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              PROTOKÓŁ Nr XLVII/2022      

z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia  04 listopada 2022 roku  

w Urzędzie Miasta Łaskarzew 

 

Stan Rady Miasta – 13 radnych, obecnych wg l. obecności /nieobecni radni 

B.Kozikowska, W.Paziewski/ 

 

Ad1. 

Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew radny Leszek Bożek  otworzył XLIVII Sesję Rady 

Miasta Łaskarzew. Przywitał obecnych a w szczególności Przewodniczącego Rady Powiatu 

W.Trzaskowskiego. Starostę Powiatu M.Ziędalskiego, Dyrektora PZD M.Jonczaka oraz 

Kierownika budowy W.Rybickiego. 

 

Radny Ł.Jasiński wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Centrum 

Integracyjno-Animacyjne „w sprawie podjęcia prze Radę Miasta Łaskarzew uchwały w 

sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” w brzmieniu wskazanym w załączniku do 

wniosku – w pkt 15a 

 

Przewodniczący RM odczytał proponowany porządek obrad: 

1) Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad /zalogowanie/. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta                        

na lata 2022-2034. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022. 

6) Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie nt. inwestycji na 

ul.Garwolińskiej w Łaskarzewie 

7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i 

uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 

ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe 

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie na 2023 

rok. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na 

targowisku miejskim  w Łaskarzewie na 2023 rok /energia, rezerwacja, toaleta/. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na  terenie Miasta Łaskarzew w 2023 roku oraz zwolnień w tym 

podatku. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie Miasta  Łaskarzewa w 2023 roku. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023r. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną 

jako postawa  obliczenia podatku leśnego na rok 2023. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Programu Współpracy Miasta Łaskarzew  z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2023. 

15)  Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
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16) Informacja nt.oświadczeń majątkowych. 

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. 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania propozycji wprowadzenia projektu uchwały 

zgłoszonego przez radnego Ł.Jasińskiego /uczestniczy 12 radnych/ 

za – 12osób, jednogłośnie  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia porządku obrad /uczestniczy 12radnych/ 

za – 12osób, jednogłośnie  

 

Ad3. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 3  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

Przewodniczący RM wyjaśnił, że na ostatniej sesji została zgłoszona uwaga przez radną 

Kubiak dotyczącą głosowania, głosowanie zostało sprawdzone z systemem wszystko w 

protokole jest dobrze zapisane. 

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 12 radnych/ 

za – 12sób, jednogłośnie 

 

Ad4. 

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

Finansowej miasta  na lata 2022-2034. 

Przewodniczący RM powiedział, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji 

połączonych. 

Radny Głowacki dodał, że uchwała uzyskała pozytywną opinie komisji połączonych. Poprosił 

p.Skarbnik o przedstawienie zmian. 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że zmiany dotyczą przedsięwzięć: zmniejszona została wartość 

przedsięwzięcia „Przedubowa ulicy Przychód” o kwotę 230tys, wprowadzone nowe 

przedsięwzięcie pn. „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew” 

okres realizacji 2022-2023 – łączna wartość zadania 1 89 000,00 – połączenie przetargu z 

Polskim Ładem. Pozostałe wartości bez zmian. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 12radnych/ 

za – 12osób, jednogłośnie 

 

Ad5. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 

rok 2022. 

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

Skarbnik Miasta dodała, że w uchwale są zmiany poza tymi omawianymi na komisjach: 

Zmniejszono zadanie pn. „Zakup maszyn do referatu gospodarczego” – 45 000,00 zł. 

Zwiększono plan wydatków na zadania: 

- „Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie” - 10 000,00 zł. 

- „Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2” - 35 000,00 

Pozostałe zmiany i wartości bez zmian. 
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Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 12radnych/ 

za – 12osób, jednogłośnie 

 

Ad6. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt6 Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 

Garwolinie nt. inwestycji na ul.Garwolińskiej w Łaskarzewie 

 

Przewodniczący RM powiedział, że remont ulicy Garwolińskiej to bardzo ważna i największa 

finansowo inwestycja w naszym rejonie. 

