
 1 

 

              PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021      

z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia  28 grudnia 2021 roku  

w Urzędzie Miasta Łaskarzew 

 

Stan Rady Miasta – 15 radnych, obecnych wg l. obecności  

 

Ad1. 

Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew radny Leszek Bożek  otworzył XXXVIII Sesję Rady 

Miasta Łaskarzew,  

Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącym Rady Miasta i Radnymi złożyli życzenia 

świąteczne mieszkańcom. 

Przewodniczący Rady Miasta 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021- 

2028. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2022-2029 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Łaskarzew do kategorii dróg 

gminnych 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , jak również tryb 

ich pobierania. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z 

usługamiopiekuńczymi. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2022 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta 

Łaskarzew w 2022r. 

14.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami 

16.Sprawy różne. 

17. Zamknięcie obrad.  

 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał czy są uwagi lub zmiany do porządku obrad. 

Burmistrz Miasta wnioskowała  

• o wycofanie pkt 9  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta 

Łaskarzew do kategorii dróg gminnych.  

• wprowadzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wydatków budżetu miasta, 

które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków – 

jako pkt 5a 

• wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na zawarcie kolejnej umowy 
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najmu lokalu użytkowego stanowiącego współwłasność Miasta Łaskarzew – jako pkt 

11a. 

Radny Paziewski wnioskował o zamianę kolejności uchwał pkt 12 i 13, aby najpierw 

zatwierdzane były plany pracy komisji a następnie plan pracy Rady. 

    

Ad2. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania zmian w porządku obrad /uczestniczy 15radnych/ za – 

15osób, jednogłośnie 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia porządku obrad /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie  

 

Ad3. 

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

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15 radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie  

 

Ad4. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta na lata 2021-2029. 

 

Radny  Głowacki dodał, że uchwała uzyskała pozytywną opinię komisji połączonych.  

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad5. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt5 Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta na 

rok 2021. 

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywną opinię komisji połączonych. 

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad5a. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt5a w sprawie w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 

2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych 

niewygasających wydatków.   

Skarbnik wyjaśniła, że przetarg na ul.Dąbrowską i umowa podpisane zostają w ty roku a 

inwestycja zostanie przeniesiona i wykonana w roku przyszły, musimy zabezpieczyć środki 

na te inwestycję.  

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad6. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt6 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta na lata 2022-2029. 

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywną opinię komisji połączonych. 
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Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad7. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 

rok 2022.  

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywna opinie komisji połączonych. 

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad8. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt8 Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywna opinie komisji połączonych. 

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad9. 

Punkt został zdjęty z porządku obrad 

 

Ad10. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z 

opłat , jak również tryb ich pobierania.  

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywna opinie komisji połączonych. 

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad11. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

Radny Głowacki dodał, że uchwała otrzymała pozytywna opinie komisji połączonych. 

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad11a. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt11a  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na zawarcie kolejnej umowy 
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Radny Głowacki poprosił o przedstawienie dla mieszkańców czego uchwała dotyczy. 

Burmistrz wyjaśniła, że uchwała dotyczy umowy najmu dla SPZOZ  w Łaskarzewie, 

podpisanie kolejnej umowa na 2 lata. 

 

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad12. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt12 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Miasta Łaskarzew w 2022r.  

Głos zabrał radny Głowacki pytając czy Radni są zadowoleni z prac komisji, do których 

należą? Jak odczuwają czy komisje pełnią swoja funkcję, ponieważ jak on zrobił komisję 

budżetu odczuł, że to był skok na kasę urzędu, ponieważ zrobił dodatkową komisję budżetu a 

posiedzeniach radni nie do końca wiedzą o co chodzi. Wczoraj były komisje , pracowaliśmy 

3godz a dziś rada i czy wszyscy wiemy o co chodzi czy jesteśmy przygotowani i zadowoleni? 

