłaci 

5tys mandat drugi raz nie zrobi tego. Musimy uczyć mieszkańców, ponieważ płacimy 

ogromne kwoty za śmieci. Mieszkańcy mają do nas pretensję, ponieważ jedni korzystają z 

PSZOK a wszyscy za to płacą, czy korzystają czy nie. Jeżeli wypracujemy inne rozwiązanie 

bardziej sprawiedliwe do uchwały wrócimy.  

Radny Głowacki dodał, że miasto żyje, a co zrobimy jak ktoś będzie robił remont piętrówki? 

Przewodniczący odpowiedział, że można zamówić sobie kontener podstawią, zabiorą trzeba 

zapłacić. Bardzo dużo osób skarży się, że płaci za kogoś. Najlepiej byłoby żeby każdy płacił 

za siebie.  

Radny Głowacki podsumował, że zobaczymy jak to wyjdzie w trakcie. 

Radny Dudek zwrócił uwagę, na fakt jak się czują mieszkańcy, którzy nie mają samochodu , 

ktoś robi remont oddaje gruz na PSZOK kontener a ktoś inny za ten tonaż płaci.  

Przewodniczący RM dodał, że na komisjach temat można jeszcze raz omówić, dziś uchwała 

została podjęta. Zakończył dyskusję.  

 

Ad13. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt13 Informacja z działalności DPT „Bajka” za rok 2020 

Przewodniczący RM – informacja przedstawione na komisjach połączonych 

Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały informację. 

Brak pytań i uwag. 

http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-187-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-187-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-187-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwała_XXXII-187-2021_z_dn._29_czerwca_2021.pdf
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Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad14. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt14 Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 

rok 2020 

Przewodniczący RM – informacja przedstawione na komisjach połączonych 

Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały informację. 

Burmistrz dodała, że nasza biblioteka zajmuje I miejsce co do liczy czytelników w powiecie 

garwolińskim.  

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad16. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt16 Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy 

sesjami. 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 28.05.2021 r. 

do dnia 29.06.2021 r.  

Gospodarka wod.-kan. 

1. Od 1 maja pełna eksploatacja i utrzymanie sieci wod – kan – Miasto – pozytywne 

doświadczenia, 26 awarii, w tym SUW – nadmierny pobór wody, apel o racjonalne 

gospodarowanie wodą 

Przewodniczący RM dodał, że jest po rozmowach z pracownikami referatu i apel jest do 

mieszkańców bloków, ponieważ ostatnie awarie są właśnie tam i nie wynikają ze słabej 

infrastruktury tylko z powodu wrzucania chusteczek do sedesów, pampersów itp. Są to 

zdarzenia notoryczne, które wkręcają się w pompy. Pracownicy to usuwają chociaż może nie 

powinni bo to się dzieje przez kogoś, nie ze stanu infrastruktury. Ogromny apel do 

mieszkańców o niewrzucanie taki rzeczy . Na komisjach połączonych zajmiemy się tym 

problemem, bo to kosztuje dużo pieniędzy.  

2. Miejska Oczyszczalni a Ścieków - kontrola WIOŚ, podpisanie protokołu 

pokontrolnego, bez uwag – zadanie wykonane prawidłowo,  

3. Wniosek dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej  ul. Kolejowa - Przychodnia,  PROW 

– planowany termin złożenia 2 lipca 

4. Miasto wysłało wezwanie do spółdzielni z Piaseczna o wykonanie ponowne na 

Okrąglaku, termin mija na koniec lipca. 

5. Wniosek o nowe taryf za wodę i ścieki złożony musi być na początku września. 

Trwają rozmowy w tej sprawie. 

Gospodarka odpadami  

1. Kontrole dot. właściwej segregacji, PSZOK, przedsiębiorców. Przedsiębiorca nie 

może oddawać odpadów z działalności na PSZOK, musi mieć podpisaną odrębną 

umowę z firmą. Burmistrz apeluje ponieważ nadchodzi czas wydawania decyzji 

administracyjnych, kar 

2. Działania w kierunku zmniejszenia ilości odpadów – targowisko, ograniczenia ilości 

na PSZOK, ulga na kompostowniki. Zamontowany monitoring na targowisku. 

