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                                 PROTOKÓŁ Nr XV/2019                                                  
z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia 29 listopada 2019 roku w 

Urzędzie Miasta Łaskarzew

Stan Rady Miasta – 15 radnych, 
Z udziałem:
Burmistrz Miasta – A.Laskowska
Sekretarz Miasta – H.Dąbrowski
Skarbnik Miasta – K.Gąska
Mieszkańcy
Prasa

Ad1.
Przewodniczący RM otworzył XV Sesję Rady Miasta Łaskarzew, przywitał obecnych, radni
zalogowali się do systemu. Odczytał proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. /zalogowanie/
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 

2019- 2027.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta 

Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

7. Informacja nt. oświadczeń majątkowych za 2018rok. 
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
9. Sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady  Miasta  z  działalności  pomiędzy  

sesjami.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.                                       

Ad2.
Rada Miasta przystąpiła do pkt2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący RM zapytał czy są uwagi lub propozycje zmian do porządku obrad?

Burmistrz Miasta A.Laskowska wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektów 3
uchwał z powodu wskazania przez nadzór prawny Wojewody. Uchwały te były podejmowane
na poprzedniej sesji. Uchwały do wprowadzenie:
1. Uchwała o uchyleniu uchwały Nr XIV/86/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 4 listopada
2019r.  W sprawie  przyjęcia  Regulaminu  dostarczania  wody i  odprowadzania  ścieków na
terenie Miasta Łaskarzew – jako pkt 6a
2. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Miasta Łaskarzew – jako pkt 6b
3.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/87/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04
listopada 2019r – jako pkt 6c
Brak uwag i pytań.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania zmian w porządku obrad /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Rada Miasta przystąpiła do głosowania porządku obrad /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad3.
Rada Miasta przystąpiła do pkt3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 14sób, jednogłośnie

Ad4.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt  4  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Miasta na lata 2019- 2027. 
Przewodniczący RM dodał, że uchwały były omawiane i opiniowane na komisji.
Brak uwag i pytań do uchwały.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania  /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad5.
Rada Miasta przystąpiła do pkt5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2019.
Przewodniczący RM – uchwała omawiana pozytywna opinia.

Radna Zalech weszła na salę.
Brak uwag i pytań do uchwały.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania  /uczestniczy 15radnych/
za – 15 osób, jednogłośnie

Ad6.
Rada Miasta przystąpiła do pkt6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie na rok 2020.
Burmistrz wyjaśniła, że wzorem lat ubiegłych odbyły się 8 listopada konsultacje społeczne, w
których  brały  udział  organizacje  i  stowarzyszenia  miasta.  Brak  istotnych  uwag  do
wprowadzenia.  Jest  to  zadanie  gminy  dla  organizacji  pozarządowych.  Na  podstawie  tej
uchwały ogłaszany jest konkurs np. na rozpowszechnianie kultury fizycznej w mieście.
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania  /uczestniczy 15radnych/
za – 15 osób, jednogłośnie

Ad6a.
Rada Miasta przystąpiła do pkt6a Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Nr XIV/86/2019
Rady  Miasta  Łaskarzew  z  dnia  4  listopada  2019r.  W  sprawie  przyjęcia  Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew.
Burmistrz wyjaśniła, że na ostatniej sesji przyjmowany był regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków ale nadzór prawny wojewody zwrócił uwagę na 2 aspekty. Paragrafy
6,7 i  19 zostały przeniesione do umowy na wodę a w paragrafie 21 pkt2 przed wyrazem
„Wzór” dodano słowo „Przykładowy” oraz ponownie ponumerowano paragrafy. Są to zmiany
w załączniku. W kolejnym punkcie 6a uchwała o przyjęciu regulaminu.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania  /uczestniczy 15radnych/
za – 15 osób, jednogłośnie

Ad6b.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt6b   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew.
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania  /uczestniczy 15radnych/
za – 15 osób, jednogłośnie 
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Ad6c.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt6c  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr
XIV/87/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 listopada 2019r .
burmistrz wyjaśniła, że uchwała podejmowana była na poprzedniej sesji ale nadzór wojewody
zwrócił uwagę na paragraf 3, który powinien brzmieć, że uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania  /uczestniczy 15radnych/
za – 15 osób, jednogłośnie 

Ad7.
Rada Miasta przystąpiła do pkt7 Informacja nt. oświadczeń majątkowych za 2018rok. 
Przewodniczący RM wyjaśnił,  że każdy otrzymał informację na temat analizy oświadczeń
majątkowych,  jeżeli  czyjeś  wymagało  wyjaśnienia  to  składane  były  one  do  Urzędu
Skarbowego. 