Radny dodał, że on nie do końca wie wszystko, w urzędzie jest tylko na sesjach i komisjach a 

p.Przewodniczący jest często i na pewno dużo więcej od nas wie. A czy sam 

p.Przewodniczący jest zadowolony z tego jak komisje pracują? Bo to jest bardzo ważne czy 

komisje połączone są dla pana dobre czy dla radnych? Bo była nagonka na radnego, że zrobił 

jedną komisję więcej. Czy to tak miało być aby nie zwoływać więcej komisji tematycznych? 

Radny Paziewski dodał, że jest członkiem komisji oświaty i od początku nie było żadnego 

posiedzenia. Odpowiedziała radna Zalech przewodnicząca komisji oświaty, że odbyło się 

spotkanie i nie było żadnych uwag. Radny Paziewski zapytał o termin tego posiedzenia. 

Głos zabrała p.Burmistrz mówiąc, że to co poruszył radny Głowacki czyli styl pracy Rady jest 

bardzo ważne ale wymaga to innego spotkania niż sesja aby o tym mówić. Wymaga to 

omówienia procedur jak mają wyglądać posiedzenia komisji czy rady. Czy skoro wczoraj na 3 

godz. posiedzeniu komisji połączonych szczegółowo były omawiane tematy, czy na sesji 

powtarzamy wszystkie dyskusje ? Czy dzielimy się z mieszkańcami wnioskami ? To jest do 

ustalenia. To jest tylko zdanie burmistrz jak powiedziała, bo pracami rady kieruje 

przewodniczący.  

Głos zabrała radna Kozikowska mówiąc, że co do skuteczności każdy z nas radnych ma 

wpływ na pracę komisji. Plan pracy to planowanie pracy a rzeczywistość to weryfikuje. Nie 

musi to być w 100% wykonanie. Wszyscy mamy wpływ na kształt pracy komisji a nie 

punktowanie siebie i ilości spotkań. 

Głos zabrał przewodniczący RM mówiąc, że jest radnym drugą kadencję i porównując jedna 

do drugiej, ta kadencja jest zdecydowanie lepsza, radni bardziej pracują co widać w działaniu 

i efektach. On w poprzedniej kadencji nie był w żadnej komisji dopóki jedna osoba nie 

zrezygnowała aby każdy był w komisji,  w tej kadencji tego  nie ma. Przewodniczący słucha 

wszystkich radnych i np. ważny jest głos radnego Grudnia, który mówi, że nic nie wie a 

przychodząc na komisje połączony ma informacje co się dzieje. Przewodniczący RM 

podziękował przewodniczącej k.oświaty, bo to że nie ma komisji nie znaczy, że 

przewodnicząca nie pracuje. Orientuje się w sporcie, bo jest zapraszane na mecze, 

spotkaliśmy się dwa razy w szkole, nie każdy chciał się podpisać pod pismem aby wyjaśnić 

sprawy, jaki bałagan panuje w niektórych jednostkach. Przewodniczący jest bardzo 

zadowolony z pracy komisji oświaty. Nie potrzeba było zwoływać komisji aby pojechać na 

oczyszczalnię i zobaczyć jak jest, bo w poprzedniej kadencji to szambo było lane obok 

oczyszczalni, od około 2lat szambo wlewane jest do oczyszczalni. Jest wiele rzeczy, które 

wspólnie zostały podjęte. Ta kadencja jest lepsza. Podziękował radnym. 

Radny Paziewski odniósł się do słów przewodniczącego, dlaczego nie zgłosił jako radny, że 

szambo jest wylewane obok oczyszczalni. A to czy był Pan w komisji czy nie w poprzedniej 
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kadencji zależało od 15osób, nie od niego – on był za. Radny zwrócił się do przewodniczącej 

k.oświaty, jaką wartość ma pismo, które sama Pani podpisuje? Komisja powinna zatwierdzić 

pismo i się ustosunkować do sprawy. Było tyle spraw dotyczących szkół a żadnego spotkania 

komisji  nie było.  