Głos zabrał Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego M.Ziędalski. Jednym z priorytetów tej 

kadencji Powiatu była przebudowała ulicy Garwolińskiej w Łaskarzewie. Wszyscy wiemy 

jakie jest natężenie ruchu na tej ulicy, w jakim ona jest stanie i jakie są problemy z jej 

odwodnieniem. Powiat Garwoliński na czele z p.Przewodniczącym W.Trzaskowskim oraz 

Zarządem złożył wniosek do Polskiego Ładu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – 

pn. Przebudowa ulicy Garwolińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W wyniku 

przetargu wartość inwestycji prawie 15mln. Umowa została podpisana z firmą Meliorant z 

Garwolina. Odwodnienie to niezbędna infrastruktura. Zakres robót obejmuje budowę 

kolektora deszczowego  o powierzchni 1112m, wykonanie przykanalików 112mb, wykonanie 

studni żelbetonowych 40szt, studni ściekowych 68szt, zostaną zamontowane urządzenia 

oczyszczające osadnik i separator a woda będzie odprowadzona do rzeki Promnik, zostanie 

wykonana nawierzchnia 1330mb, inwestycja ta rozpocznie się od zatoczki autobusowej na 

ul.Garwolińskiej w kierunku Rynku. Tam gdzie będzie poprowadzony kolektor 

przeciwdeszczowy zostanie również odtworzona nawierzchnia na ul.Kościuszki 135mb. 

Zostanie wykonany chodnik o długości 1280mb o szer. min1,5m wraz z zatoką autobusowa i 

zjazdami indywidualnymi. Oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu. 

Jest to bardzo duża inwestycja a w ulicy Garwolińskiej znajduje się również infrastruktura 

techniczna miasta – zostaną usunięte kolizje w pasie drogi z infrastrukturą techniczną z siecią 

gazową, telekomunikacyjna i energoelektryczną. Harmonogram prac składa się z 15 etapów 

prac – rozpoczęcie w połowie listopada 2022r ,zakończenie początek września 2023r. I etap 

od 14listopada przy wylocie ul.Kościuszki przy moście – zostanie wykonana studnia, 

separator i osadnik. Przedstawione informacje to krótki zarys tak dużej i ważnej inwestycji.  

Na salę posiedzenia weszła radna I.Zalech. 

Głos zabrał dyrektor PZD M.Jonczak dodając, że p.Starosta przedstawił tylko zarys 

inwestycji, poprosił aby informacja która została przesłana do urzędu została podana do 

publicznej wiadomości ze szczegółami utrudnień podczas inwestycji i dotarła do jak 

najszerszej liczby mieszkańców. Będzie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu ale 

wszędzie można będzie dojechać. Z pewnością będą jakieś zdarzenia, które nie są do 

przewidzenia ale przy tak dużych inwestycjach to normalne. Inspektorem nadzoru będzie były 

mieszkaniec Łaskarzewa W.Rybicki, który zna teren, mieszkańców i w przypadku jakiś 

problemów on jest osoba odpowiedzialną. 9 listopada pas drogowy zostanie przekazany 

wykonawcy i cała dokumentacja . Podziękował  za współpracę na dotychczasowym etapie 

inwestycji czyli uzgodnieniach a dalsze etapy przed nami – dodał na koniec swojej 

wypowiedzi.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu W.Trzaskowski, powiedział, że on z tej inwestycji 

cieszy się również jako mieszkaniec, ponieważ rozwiąże ona wiele dotychczasowych 

problemów. Ta duża i ważna inwestycja zrodziła się w tej kadencji, po zmianie zarządu. Pan 

Starosta i zarząd zdecydowali o drogach powiatowych w poszczególnych gminach, na 

początku kwota dla Łaskarzewa była 1 830 000,00 – odczekaniu dłuższej chwili zrobiło się 