Ad8.
Rada Miasta przystąpiła do pkt8   Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy
sesjami. 
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami tj. od dnia 04.11.2019 r. do
dnia 29.11.2019 r. 
Udział w wydarzeniach

.Udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Maciejowicach 

.Udział w dwudniowej konferencji „Partycypacyjny raport o stanie miasta” w Łazach koło
Warszawy

.Odsłonięcie muralu „Strzelcy z Garwolina” 

.Udział w „I Dniu Seniora” w OSP w Łaskarzewie

.Udział w „Powiatowy Dzień Seniora” CSiK w Garwolinie 

.Udział w obchodach 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

.Udział w II Zaduszkach Strażackich i Armii Krajowej

.Udział w koncercie „Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej”

.Udział w obchodach 60 rocznicy oddania budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

.Udział w Ślubowaniu Klas I w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie 

.Udział w „Dzień Pracownika Socjalnego”

Inwestycje

12. WIOŚ – dot. kontroli oczyszczalni - protokół
13. Podpisanie umowy doposażenie OSP w WFOŚ przy udziale pani Skarbnik 
14. Porozumienie z firmą Budimex – ul. Kolejowa oraz Stacyjna – przetarg na zakup 

masy asfaltowej
15. Trwają prace – ul. Słowackiego (materiał na Targowej)
16. Przetarg na pracownie językowe, wyłoniony wykonawca
17. Przystąpiono do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej”
18. Podpisano umowę na utworzenie hotspotów z bezpłatnym dostępem do Internetu na 

terenie Miasta – WiFi 4 EU
19. Odbył się przetarg na kredyt w wys. 260 tys.
20. Projekt organizacji ruchu – do analizy, wymaga zaopiniowania przez Policję
21. Remonty bieżące ulic: 100 m. ul. Wyszyńskiego, trwa remont chodnika ul. Kolejowa, 

plany – równiarka ul. Grzybowa, Jaśminowa, Łącznik, dodała również ul.Fabryczna
22. WFOŚiGW – ścieżka edukacyjna- Mały Rynek
23. Ogłaszamy przetarg na konserwację wod-kan
24. Instrukcja eksploatacji sieci energetycznej – do opracowania
25. Ul. Przychód – decyzja środowiskowa
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Urząd Miasta

 Spotkania z ekspertem wod-kan - doradcą gospodarczym
 Udział w komisjach Rady Miasta 
 Rozmowy odnośnie przedłużenia umowy z p. Szulcem – strona internetowa Urzędu
 Spotkanie z Radnymi w sprawie WOD-KAN – konserwacja
 Przesunięcia kadrowe

Plany

Zaproszenie na Paradę Mikołajów – 06.12.2019, godz. 12:00
Złote Gody – 05.12.19 r. – 16 par

Radna Kozikowska zapytała o realizację i wykonanie uchwały w sprawie naprawy i 
remontów  dróg bo żadna z tych ulic nie była wyliczona? Burmistrz odpowiedziała, że
przed chwilą odczytał, będą równane. Konopnickiej 100m zostało zrobione i 
sukcesywnie będzie robione, Nowa i Fabryczna również.  Radna Kozikowska dodała, 
że ulica Grzybowa była wstrzymana. Burmistrz odpowiedziała, że wpływają 
zgłoszenia od mieszkańców o potrzebie więc równiarka też tam jest zasadna. Radna 
Kozikowska powiedziała, że jej zdaniem ta uchwała w ogóle nie była brana pod 
uwagę bo Fabryczna w ogóle nie była wpisana . Burmistrz odpowiedziała, że w 
ramach ustnych rozmów ulica Fabryczna miała być robiona przez Budimex z 
Kolejową ale to nie jest ujęte w treści porozumienia. Radna Kozikowska też ma 
nadzieję, że tak się stanie ale jest uchwała rady miasta. Burmistrz – wszyscy 
odetchniemy z ulgą jak remonty wskazanych ulic będą wykonane. 
Radna Kubiak poprosiła o uzyskanie konkretnego terminu naprawy chodnika na 
ul.Targowej po inwestycji p.Sitnickiego. Sekretarz odpowiedział, że chodnik zostanie 
naprawiony przez pracowników gospodarczych urzędu a firma za to zapłaci. Urząd 
nie będzie czekał na firmę, ponieważ materiału ubywa. Najpóźniej we wtorek płytki 
zostaną uzupełnione . 
Sekretarz dodał odnośnie ulicy Przychód, że jest po konsultacji z Gminą, oni nie chcą 
podawać konkretnych dat ale harmonogram mają ustalony. Inwestycja dotycząca 
wodociągu rozwiązanie technologiczne z Dąbrowy przez Wolę Łaskarzewską do 
Sośninki + dodatkowa pompownia i bezpośrednio do Przychoda. Trwają prace 
przygotowawcze do projektu i oszacowanie kosztów.