Przewodniczący RM podsumował, że każdy radny może pismo napisać nie tylko 

przewodniczący komisji jeżeli coś się dzieje. Spotkajmy się cała 15osób i zdecydujemy co 

dalej robić, ponieważ teraz jest bardzo dużo spraw już wyjaśnionych.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 14osób, przeciw-brak, wstrzymujący się – 1osoba 

 

Ad13. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt13 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Miasta Łaskarzew w 2022 r. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 14osób, przeciw-brak, wstrzymujący się - 1osoba 

 

Ad14. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt14 Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy 

sesjami. 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 11.11.2021 r. 

do dnia 28.12.2021 r.  

Gospodarka wod.-kan. 

1. Przygotowywanie dokumentacji projektowej w ramach zadania finansowanego z 

Programu Polski Ład na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i modernizacji infrastruktury 

wod.-kan.: 10 mln 70 tys. zł – przetarg wiosna 2022 na całość zadania. 

2. Podpisana umowa na budowę odcinka kanalizacji na ul Miodowej na oś „OGRODY” 

w Łaskarzewie 

3. Spotkanie z mieszkańcami  ul. Przychód – analiza projektu budowy wodociągu 

wykonanego przez Gminę – nowa inwestycja w Mieście w 2022 r. (projekt odcinka 

sieci nieuwzględnionego w inwestycji gminnej. 

4. W przygotowaniu przetarg na wyłonienie wykonawcy na remont „Okrąglaka” 

5. W przygotowaniu przetarg na budowę kanalizacji w ul. Kolejowej, Klonowej, Żytniej 

i Przychodniej 

Gospodarka odpadami  

1. Ogłoszenie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów – 

otwarcie ofert 6 grudnia br. 

2. Analiza funkcjonowania PSZOK – popiół i bioodpady 

3. Duża ilość odpadów, uchwała o dofinansowaniu – w bieżącym roku Miasto 

dofinansowało gospodarkę odpadami w kwocie ok. 500 tys. zł. 

4. Kontrole - kontynuacja 

Infrastruktura drogowa 

1. Zakończenie inwestycji - budowa drogi na Leokadię – dofinansowanie inwestycji 

przez Gminę Łaskarzew w wysokości 100 tys. zł – otwarcie planowane na 8 grudnia 

br. 

2. Przygotowywanie postępowania przetargowego na przebudowę ul. Nowej 

3. Dnia 01.12.2021 r. nastąpi wyłonienie wykonawcy przejścia dla pieszych na ul. 

Dąbrowskiej (przejście na ul. Kopernika zostanie zmodernizowane przez 

pracowników gospodarczych UM) 
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4. Przygotowywanie postępowania przetargowego na budowę chodnika na ul. 

Dąbrowskiej – Kusocińskiego część I 

5. Ul. Przychód – przygotowywanie dokumentacji projektowej, czekamy na wyniki 

naboru FDS 

Sport, Infrastruktura sportowa 

1. Trwają prace nad dokumentacją projektową nowej hali sportowej 

2. Zakończona została modernizacja II część trybun i ogrodzenia wewnętrznego płyty 

boiska - program MIWIS Urzędu Marszałkowskiego –otwarcie z udziałem 

zaproszonych gości odbyło się 25 listopada br. 

Działalność kulturalna i promocja Miasta 

1. Jarmark Bożonarodzeniowy 5 grudnia  

2. Mikołajki w Mieście – spektakl teatralny dla dzieci 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1. Trening radiowy systemu ostrzegania ludności cywilnej i wojsk w Mieście Łaskarzew 

o zagrożeniach uderzeniami z powietrza dn. 18.11 br. 