3. Do końca maja wydaliśmy 700tys na odpady a w budżecie mamy 1 100 000, apel o 

racjonalne generowanie odpadów. Podnieśliśmy ulgę 3zł dla mieszkańca za 

kompostowanie odpadów. 
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Infrastruktura drogowa 

1. Spotkanie z projektantem Panem Brzozowskim i wizja w terenie – ul. Dąbrowska, 

Niecała, zbiornik Ppoż, ul. Biała odcinek Garwolińska-Alejowa oraz Biała, Źródlana i 

Garncarska, Wyszyńskiego, łącznik Biała- Piaskowa, Jasna- Biała (wody opadowe) 

2. Modernizacja łącznika Biała-Piaskowa – w trakcie 

3. Bieżące remonty – uzupełnienie tłuczniem ul. Piaskowej i Wyszyńskiego 

4. Prace nad dokumentacją dotyczącą ul. Przychód –  część II, pozwolenie wodnoprawne 

(aplikowanie o środki z FDS lub Polski Ład) 

5. Pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie czasowego ograniczenia parkowania 

ul. Rynek Duży oraz oczyszczanie wzdłuż ul. Warszawskiej 

6. Ogłoszenie przetargu na wykonanie na drogę na Leokadię 

Infrastruktura sportowa 

1. Wyłonienie projektanta nowej hali sportowej – podpisanie umowy 1 lipca 

2. Spotkanie z przedstawicielami środowisk ws budowy hali sportowej 

Placówki oświatowe 

1. Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego ZS Nr 1 i ZS Nr 2 (klasy ósme) 

2. Udział w webinarze dotyczącym finansowania oświaty 

Działalność kulturalna i promocja Miasta 

1. Przygotowania do Festiwalu Akordeonistów – 4 lipca i Dni Miasta  22 sierpnia 2021 

2. Wznowienie działalności DPT Bajka – warsztaty + oferta wakacyjna 

3. „Przystanek Historii i Kultury” LGD Powiatu Garwolińskiego – ul. Rynek Duży, 

przygotowania do utworzenia podobnego przystanku na ul. Warszawskiej  

4. Przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacyjnego Miasta 

Gospodarka mieszkaniowym zasobem Miasta 

1. Ocena stanu technicznego budynku przy ul. Alejowej 14, wykaz prac remontowych – 

wartość ok. 400 tys. zł 

2. Rozpoczęcie prac porządkowych w lokalu przy ul. Alejowej 23 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1. Rada Społeczna SPZOZ – od 1 lipca planowane pełne otwarcie Przychodni 

2. Szczepienia przeciwko COVID-19 – zachęcamy, na dzień dzisiejszy 37,5 % osób 

zaszczepionych 

3. Udział w Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym OSP Łaskarzew 

Tereny Zielone i Ochrona Powietrza  

1. Podpisanie umowy na projekt Tężni solankowej i ogrodu halofitów ul. Rynek Duży – 

dofinansowanie z MIOPiM 

2. Trwa Inwentaryzacja Indywidualnych Źródeł Ciepła – ankiety 

3. Inwentaryzacja Wyrobów zawierających azbest – 7-16 czerwca, wniosek do WIOŚ na 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

4. Bieżąca pielęgnacja zieleni, koszenie poboczy, przycinanie odrostów 

5. Wizja w terenie z udziałem doradcy gospodarczego M. Malinowskiego i Z. Pietrzaka 

dotycząca możliwych wspólnych inwestycji w obszarze Alejek, Małpiego Gaju, Rzeki 

Urząd Miasta 

1. Opracowanie Raportu o stanie Miasta za 2020 r.  

2. Wniosek do Zarządu  Wspólnoty Gruntowej dot. przekazania terenu tzw. Małpiego 

Gaju i środków na kruszarkę  
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3. Trwa Narodowy Spis Powszechny – praca rachmistrzów spisowych 

4. Udział w konferencji online poświęconej Nowej perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej, Funduszowi  Odbudowy, Podziałowi  Mazowsza 

5. Udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Garwolińskiego m.in. na temat 

programu rozwoju sieci dróg gminnych niespełniających warunków technicznych 

FDS 

6. Udział w posiedzeniu Zarządu LGD 

7. Udział w spotkaniu Klubu Senior + 

8. Udział w otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnem 

9. Udział w spotkaniu osób konsekrowanych pochodzących z Parafii Łaskarzew 

Rada Miasta 

1. Udział w posiedzeniach  Komisji RM 

2. Indywidualne spotkania z radnymi w sprawie inwestycji w okręgach (ul. Dąbrowska i 

Niecała,  łącznik ul. Piaskowa – Biała, ul. Chopina, Nowa) 

Ad17. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt17 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z 

działalności pomiędzy sesjami. 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 

28.05.2021 r. do dnia 29.06.2021 r.  

1. Udział w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ 

2. Udział w spotkaniu z mieszkańcami dotyczące hali sportowej, na hali 

3. Indywidualne spotkania z Radnymi w sprawach inwestycji w okręgach 

4. Spotkania z mieszkańcami w sprawach kanalizacji i śmieci 

5. Udział w komisji połączonej 

6. Spotkania z p.Burmistrz i Radnymi 

7. Praca z biurem rady, podpisywanie uchwał 

 

Ad18. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt18 Sprawy różne.  