Burmistrz zaprosiła wszystkich na Widowisko w wykonaniu ZS nr 1 08.12.19 r. w sali OSP.

Ad9
Rada Miasta przystąpiła do pkt9 Sprawozdania Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew z
działalności pomiędzy sesjami.
Sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami tj. od dnia 04.11.2019 do dnia 29.11.2019:
1. Udział w dniu Pierwszym Dniu Seniora w Łaskarzewie
2. Udział w spotkaniu z Radnymi i ekspertem w sprawie wod-kanu.
3. Udział w komisjach Rady Miasta. 
4. Składanie kwiatów i udział w obchodach święta 11 Listopada.
5. Podpisywanie pism, uchwał.
6. Spotkanie z Panią Burmistrz
7. Praca z biurem Rady.
Przewodniczący RM dodał, wystąpił z pismem do Pań Dyrektorek w sprawie oszczędności po
audycie.  Oszczędności  w  oświacie  po  zastosowaniu  audytu  to  ok  300tys.  Pismo  z
odpowiedzią od Pani Dyrektor każdy otrzymał, w granicach 200tys w ZS nr2 i 100tys w ZS
nr1.   Audyt  wyszedł  dobrze,  nie  będzie  to  widoczne  jednorazowo ale  miesięcznie.  Efekt
widoczny będzie w ciągu roku, co miesiąc kilkadziesiąt tysięcy powinno być zaoszczędzone. 