2. Nowe wyposażenie dla OSP – środki ochrony osobistej ok. 30 tys. zł 

Tereny Zielone i Ochrona Powietrza  

1. Realizacja zadania Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitów ul. Rynek Duży – 

dofinansowanie z MIOPiM – uruchomienie na wiosnę 

2. Trwa Inwentaryzacja Indywidualnych Źródeł Ciepła – ankiety + ankieter, opracowanie 

raportu - grudzień 

3. Kontrola palenisk, kompostowników i zbiorników bezodpływowych - grudzień 

Placówki Oświatowe 

1. Przygotowanie wniosku na środki na remont dachu w ZS Nr 2 i budynku mieszkalnym 

– wartość zadania ok. 430 tys. zł. 

Urząd Miasta 

1.  „Przystanek Historii i Kultury” LGD Powiatu Garwolińskiego – w trakcie realizacji 

(zamówiona wiata, gabloty informacyjne, pendrivy, zlecenie na montaż elektroniki) 

2. Bieżące spotkania i rozmowy z mieszkańcami 

3. Spotkanie w Maciejowicach dot. programu „Cyfrowa Gmina” – Miasto otrzymało 

kwotę 144 tys. zł z przeznaczeniem na cyfryzację Urzędu i poprawę 

cyberbezpieczeństwa. 

4. Udział w Zjeździe Delegatów Zarządu Gminno-Miejskiego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Burmistrz wiceprezesem Zarządu 

Miejsko – Gminnego i Delegatem na Zjazd Powiatowy. 

5. Organizacja obchodów 11 listopada 

Rada Miasta 

1. Udział w posiedzeniach  Komisji RM 

2. Indywidualne spotkania z radnymi w sprawie inwestycji w okręgach  

3. Prowadzone są działania dot. światłowodów i rozprowadzania na mieście, to jest 

działalność prywatna nie prowadzona przez urząd, o szczegóły trzeba zgłaszać się do 

tej firmy. 

Radna Kozikowska poprosiła o przedstawienie krótkie dot. dofinansowania 10mln i budowy 

kanalizacji ul.Kolejowa. 

Burmistrz wyjaśniła, że dofinansowanie na działania wod-kan to kwota łącznie 12mln i dzieli 

się na kilka części: największa 10mln Polski ład, 900tys również w ramach Polskiego ładu 

przyznane samorządom bez składania wniosków i pozyskane z PROW ok 800tys 
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dofinansowanie 63% i wkład własny. Środki z PROW to kanalizacja na ul.Kolejową do 

ul.Przychodniej /na wysokości nieruchomości obecnego sekretarza/ i wybudowania tam 

przepompowni tłoczni , zadanie, które do końca przyszłego roku musi być zrealizowane. Ale 

miasto musi osiągnąć efekt ekologiczny i podłączyć tych odbiorców do sieci. To 

dofinansowanie nam na to nie wystarczy więc z dofinansowania z Polskiego ładu w ramach 

oddzielnego postępowania ogłoszony będzie przetarg na przejście pod rzeką kanalizacji do 

Tabelowej, Błotnej i mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do kanalizacji 

zameldowanych na ul.Gen.Andersa. W ramach drugiego postępowania aktualizowany jest 

kosztorys podłączenia ul.Kościuszki i analizowane są możliwości podłączenia mieszkańców 

w stronę starej stacji. W ramach Polskiego ładu chodzi o osiedle Ogrody, uwzględnienie 

przedsiębiorców z ul.Warszawskiej,  części ul.Chopina i Jabłońskiego . 