15mln.  Pan Przewodniczący dodał, że uważa że wszyscy są zadowoleni z tej inwestycji a 

wody opadowe, które kierowały się na kępki już nie będą ich zalewać. Aby samorząd czyli 
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RM i p.Burmistrz dogadali się ze Wspólnota  bo jest to możliwe żeby Kępki, które mają 

powierzchnie 28tys m2 , które są nieużytkiem stworzyły teren do budowy domów 

jednorodzinnych – 28działek po 2850m oraz drogi dojazdowe do tego osiedla. Zdaniem pana 

Przewodniczącego warto byłoby pochylić się nad takim tematem, ponieważ w Łaskarzewie 

nie ma terenu na nowe osiedle. To w trosce o tych, którzy chcieliby mieszkać w Łaskarzewie .  

Przewodniczący RM podziękował za przedstawienie szczegółów dotyczących inwestycji 

przebudowa ulicy Garwolińskiej. 

 

Ad7. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt7 7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 

kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 

ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe. 

Skarbnik przedstawiła, że stawki dla samochodów osobowych o pojemności do 900dm3 

0,89gr a powyżej tej pojemności 0,38gr. Takie stawki zaopiniowały komisje połączone. 

Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad8. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty 

targowej w Łaskarzewie na 2023 rok. 

Skarbnik Miasta przedstawiła zaopiniowane pozytywnie stawki opłaty targowej: 

Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej w wysokości 30,00 zł z zastrzeżeniem że: 

1. Przy sprzedaży artykułów spożywczych lub przemysłowych ze stoiska, straganu lub 

samochodu, za 1m2 zajmowanej powierzchni targowiska stawka wynosi – 2,50 zł 

2. Przy sprzedaży wyrobów mięsnych 3,50 zł za 1m2 powierzchni pod stoisko lub samochód 

lecz nie mniej niż stawka wynosi – 42,00 zł 

3. Przy sprzedaży płodów rolnych własnej produkcji: 

a) z ręki, koszyka lub stolika stawka wynosi – 2,00 zł 

b) z wyznaczonych stanowisk niezadaszonych stawka wynosi – 20,00 zł 

Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 13radnych/ 

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

 

Ad9. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi 

dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim  w Łaskarzewie na 2023 rok /energia, 

rezerwacja, toaleta/. 

Skarbnik Miasta odczytała opłaty za usługi dodatkowe ustalone przez komisje połączone:  

Uchwala się opłatę za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie: 

1) za rezerwację stałego stanowiska handlowego, w wysokości 44,71 zł netto plus 

obowiązująca stawka podatku vat za miesięczny okres rezerwacji. 

2) za korzystanie z energii elektrycznej, w wysokości 15,00 zł brutto za każdy dzień targowy 

od jednego przyłącza. 

3) za korzystanie z toalety publicznej 2,50 zł brutto od osoby. 

4) za uprzątnięcie i zagospodarowania pozostawionych odpadów na stanowisku handlowym, 

150,00 zł za rozpoczęty 120 litrowy worek. 
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Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad10. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na  terenie Miasta Łaskarzew w 2023 roku oraz zwolnień 

w tym podatku. 

Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że stawki zostały podwyższone o stopień inflacji 11,8% w 

stosunku do roku poprzedniego.  

Brak uwag i pytań. 

  

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 13radnych/ 

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

 

Ad11. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2023 roku.  

Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że stawki zostały podwyższone o stopień inflacji 11,8% w 

stosunku do roku poprzedniego. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 13radnych/ 

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

 

Ad12. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt12 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023r. 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że nie ma projektu uchwały jeżeli przyjmowana jest stawka 

ogłoszona przez GUS. Komisje połączone były za pozostawieniem stawki GUS. 

Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Brak uwag i pytań. 