• Radny Paziewski zapytał o drogę na Leokadię jak będzie finansowana przez miasto i 

gminę?  

Burmistrz odpowiedziała, że umówiona jest z p.Wojtem na spotkanie po przetargu jak będzie 

znana kwota ostateczna wtedy będzie ustalana kwota jaką Gmina dołoży do inwestycji. 

Przewodniczący RM dodał, że miasto nie poniesie żadnych kosztów a jeszcze wpłyną środki 

na inne inwestycje. 

• Radny Grudzień zgłosił dwa uschnięte drzewa na u.Grzybowej zagrażające 

bezpieczeństwu, drzewa blisko placu zabaw  

• mieszkaniec ul.Przychód zapytał dlaczego tak długo trwa decyzja o pozwolenie 

wodnoprawne? Pracownik odpowiedział, że 26  kwietnia został operat odebrany i 

wniosek przez nas sporządzony miała dostarczyć osoba, odbierająca operat, 29 

kwietnia otrzymaliśmy informację od projektanta, że osoba ta jest niedostępna. 

Projektant1 maja  odebrał operat i wraz z wnioskiem nam dostarczył, po majówce 4 

maja wniosek o pozwolenie został złożony. 25 maja dostaliśmy wezwanie o 

uzupełnienie wniosku – to nie było od nas zależne. Osoba odpowiedzialna, 

przygotowująca poprawiła operat w ciągu 7dni i przekazaliśmy uzupełniony wniosek. 

Teraz czekamy 14 dni, trwa postępowanie administracyjne, mieszkańcy Przychoda też 

powinni otrzymać pisma. Taką informację telefoniczną otrzymaliśmy, że pisma 

wysłane. Nam zależy na dopilnowaniu sprawy a Pan nas też pilnuje.  

• Mieszkanka ul.Świerkowej zapytała co się zmieniło od ostatniej sesji, było obiecane, 

że równiarka będzie.  
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Sekretarz Miasta odpowiedział, że zrobił rozeznanie rynku i terminy bieżące są zajęte, 

musimy zaczekać na wolny termin i dogodną pogodę. Warunki atmosferyczną są bardzo 

ważne przy takich pracach aby nie zaszkodziły jeszcze bardziej niż jest.  

Radny Głowacki zapytał czy to jest płatne na godzinę? Sekretarz tak 180-160zł/h. Radny 

Głowacki dodał, że przy cmentarzu jest tragedia. Przewodniczący RM dodał, że równiarka 

będzie na całym mieście.  

Sekretarz wyjaśnił, że Powiatowy Zarząd Dróg nie ma swojej równiarki. Radny Grudzień 

mówił o Maciejowicach że mają ale Sekretarz sprostował, że dzwonił i odpowiedzieli, że nie 

mają. Przewodniczący RM zapytał jaka może być konkretna odpowiedź dla Pani? Sekretarz, 

że trudno powiedzieć czekamy na wolny termin, może po 3tyg.  

• Mieszkanka ul.Świerkowej zapytała czy w związku z Polskim Ładem bo słyszy o 

różnych ulicach, że mają być robione czy jej będzie uwzględniona? Wszyscy 

Burmistrzowie obiecywali 35lat, a mieszkańcy płacą podatki i  nic im się nie należy. 

Burmistrz odpowiedziała, że ulice są planowane i wnioskowane, nie że będą robione, 

a wszystko zależy jaki będzie regulamin składania wniosków i jakie będą kryteria do 

spełnienia. Będzie to wiadome po 1 lipca 21r, po konferencji. Wtedy zbiorą się 

komisje i będą dyskusje w tym temacie.  

Burmistrz wyjaśniła, że w mieście jest 11km dróg gruntowych i ma świadomość, że jest 

potrzeba budowy dróg w mieście. 

Przewodniczący RM pogratulował p.Burmistrz jeszcze raz dobrego wyniku, dodał że 

mieszkańcy mają wiele potrzeb ale nie da się tego zrobić w 2lata. W tej kadencji 

pozyskaliśmy prawie 6mln w ostatnich latach Łaskarzew takich środków nie pozyskał . Tego 

jeszcze nie widać bo 4mln na halę. Jesteśmy w kontakcie z naszymi parlamentarzystami, 

którzy nam pomogą jak tylko pojawią się programy, mówimy o drogach, kanalizacji i o hali.  

 

A19. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad XXXII sesji Rady Miasta, Przewodniczący 

podziękował wszystkim i zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

 

                           Leszek Bożek 

 

Protokołowała: K. Licbarska 
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