Radna Kozikowska zapytała o datę końcową tych inwestycji z 10mln? Burmistrz 

odpowiedziała, że deklarowany okres przy składaniu wniosku był okres więcej niż 

12miesięcy. Mamy 6miesiecy od otrzymania informacji o dofinansowaniu o promesie na 

ogłoszenie przetargu, a później mamy więcej niż 12 miesięcy na wykonanie zadania tak 

złożonej inwestycji, ponieważ oprócz wybudowania kanalizacji jest też modernizacji 

przepompowni ścieków, wstępnie była przygotowana dokumentacja na 9 przepompowni  na 

których mamy własność terenu, na pozostałych przepompowniach gdzie nie mamy własności 

i nie jest ona wymagana do Polskiego ładu przygotowywana jest teraz dokumentacja 

projektowa i uzyskiwane pozwolenia a trwa to kilka miesięcy. Robione po to aby do przetargu 

złożyć modernizację wszystkich przepompowni w mieście. One wszystkie w mniejszym czy 

większym stopniu wymagają modernizacji np. na ul.Garncarskiej. Radny Paziewski dodał, że 

jest tam tragedia. Burmistrz potwierdziła, że wiemy od kilku lat. Inne układy sterowania czy 

tylko zakupu nowej pompy.  

Radna Kozikowska zapytała czy zadanie zamknie się w tej kwocie 10mln? Burmistrz 

odpowiedziała, że jak ceny się nie zmienią to powinniśmy. Radna czyli na ten moment 

blokuje nas brak pozwoleń? Burmistrz potwierdziła. My tych pieniędzy nie będziemy mieć na 

koncie, będzie wypłacane do zapłaty. Burmistrz ma nadzieję, że te środki pozwolą na 

skanalizowanie całego miasta, no oprócz ul.Przychód ale tam będziemy robić inwestycje 

wodociągowe o czym było mówione na wczorajszych komisjach połączonych. W ramach tej 

inwestycji będzie też kupowany sprzęt o wartości łącznie ok. 1mln np. WUKO aby przy 

awariach czy czyszczeniach nie korzystać z firm zewnętrznych, agregat  i inne drobniejsze.   

Radny Paziewski zapytał odnośnie pkt dotyczącego śmieci, z jaką firmą będzie podpisana 

umowa, jakie warunki i cena. Burmistrz odpowiedziała, że firma Ekolider, wpłynęła tylko 

jedna oferta, jest ona trochę wyższa niż przewidywana przez nas . Skarbnik dodała, ok 40tys 

ale, że jeżeli chodzi o cenę za 1t ceny były niższe niż w przetargu. Radny Paziewski zapytał 

jaka będzie cena dla mieszkańca? Skarbnik odpowiedziała, że nie możemy określić, ponieważ 

miasto płaci od tonażu, to jest analizowane mniej więcej na podstawie tego roku. Musimy 

odczekać pół roku i zobaczyć jak to wygląda kosztowo. w tym momencie cena dla 

mieszkańca pozostaje bez zmian.  

Burmistrz dodała, że wraz z nowym rokiem komisje będą pracowały nad zatwierdzeniem 

nowego regulaminu utrzymania czystości, regulaminem PSZOKu, częstotliwości jego 

funkcjonowania.  

Ad15. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt15 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z 

działalności pomiędzy sesjami. 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 

11.11.2021 r. do dnia 28.12.2021 r.  

1. Spotkania z p.Burmistrz 
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2. Spotkanie z zarządem Wspólnoty Gruntowej dotyczące zagospodarowania materiału 

rozbiórkowego, p.Burmistrz została upoważniona wraz z prezesem i wiceprezesem 

Wspólnoty do rozdysponowywania tym materiałem 

3. Spotkania z Radymi i mieszkańcami 

4. Udział w posiedzeniach komisji Rady Miasta 

5. Spotkanie przedświąteczne w Przedszkolu i Szkołach – podziękował za przygotowane   

przedstawienie 

6. Podpisywanie pism i uchwał 

7. Praca z biurem Rady 

Przewodniczący podsumował , że w 2021roku wraz z dzisiejszą odbyło się 11sesji , na 

których podjęto 76 uchwał. Dodał, ponieważ miał pytania od mieszkańców : koszt wiaty 

15tys nie 70ty, z pytań mieszkańców jak utrzymanie nowej hali sportowej może kosztować 

5tys – tak może, pod warunkiem, że będzie manager tej hali, który będzie odpowiedzialny za 

wypożyczenie hali. Średni koszt wypożyczenia to dziś to 70zł/1h,  w hali ma być siłownia – 

przy dobrym zarządzaniu można kilkanaście tysięcy wyciągnąć. Biorąc pod uwagę np. 

obłożenie hali np. na Dąbrowie nikt nie może już wynająć.  