Przewodniczący RM zapytał. Kto jest za przyjęciem stawki ogłoszonej przez GUS? 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad13. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt13 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 

sprzedaży drewna, przyjmowaną jako postawa  obliczenia podatku leśnego na rok 2023. 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że nie ma projektu uchwały jeżeli przyjmowana jest stawka 

według komunikatu ogłoszonego przez GUS z dnia 15.10.2022. Komisje połączone były za 

pozostawieniem stawki z komunikatu GUS. 

Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Brak uwag i pytań. 

Przewodniczący RM zapytał. Kto jest za przyjęciem stawki ogłoszonej przez GUS? 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13 osób, jednogłośnie. 
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Ad.14 

Rada Miasta przystąpiła do pkt14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Programu 

Współpracy Miasta Łaskarzew  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2023. 

Głos zabrał Sekretarz Miasta wyjaśniając, że w tym roku program współpracy Miasta 

prowadzony był w pełnym zakresie, podany do publicznej wiadomości, przeprowadzone były 

konsultacje i wpłynęły 3 wnioski z propozycją zmian z organizacji pozarządowych 

/Stowarzyszenie CIA, Skauci Europy, Fundacja Lokalny Reset/. Komisje połączone 

procedowały przygotowanie projektu uchwały w oparciu o przedstawione propozycje zmian. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

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

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 10osób, przeciw – brak, wstrzymujący się – 3osoby 

 

Ad15. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt15 Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków 

oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Głos zabrał Sekretarz Miasta wyjaśniając, że Miejska Rada Pożytku Publicznego przybliża 

nas do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Przybliżenie mieszkańców do pracy 

Burmistrza i Rady Miasta. MRPP jest po to aby osoby, które wykazują inicjatywę lokalną 

mogły zaprezentować swoje działania. Powstaje nowe ciało doradcze składać się będzie z : 2 

przedstawicieli Burmistrza, 2 przedstawicieli Rady Miasta, 4-8 przedstawicieli z organizacji 

pozarządowych. Są to działania skracające drogę w działaniu organizacji pozarządowych 

Radna Kubiak powiedziała, że przedstawicieli organizacji miało być 4osoby? Sekretarz 

odpowiedział, że po konsultacjach zwiększono z 4 do 8 osób. 

Z sali padło pytanie kto będzie ustalał, losował które stowarzyszenie jest ważniejsze? 

Sekretarz odpowiedział, że to jest dopiero pierwszy krok do powstania MRPP, nie ma kto 

ważniejszy jest to instytucjonalnie. Uchwała ta daje możliwość powołanie tej Rady i zasad jej 

działania. Burmistrz poprosiła o odczytanie projektu uchwały, ponieważ wszystko jest 

zapisane. Sekretarz odczytał projekt uchwały.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 9osób, przeciw – brak, wstrzymujący się – 4osoby 

 

Ad15a. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt15a Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia 

wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Centrum Integracyjno-Animacyjne „w sprawie 

podjęcia prze Radę Miasta Łaskarzew uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” w 

brzmieniu wskazanym w załączniku do wniosku. 

Przewodniczący komisji skarg wyjaśnił, że po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia 

CIA, uwagami i zasięgnięciu opinii mecenasa urzędu – zaopiniowała negatywnie 

przedmiotowy wniosek z powodu braków formalnych i prawnych we wniosku.  

Głos zabrał Sekretarz dodając, że jest to kolejny element, który przybliża nas do 

społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywa Lokalna wypełnia lukę, która powstaje w 

momencie gdy zadania, które realizuje miasto czy Rada miasta powołując się na program 

współpracy z organizacjami. Organizacje pozarządowe jak i zwykli mieszkańcy chcą coś 

zrobić samodzielnie przy wsparciu budżetu miasta ale również nie koniecznie – mogą to być 
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programu miękkie realizowane przez właśnie Inicjatywę Lokalną – zgłaszają wniosek, które 

podlega zaopiniowaniu, wskazują jego realizację i wkład własny tej realizacji.  