Ad10.
Rada Miasta przystąpiła do pkt10 Sprawy różne.
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Radny Paziewski zapytał p.Burmistrz jakie ulice czy chodniki będą robione w 2020r, jakie
zostały wzięte pod uwagę w nowym budżecie? Mieszkańcy by się dowiedzieli.
Burmistrz odpowiedziała,  że Państwo otrzymaliście projekt budżetu,  a w budżecie zostało
zapisane 200tys na ulicę Kolejową – radna Kozikowska dodała, że już był barny kredyt na
Kolejową, Burmistrz - tak było zapisane w uzasadnieniu , Rynek Mały z dofinansowaniem z
PROWu, dokumentacja projektowa na ulicę Przychód.
Przewodniczący  RM  dodał,  że  na  pewno  będą  składane  wnioski  na  Fundusz  Dróg
Samorządowych.
Radny Paziewski wnioskował o wzięcie pod uwagę chodników na ulicy Chopina chodzi o
bezpieczeństwo idących pieszo, tam jest bardzo duży ruch samochodów. 
Radna  Licbarska  dodała,  że  na  Kopernika  i  Jagiełły  również  przydałyby  się  chodniki
oczywiście jak będą środki. 
Radny Dudek,  ulica  Nowa  i  Andersa  były  zgłoszone  i  należy  je  wziąć  pod  uwagę  przy
wnioskach do FDS . Burmistrz potwierdziła. 
Przewodniczący  RM  dodał,  że  przydałby  się  chodnik  również  po  jednej  stronie
ul.Dąbrowskiej jak mieszka poprzednia burmistrz, dojście do stadionu, ponieważ chodzą tędy
dzieci na trening, mieszkańcy na mecze i cmentarz a tam nie ma kawałka chodnika. Chodnik
po jednej stronie to może nie będzie duży koszt a wykonanie własne miasta. 
Burmistrz odpowiedziała, że jak najbardziej chodniki są potrzebne.
Radny Dudek zgłosił  uszkodzone płytki  na gen.Hallera  skrzyżowanie z  Garncarską  przez
samochód  wiozący  tłuczeń  stwarza  to  niebezpieczeństwo  dla  dzieci  i  przechodniów.
Burmistrz odpowiedziała, że od razu można zgłaszać to wykonawcom. 
Radny  Paziewski  zgłosił  potrzebę  aby  spych  zepchnął  piach  a  ul.Hallera  ponieważ
spowodowało to zwężeniem ulicy oraz załatanie dziur. 
Radny Przybysz wnioskował o uzupełnienie  ubytków po wykonaniu przyłączy kanalizacji
przez mieszkańców przy skrzyżowaniu Białej z Hallera i Piaskowej. 
Sekretarz  wyjaśnił,  że  to  jest  obowiązek  inwestora  przywrócenie  drogi  do  stanu  sprzed
inwestycji. 
Radna Kozikowska zapytała p.Burmistrz jak ocenia budżet w stosunku do swoich zadań jak
startowała  pod względem wodkanu bo 400tys  to  mizernie?  Burmistrz  – a  co  Pani  Beato
chciałaby  usłyszeć?  Radna  odpowiedziała,  że  ma  nadzieję  na  kanalizację  na  Kolejowej
chociaż na jakimś etapie. Burmistrz dodała, że dziś byli u niej mieszkańcy ulicy Klonowej w
tym temacie. Radna kontynuowała, jakiś pomysł na wodkan w nowej odsłonie i propozycji
rozwiązania. 
Burmistrz odpowiedziała, że pomysł jest taki, że miasto przejmuje realizację zadania, będzie
konserwator i ma nadzieję, że  z pieniędzy zebranych od mieszkańców da się coś przeznaczyć
na inwestycje, kwota 400tys wynika z umorzenia pożyczki z oczyszczalni, którą musimy do
końca 2021r wydać.  Radna Kozikowska mówiąc,  że będzie 100% ściągalności.  Burmistrz
kontynuowała,  że co do budżetu penie że chciałoby się więcej  bo potrzeby są ogromne i
przydałby się duże środki na inwestycje. Teraz jest czas dobrych programów na drogi i na tym
trzeba  by  się  skupić.  Budowa  kanalizacji  byłaby  możliwa  jakby  było  dofinansowanie  z
jakiegoś funduszu czy programu aby otrzymać dofinansowanie nie pożyczkę. Logiczne jest
to, że budujemy tak gdzie są dofinansowania. 
Przewodniczący RM dodał,  że  byłby jeden warunek aby przez  1  rok  nic  nie  robić  tylko
spłacać  zaległości  i  wtedy  możemy  myśleć  o  większej  inwestycji.  Teraz  mamy  szansę
skorzystania  z  FDS  to  aż  szkoda  tego  nie  wykorzystać,  bo  koniec  kadencji  okazał  się
gwoździem do trumny gdyż za 5 ulic ok 1,5 km zapłaciliśmy prawie 3mln a dziś za te 3mln
mielibyśmy 3 razy tyle ulic. Jeżeli będziemy składać wnioski i dostawać dofinansowanie 71%