 

Radny Paziewski zapytał p.Burmistrz czy może zna szczegóły kiedy światłowód będzie 

dostępny dla mieszkańców, kiedy będą mogli się podłączyć? Burmistrz odpowiedziała, że nic 

nie wie. Radny Grudzień dodał, że instalacja od grudnia do końca maja prawdopodobnie. 

 

Ad16. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt16 Sprawy różne. 

Mieszkaniec ul.Przychód zabrał głos mówiąc, że otrzymał odpowiedź na swoje pismo, w 

którym jest że potrzebna jest nowa mapa, dlaczego? Burmistrz odpowiedziała, że czekamy na 

mapę do celów projektowych od listopada, pracownik uzupełnił , że po otrzymaniu mapy 

projektant zobowiązał się do naniesienia poprawek w ciągu tygodnia może 2tygodni.  

 

Mieszkanka ul.Świerkowej zabrała głos mówiąc, że nie zgadza się z odpowiedzią na swoje 

pismo, ponieważ było obiecane że będzie równiarka, ale równiarki nie było tylko przyjechał 

pan z przyczepą i pozasypywał dołki ale my mamy dość i się nie zgadzamy. Ulica jest już 

wyżej w niektórych miejscach niż chodnik i zalewa, studzienki często są niedrożne. 

Mieszkanka zapytała p.burmistrz jak sobie wyobraża swoje obietnice? Tak dalej być nie 

może, jest dołek na dołu. Co się dzieje, co jest planowane? Czy drogi są posypywane 

wybiórczo, na działkach jest lodowisko, coś było sypane ale nie wszędzie?  

Burmistrz odpowiedział, że odnośnie bieżącego utrzymania dróg, równiarki i posypywania 

wyjaśni kierownik spraw gospodarki komunalnej. Pracownik wyjaśniła, że odnośnie 

równiarki była wizja w terenie, gdzie operator równiarki określił, że na ulicy Świerkowej nie 

da się przejechać równiarką ze względu na wystające studzienki. Prawdą jest , że pracownicy 

gospodarki komunalnej byli zasypywać dołki ale mieszkańcy nie chcieli takiej pomocy, nawet 

przy skręcie w ul.Wiśniową mieszkaniec wyszedł i powiedział, że jest to szkoda czasu i 

materiału, ponieważ przy pierwszym deszczu wszystko spłynie. Odnośnie posypywania dróg 

piachem sypane są czy będą wszystkie drogi nie wybiórczo.  Zbiegło się to z okresem świat 

ale dyżur pracowników był, obecnie jest jeden na chorobowym ale dwóch panów od rana 

jeździ i sypie w pierwszej kolejności miejsca użyteczności publicznej, wyjazdy, rondo, 

przejścia dla pieszych może jeszcze do Pani ulicy nie dotarli ale z pewnością zostanie to 

zgłoszone. Każda ulica będzie posypana. Pani dodała, że jest ślisko. 

Burmistrz dodała, że ślisko jest w ogóle, nie tylko w naszym mieście. Radny Głowacki dodał, 

że jak widział ulice są posypane więc na działkach tez będą .  