Radny Głowacki zapytał czy chodzi o pieniądze? Sekretarz odpowiedział, że nie koniecznie 

mogą to być pieniądze ale również lokal jakim miasto dysponuje. 

Burmistrz dodała, że pomysł Inicjatywa Lokalna jest bardzo w por zadku, tylko z przyczyn 

formalno-prawnych komisja wnioskuje aby ten projekt odrzucić. 

Sekretarz dodał, że prowadzone były rozmowy ze Stowarzyszeniem CIA jako inicjatorem 

Inicjatywy Lokalnej, które prowadziła szersza drogę informacyjną w tej sprawie do innych 

organizacji – niektóre organizacje skorzystały i procedowały w tworzeniu informacji MRPP i 

inicjatywy lokalnej. Na ten moment wniosek zostaje odrzucony ale w jak najszybszym czasie 

zostaną usunięte braku formalno-prawne i Inicjatywa Lokalna będzie procedowana, ponieważ 

miasto uważa takie działalnie za potrzebne. Jest to odrzucenie wniosku – nie idei utworzenia 

Inicjatywy Lokalnej.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/ 

za – 13osób, jednogłośnie 

 

Ad16. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt16 Informacja nt.oświadczeń majątkowych. 

Przewodniczący RM wyjaśnił, że radni otrzymali analizę oświadczeń majątkowych, w 

niektórych zdarzyły się drobne uwagi ale nie mające konsekwencji.  

 

 

Ad17. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt17 Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy 

sesjami. 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 30.09.2022 r. 

do dnia 04.11.2022 r.  

 

Gospodarka wod.-kan. 

1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na budowę kanalizacji  (Polski Ład i 

PROW) , podpisanie umowy z wykonawcą. Planowane spotkania z Mieszkańcami. 

2. Zakup sprzętu WUKO. 

Infrastruktura drogowa  

1. Inwestycje drogowe  Polski Ład + ul. Przychód I (FDS) – rozstrzygnięcie przetargu, 

podpisanie umowy z wykonawcą w przyszłym tygodniu. 

2. Powiatowa Inwestycja – ul. Garwolińska – rozpoczęcie prac 7 listopada br. 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

1. Postępowanie w sprawie sprzedaży lokali Alejowa 14 – w trakcie, pisma do Mieszkańców 

        2. Zlecenie oceny stanu technicznego Letnisko 1 i 2. 

        

Sport, Infrastruktura sportowa 

1. Nowa hala sportowa – dofinansowanie inwestycji – 6 mln zł z Min. Sportu, wniosek w 

Urzędzie Marszałkowskim czeka na rozpatrzenie. Planowane postepowanie przetargowe w 

listopadzie br. 

     2. „Mazowsze dla Sportu” - tor sprawnościowy przy ZS Nr 1 – w trakcie realizacji 

 

Działalność kulturalna i promocja Miasta 

1. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim – Dni Miasta 2023 
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Oświata 

1. Dzień Nauczyciela w ZS Nr 1 ZS Nr 2 

2. Ślubowanie pierwszoklasistów i ślubowanie Przedszkolaków 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

        1. „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” – w trakcie realizacji 

2. Organizowanie dystrybucji  jodku potasu na terenie Miasta  

        3. Samochód z PSP Garwolin dla OSP Łaskarzew 

 

Urząd Miasta 

1. Bieżące spotkania i rozmowy z mieszkańcami, robocze spotkanie z RM 

2. Organizowanie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy – obecnie w zasobach  miasta 

przebywa 22 osoby 

3. Udział w spotkaniu z minister H. Kowalczykiem w Miętnem i wizyta Min. A. 

Czartoryskiego w Ł-wie. 