tak jak na Słowackiego a nie pozyskania nic. Na początku kadencji była rozmowa z Radnymi,
ze nie robimy nic w mieście jeżeli nie będzie dofinansowania z zewnątrz. Ugięliśmy się 2razy
bo chłopaki bali się, że nie będzie to zrobione. I z pewnością one byłyby robione teraz lub na
wiosnę ale 100tys do nich byśmy pozyskali. Jeżeli chodzi o duże inwestycje jak kanalizacja to
tylko dofinansowanie, nie stać nas na to bo budżet na to nie pozwala a zdolność kredytowa
jest jaka jest.
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Radna Kozikowska powiedziała,  że  budżet  sami  planujemy,  a  jak  panujemy nad  pozycją
wydatki? Czy się zmniejszyła w odniesieniu do obecnego budżetu? Burmistrz – zmniejszyła
się. 
Radna Licbarska zaapelowała aby w momencie jak do p.Burmistrz przychodzą mieszkańcy
prosząc o wykonanie jakiś czynności czy dróg to należy najpierw ich sprawdzić czy mają
uregulowane wszystkie należności wobec miasta, ponieważ bardzo dużo ludzi ma zaległości
w podatkach, śmieciach .
Przewodniczący RM odniósł się do tej wypowiedzi mówiąc, że komisje pracowały w tym
temacie  pracownicy w pocie  czoła  przygotowują materiały może nawet  uważając,  że  my
Radni za dużo chcemy ale my nie chcemy dla siebie. Jest dużo osób, których stać a nie płacą.
Jeżeli kogoś nie stać to należy złożyć pismo do p.Burmistrz o rozłożenie na raty i sprawa
jakoś będzie załatwiona.  Ale miganie się  to  nie  jest  rozwiązanie bo nikogo to nie  minie.
Wcześniej czy później trzeba będzie zapłacić a dług się zwiększa. 
Radny Paziewski zapytał jak ma się pożyczka, którą miasto dało Panu dzierżawcy, czy jest
jakieś rozliczenie? Burmistrz odpowiedziała, że zadłużenie 435tys i nie ma żadnej informacji,
żeby firma coś wpłaciła. Radny czyli dalej oni zbierają pieniądze a my resztę finansujemy?
Burmistrz potwierdziła. 
Radny Dudek zapytał obecnego na sali komendanta Policji w jaki sposób ściągnąć należności
od właścicieli u których mieszkają cudzoziemcy, może jako radni nie wiemy? Właściciel płaci
za 2 osoby a mieszka u niego 7osób jak to ściągnąć, sprawdzić? 
Komendant odpowiedział, że to Rada podejmuje uchwałę i wszczyna postępowanie a Policja
może jedynie sprawdzić legalność pobytu. 
Radny Paziewski dodał, że obowiązek zgłoszenia ciąży na właścicielu posesji. 
Głos zabrała mieszkanka ulicy Świerkowej – 30 lat tu mieszka - pytając kiedy Rada pochyli
się  nad  tą  ulicą?  Pisma  były  składane  i  nie  było  odpowiedzi.  Została  zrobiona  ulica
Projektowana dla 2 posesji – radna Licbarska dodała, że tam mieszkańcy dokładali środki –
mieszkanka powiedziała,  że tu  mieszkańcy również deklarują  pomoc,  zwróciła  uwagę,  że
sami  równają  drogę,  sami  wykonali  chodniki.  Początek  działek  został  zrobiony  a
Jabłkowskiego jest w planach, czy Świerkowa nie należy do działek? Każdy burmistrz tylko
obiecuje. A przyszłości możemy nie doczekać. 
Radna  Kozikowska  powiedziała,  że  wszystko  spowodowane  jest  brakiem  środków  w
budżecie miasta, jest wiele takich ulic i są podejmowane uchwały w tych sprawach. Są 3
ulice, które czekają na remont bo ujęte są w uchwale o remontach ulic i kierunku działania.
Radna dodała, że jest ponownie 2 raz w Radzie a stan jest taki sam, to pozostaje, że jest lista
ulic do remontu. 
Burmistrz  dodała,  że  jej  zdaniem mieszkańcy  nie  powinni  dokładać  swoich  środków  do
budowy dróg, ponieważ to jest obowiązek miasta. Do kolejnego FDS są wytypowane zresztą
zgodnie  z  uchwałą  ulice:  Przychód,  Nowa  i  Gen.Andersa.  Teraz  Rada  pochyli  się  nad
wytypowanie kolejnych ulic do następnego naboru FDS. Jest to ważne dla urzędu, ponieważ
musimy wiedzieć któr projekty należy wykonać. 
Przewodniczący RM zabrał głos mówiąc, że dziś mamy tyle pism i podań co przez 4 lata
może 1-2 były odczytane a teraz 10, bo wszyscy chcą. A gdzie byli mieszkańcy jak Rada
robiła wyborcze ulice? My za 1mln zrobilibyśmy więcej niż wtedy za te 3mln. 