Burmistrz dodała, że na mieście stoi o 6 skrzyń więcej niż w latach ubiegłych czyli 2 skrzynie 

z piachem aby mieszkańcy mogli korzystać z niego przed swoimi posesjami – za utrzymanie 

porządku i czystości przed posesją odpowiada mieszkaniec. Odnośnie studzienek są 



 9 

 

udrażniane. Polski Ład to wnioski na drogi , na które będziemy składać. Z radnym z osiedla 

Pod Lasem były rozmowy aby ujęte były również odcinki  z tego osiedla. Mieszkanka dodała, 

że ma taką nadzieję bo na razie są traktowani po macoszemu.  

Radny Głowacki zapytał co z ulicą Andersa? Burmistrz odpowiedziała, że byłą ujęta w 

uchwale jako do modernizacji. Radny kontynuował żeby złożyć jakiś wniosek na remont tej  

ulicy bo  jest tragiczna, w pobliżu jest bardzo ładny Mały Rynek a na Andersa oprócz dziur, 

dołów podczas deszczu robi się jezioro. Druga część ulicy Andersa jest Wspólnoty może 

trzeba poczynić kroki do przejęcia? Głos zabrał radny Paziewski mówiąc, że już kilka lat 

temu Wspólnota wysłała pismo aby urząd przejął wszystkie drogi, do tej pory ze strony 

urzędu nie ma chęci przejęcia.  

Przewodniczący RM dodał, że urząd składał wniosek na ul.Andersa ale nie dostaliśmy 

dofinansowania. Radny Głowacki dodał, że to pierwsza część drogi ale na tej drugiej można 

by ubiegać się o środki na deptak wzdłuż rzeki.  

Burmistrz dodała, że jest plan modernizacji ul.Białej czyli łącznika ul.Garwolińskiej z 

Alejową, jest zwolenniczką budowy chodników na ul.Chopina dojścia do szkoły i biedronki,  

Radny Paziewski dodał, że koniecznie jak najszybciej trzeba zrobić skrzyżowanie ul.Chopina 

i Kopernika, ponieważ tam raz w miesiącu jest jakiś wypadek.  

Przewodniczący RM dodał, że jego zdaniem wystarczyłby znak stop i skończyłyby się 

kolizje. Radny Paziewski nie zgodził się, to skrzyżowanie musi być widoczne bo Kopernika 

jest długa a tylko jedna jest przecinająca z pierwszeństwem. Burmistrz odpowiedziała, że 

skrzyżowanie to będzie zrobione, już materiały zostały zakupione aby pogoda sprzyjała. 

Radna Kubiak również zabrała głos mówiąc o ulicy Garncarskiej, pismo mieszkańcy złożyli z 

podpisami 60osób, droga jest tragiczna i na dodatek wylewa tam studzienka. Burmistrz 

odpowiedziała, że ulica brana jest również pod uwagę a podbudowa ma być zrobiona z 

przekruszu który jest złożony na Kępkach do prac na Garncarskiej i Wyszyńskiego. Radny 

Dudek potwierdził, że wybita jest ta droga prze ciężkie samochody, które np. przyjeżdżają do 

awarii studzienki, do kapliczki nie da się przejść.  

Radny Jasiński również zgłosił chodnik od ul.Garwolińskiej do szkoły jako tragiczny, może 

być naprawa czy pomocy Panów z gospodarki.  

Radny Dudek wnioskował aby w przyszłym roku zająć się parkingiem do przychodni od 

ul.Szkolnej, jest kilka instytucji trzeba się spotkać i porozmawiać, to jest tragedia.  

Burmistrz odpowiedziała, że tam jest problem, ponieważ oprócz nawierzchni trzeba 

zagospodarować wody opadowe, na Radzie Społecznej ten temat jest poruszany. 

Przygotowany był kosztorys ale jest kwestia odwodnienia.  

Radni rozmawiali czy przy remoncie ulicy Garwolińskiej można by to połączyć przy jednych 

kosztach. 