4. Wizyta u Urzędzie Wojewódzkim – aneks do umowy ul. Przychód 

5. Udział w szkoleniu  dla samorządowców. 

6. Spotkanie w KPRM na temat dystrybucji węgla przez samorządy 

7. Wizyta w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

8. Organizacja sprzedaży węgla na terenie Miasta. 

 

Radny Jasiński zapytał o wniosek na ul.Chopina /od Garwolińskiej do szkoły/? Burmistrz 

odpowiedziała, że został złożony, pisaliśmy drobne wyjaśnienia i czekamy.  

Ad18. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt18 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z 

działalności pomiędzy sesjami. 

 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 

30.09.2022 r. do dnia 04.11.2022 r.  

 

1. Udział w komisjach RM 

2.Udział w spotkaniu z p.Kowalczykiem – Ministrem Rolnictwa 

3. Spotkania z p.Burmistrz 

4. Spotkania z Radymi i mieszkańcami 

5. Podpisywanie pism i uchwał 

6. Praca z biurem Rady 

7. Udział w uroczystym ślubowaniu pierwszoklasistów i przedszkolaków 

 

Ad19. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt20 Sprawy różne. 

• Prezes ŁKS Promnik zapytał dlaczego przetarg nie został jeszcze ogłoszony skoro 

pieniądze już są zgromadzone, informacja była już 2tyg temu. To jest tak ważna 

inwestycja a wszystko jest opóźniane, tak wolno idzie? Burmistrz odpowiedziała, że to 

jest nieprawda ale zgodnie z PZP przetarg nie może zostać ogłoszony jeżeli nie ma 

zabezpieczenia finansowego inwestycji. 2 listopada 2022 dostaliśmy promesę 6mln 

taką na czeku/przedstawiła/ ale musi być podpisana umowa z Ministerstwem Sportu 

żeby było zabezpieczenie. A poza tym przed chwilą Burmistrz w sprawozdaniu 

mówiła, że kosztorysy są aktualizowane, ważność ich jest 6miesięcy. Prezes 

powiedział, że on napisze pismo o przedstawienie tego, Burmistrz odpowiedziała, że 

prosi bardzo przez sekretariat.  
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• Głos zabrał mieszkaniec mówiąc ile lat oni mogą być szykanowani? Chodzi o podział 

działki, był biegły sądowy który przedstawił podział a pan z urzędu z geodezji się z 

tym nie zgodził – czy on wie lepiej niż biegły sądowy?  

Burmistrz odpowiedziała, że jeżeli Pana stanowisko jest inne, nie zgadza się Pan z 

decyzją urzędu, proszę skierować sprawę do sądu.  

Mieszkaniec dodał, że 18lat temu jego teściowa została pobita, żona była  

szykanowana a gdzie są dokumenty w tej sprawie, kto to prowadził żeby to wyjaśnić 

bo było ustalone. I ciągle to samo. Zapytał czy Pani czyta co pani podpisuje – 

Burmistrz że tak - , ponieważ to nie jest odpowiedź tylko same pouczenia. On złoży 

trzeci już wniosek i prosi o odpowiedź. 

• Przewodniczący RM podłączył się do pytania prezesa Klubu, ponieważ w ostatnim 

czasie gro ludzi pyta o halę, mówi się o kosztorysach ale czy one są już zrobione czy 

dopiero będą robione nowe kosztorysy?  Burmistrz odpowiedziała, że są w trakcie 

realizacji. Przewodniczący podziękował. 

• Mieszkanka wnioskowała o poprawę lub położenie mat na podłogę na hali aby dzieci 

tam trenujące nie zrobiły sobie krzywdy 

Przewodniczący RM na koniec dodał, że w dniu dzisiejszym był na oczyszczalni ścieków 

i inwestycja, o której mówił p.Starosta jest bardzo ważna informacja dla miasta gdyż nie 

tylko wpłynie to na wygląd naszych ulic ale również mniejsza ilość wód opadowych 

będzie trafiała do studzienek i do oczyszczalni.  

 

Ad20. 

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

podziękował wszystkim i zamknął obrady.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

 

                           Leszek Bożek 
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