
          PROTOKÓŁ Nr XLVI/2022     
z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia  05 października 2022 roku 

w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Stan Rady Miasta – 13 radnych, obecnych wg l. obecności /nieobecny radny R.Przybysz,
Ł.Jasiński/

Uczestniczą:
Radni RM – zgodnie z listą obecności
Burmistrz Miasta – A.Laskowska
Skarbnik Miasta – K.Gąska
Sekretarz Miasta – H.Dąbrowski

Ad1.
Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew radny Leszek Bożek  otworzył XLVI Nadzwyczajną
Sesję Rady Miasta Łaskarzew, przywitał obecnych uczestniczących, odczytał proponowany
porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad /zalogowanie/.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata

2022-2034.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
5. Zamknięcie obrad.         

 
Ad2.
Rada Miasta przystąpiła do pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia porządku obrad /uczestniczy 12radnych/
za – 12osób, jednogłośnie 

Ad.3
Rada Miasta przystąpiła do pkt3 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta na lata 2022-2034
Głos  zabrała  skarbnik  p.Kamila  Gąska  przedstawiając,  że  w  uchwale  zmiany  dotyczą
przedsięwzięć,  zwiększona została wartość przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci  kanalizacyji
sanitarnej w mieście Łaskarzew” o kwotę 2mln, oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie
pn.  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  ul.Kolejowa,  Klonowa,  Przychodnia,  Żytnia”  okres
realizacji 2022-2023, wartość nakładów 1 454 680,00zł.
Burmistrz  Miasta  dodała,  że  zwróciła  się  do  Przewodniczącego  RM  o  zwołanie  sesji
nadzwyczajnej  w  związku  z  konieczności  wprowadzenia  do  budżetu  miasta  środków  na
kwotę 2 888 418,57 zł, odczytała pismo z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków 
Brak pytań i uwag.

Radna I.Zalech weszła na salę posiedzenia.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/
za – 13osób, jednogłośnie

Ad4.
Rada Miasta przystąpiła do pkt4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2022.
Głos zabrała Skarbnik p.Kamila Gąska przedstawiając : Zwiększenie dochodów o kwotę 
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2 888 418,57zł wynika z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo ST3.4753.9.2022 z dnia
30  września2022r.  Zmniejszenie  dochodów  w  roku  bieżącym  z  tytułu  dotacji  o  kwotę
804 680,00 wynika z wydłużenia realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.
Klonowa, Kolejowa, Przychodnia, Żytnia” , której rozliczenie i otrzymanie środków nastąpi
w roku 2023. Środki te równo po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone do
WPF na rok następny. Zmiany po stronie wydatków to wprowadzenie otrzymanych środków
na  wydatki  bieżące  dostosowując  plan  do  przewidywanego  wykonania.  W  wydatkach
majątkowych wprowadzone zostały następujące zmiany: zwiększenie wartości inwestycji pn.
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew” 2 000 000,00zł, utworzenie
inwestycji „Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 – etap I – 120 000,00.
Radna  Kozikowska  dodała  czyli  to  jest  tylko  przeniesienie  inwestycji  nie  rezygnacja?
Skarbnik potwierdziła, że tak, ponieważ inwestycja nie zostałaby zakończona w tym roku
więc należało ja przenieść na rok następny. 
Burmistrz  dodała,  że  kanalizacja  finansowana  z  PROW  czyli  Kolejowa,  Klonowa,
Przychodnia Żytnia musi być zakończona do końca maja 2023. Sesja Nadzwyczajna czyli
konieczność wprowadzenia tych środków do budżetu powoduje nowe zadanie przebudowę
dachu na ZS nr2 – rozpoczęcie I etapu procedury przetargowej, zamówieniowej i zakupowej a
o stanie dachu i zalanych pomieszczeniach p.dyrektor mówiła ostatnio, a po drugie umożliwi
podpisanie umowy z wykonawcą na budowę kanalizacji – oferenci są na etapie uzupełniania
dokumentów.
Radna Kozikowska zapytała o udział w dochodach CIT, to podatek od firm za 2021, w jakim
terminie jest? Skarbnik odpowiedziała, że w tym roku jest co miesiąc ok.328tys, aby gminy
wiedziały  na  czym  stoją  ,  ponieważ  wydatki  są  stałe  co  miesiąc,  w  grudniu  miało  być
wyrównanie lub nasz zwrot. W zeszłym roku było tak, że te to co wpłynęło do skarbowego
był  wyliczany udział  i  nam przelewany.  Radna zapytała  na podstawie  czego robione  jest
szacowanie?  Skarbnik  odpowiedziała,  że  na  podstawie  poprzedniego  roku.  To  był  rok
covidowy więc może trochę udziały były zaniżone. Radna dodała – skoro mamy wyrównanie
ponad 2mln to poprzedni rok dla naszych firm był dobry, ponieważ to jest typowo podatek
dochodowy. I ten rok się tak nie powtórzy w 2023, przede wszystkim wojna, skarbnik dodała
i niższy podatek. 
Sekretarz Miasta i radny Głowacki dodali, że covid to były pieniądze tarcze a wojna i nie ma
pieniędzy. 
Radna  Kubiak  powiedziała,  że   w  branży  budowlanej  jest  boom,  jak  widać  brakuje
wykonawców. Na co radna Kozikowska , że to jest przejściowe jest 50% redukcji w branży.
Radny Paziewski – ponieważ kredyty są drogie.
Przewodniczący RM dodał, że to nie tylko brak wykonawców widać, są również inne sprawy.
Radna  Kozikowska  co  do  kredytów  to  wystarczy  popatrzeć  ile  my  spłacamy  odsetek.
Skarbnik odpowiedziała, że w zeszłym roku plan był 90tys, w tym 380tys.
Burmistrz  Miasta  do  mieszkańców  powiedziała,  że  wszystkie  zaplanowane  inwestycje  w
mieście mają zabezpieczenie finansowe – to bardzo dobra wiadomość, można odetchnąć. 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/
za – 13osób, jednogłośnie

Ad5.
Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  XLVI  Nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miasta,
Przewodniczący podziękował wszystkim i zamknął obrady.  

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Miasta
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                   Leszek Bożek

Protokołowała: K. Licbarska

LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH 
 Radni Powiatu Garwolińskiego - J.Tomala, W.Trzaskowski
 Dyrektor ZS nr1 – Ewa Gąska
 Dyrektor ZS nr2 – Monika Krawczyk
 Kierownik DPT „Bajka” – Monika Walenda
 Kierownik Biblioteki Miejskiej – Elżbieta Paśnicka
 Kierownik MOPS w Łaskarzewie – Anna Tobiasz
 Prezes OSP w Łaskarzewie – Piotr Korycki
 Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego – Dariusz Paszkowski
 Prezes Klubu Sportowego ŁKS „Promnik” – Sebastian Kornacki
 p.o.Kierownik SPZOZ w Łaskarzewie – Józef Tomala
 Kierownik Posterunku Policji w Łaskarzewie – Michał Sujka
 Media /Tygodnik Siedlecki, Echo Podlasia Waldemar Jaroń, Życie Siedleckie, Łukasz

Korycki, Twój Głos, Wirtualny Garwolin
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