Radny Głowacki zwrócił uwagę na apel mieszkańców żeby zrobić coś z parkowaniem na 

Rynku Dużym. Powiat nie może nam narzucać że nie możemy nic zrobić. Zróbmy przy 

urzędzie i banku ograniczenie do 30min, Rynek mamy zablokowany a Powiat nam odpisał, że 

nie wyraża zgody. Musimy coś zrobić, zadziałać skutecznie. Nie możemy tego tak 

pozostawić. Zróbmy może pikietę. Niech p.burmistrz od nowa zadziała i komisja 

bezpieczeństwa.  

Przewodniczący RM dodał, że otrzymaliśmy odpowiedź odmowną z powiatu.  

Radny Dudek zaproponowała aby zrobić komisję bezpieczeństwa z naszą Policją czy 

sprawdzają zakaz zatrzymywania się na ul.Alejowej i Kolejowej. Nie musimy wjeżdżać do 

sklepu samochodem. Radny Głowacki dodał, że chociaż Alejowa jest przejezdna.  

Radny Paziewski wnioskował o poprawę parkingu na ul.Białej, wyrównać i wyciąć karpę. 

Radny Przybysz wnioskował o poprawę chodnika ul. Biała naprzeciwko Zagrodowej.  

Mieszkanka ul.Przychód zapytała jak obwarowana była umowa z projektantem, jak można 

pozwolić na takie błędy, które zostały poczynione, że projekt został zrobiony na złych mapach  

i teraz konieczne są poprawki. Czy projektant ma określony czas? Czy są jakieś kary 

umowne? Znów zostaliśmy zrobieni na szaro, ponieważ Państwo mówicie że jest projekt i 
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będzie składany a wychodzi, że są błędy. Ona też pracuje w urzędzie i takie zdarzenie jest nie 

do przyjęcia.  

Burmistrz odpowiedziała, że umowy nie ma pod ręką więc nie może się odnieść ale może być 

udostępniona do przeanalizowania – czas wykonania, wartość umowy. Mieszkanka 

zasugerowała wyciągnięcie może konsekwencji, ponieważ urząd może się na tym nie znać ale 

projektant ma obowiązek znać co obowiązuje. Burmistrz dodała, że projektant robił to na 

dobrych mapach tylko w między czasie pojawiły się podziały, których nie było.  

Pracownik dodał, że te podziały były zrobione tylko nikt przed 8laty tego nie zgłosił i nie 

zostały naniesione, a teraz ktoś zgłosił. Nie było tego w Starostwie. 

Mieszkanka dodała, że to jest uwag też na przyszłość aby zwracać uwagę i może zawierać 

umowę która będzie zabezpieczeniem aby nie stracić środków z  dofinansowania. Zapytała 

również o wodociąg na  ul.Przychód? Burmistrz odpowiedziała, że inwestycja ta będzie się 

rozpoczynać w przyszłym roku z nowym budżetem, od zlecenia map do celów projektowych. 

Jest termin aby się spiąć z inwestycją gminy Łaskarzew.  

Radny Jasiński zapytał o ustalenie sprawcy uszkodzenia ogrodzeni w ZS nr1? Burmistrz 

odpowiedziała, że nic nie wie na temat uszkodzenia odrodzenia w szkole nr1. Radny Jasiński 

dodał, że w wigilię lub pierwszy dzień świąt samochód wjechał w ogrodzenie prosto z 

ul.Chopina. 

Radny Paziewski również powiedział aby udało się ustalić sprawcę, słupek jest wyłamany i 3 

przęsła. 

Radna Kozikowska powiedziała urząd nie ma informacji a szkoła ma? Radna Kubiak 

odpowiedziała, że nie wie czy sprawdzany był monitoring. Sekretarz dodał, że za obiekt 

odpowiada gospodarz czyli dyrekcja szkoły. Musi zgłosić to do ubezpieczyciela, jeżeli się 

spóźni nie dostanie nic.  

 

 

 

Ad17. 

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

podziękował wszystkim i zamknął obrady.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

 

                           Leszek Bożek 

 

Protokołowała: K. Licbarska 