Mieszkanka Świerkowej dodała, że jak obserwuje to tam gdzie jest radny jest ulica i każdemu
może to wyliczyć. Przewodniczący RM odpowiedział, że tak było ale się skończyło. Teraz tak
nie będzie i było o tym mówione. Mieszkanka i to właśnie nas zniechęca a przez te 30 lat
sami sobie tę ulicę by zrobili. 
Przewodniczą RM dodał, że było powiedziane że to on tej drogi nie chce, co jest nieprawdą. 
Radny Laskowski  zapytał  na  jakim etapie  jest  wod-kan?  Burmistrz  odpowiedziała,  że  od
połowy grudnia będzie przekazanie majątku, spisywanie liczników i roznoszenie wniosków o
zawarcie umowy z miastem i ogłoszenie przetargu na konserwację po konsultacji specyfikacji
z Państwem i mecenasem. 
Radna Kozikowska zapytała czyli wodkan będzie zadaniem miasta, większość przejdzie na
urząd? Burmistrz odpowiedziała, że tak 100% zadanie miasta a będzie wspomagało się firmą
w kwestiach technicznych. 
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Przewodniczący RM dodał, że jeżeli chodzi o to kukułcze jako czyli dzierżawę to miastu nie
wyszło, zapłacone kary ale byli Radni, którzy nie chcieli się odwoływać od wyroku sądu I
instancji  i  zapłacilibyśmy 4,5mln .  A Rada się odwołała  i  zapłaciliśmy 1,5mln.  Podał dla
porównania , że Sobolew też rezygnuje z dzierżawy i przejmuje to na siebie, tam woda jest
dużo niższej cenie, łącznie ok. 6,20 a przy tak niskiej cenie Sobolew potrafi wykazać 1,5 mln
zysku. Przy dobrej gospodarce jest możliwe ale oczywiście to nie będzie z dnia na dzień bo
do naszej kanalizacji przez 20 lat nic nie było robione prócz SUWu, który już jest do remontu
a  był  rzekomo  robiony.  Tu  przez  lata  nie  było  nic  robione,  przez  8lat  nie  było  metra
kanalizacji zrobionej. Nikt nie inwestował a to się zużywa. Musimy się z tym liczyć, że może
zdarzyć się awaria i trzeba będzie znaleźć 200-300tys. Jak przejmiemy wodkan to nie znaczy,
że środki które będą zostawać przekażemy na drogi, bo trzeba kanalizację remontować. Jak
my nic nie zrobimy to ci co przyjdą następni przez 5lat nie będą nic robić tylko siedzieć w
kanalizacji. To jest temat niepopularny i nikt tego nie dotykał a remont jest potrzebny. 
Mieszkanka ulicy Świerkowej  zapytała  dlaczego  mieszkańcy osiedla  nie  mają  obowiązku
podłączenia się do kanalizacji tylko w różnych godzinach wieczornych spuszczają ścieki do
kolektora głównego? Nie można ich zmusić? Tyle lat mieszkają, na wszystko ich stać a się nie
podłączają. Ona nie chce wąchać smrodu. 
Radna Kozikowska dodała, że my nie możemy nikogo zmusić do podłączenie ale mieszkaniec
taki powinien wylegitymować się podpisaną umową z beczkowozami na wywóz nieczystości.
Przewodniczący odpowiedziała, że Rada tym się zajmie i będzie pilnowała ściągalności opłat,
nie będą wysyłane 2 upomnienia w roku do osoby. Nikt nie chciał sobie robić wrogów. Ale to
co Pani mówi jest bardzo istotne.
Mieszkanka dodała, że jeden mieszkaniec został nagrany ale obiecał, że już nigdy tego nie
zrobi. Przewodniczący RM – jak miasto przejmie będzie tego pilnować aby zasilić budżet.
Radna Licbarska dodała, że urząd może ukarać mieszkańców co niektórzy np. mieszkają nad
rzeką i tam spuszczają ścieki. Każdy nawet z radnych powinien sobie to przeanalizować, czy
są takie osoby. 
Sekretarz  dodał,  że  tam  gdzie  są  stare  szamba  nikt  nikogo  nie  zmusi  na  podłączenie.
Mieszkanka dodała, że to  nie są stare szamba kanalizacja na osiedlu już była. 
Mieszkaniec  ulicy  Przychód  zapytał  na  jakim  etapie  jest  budowa  drogi?  Burmistrz
odpowiedziała,  że  jest  przygotowywana  dokumentacja  czyli  przygotowywana  decyzja
środowiskowa  a  nie  lokalizacji  celu  publicznego  jak  wcześniej  mówiła,  Mieszkaniec  a
projekt? Burmistrz przygotowany ale  trwają ruchy kadrowe i  prosi  o chwilę  cierpliwości.
Otrzymacie Państwo na koniec roku informację na piśmie co zostało zrobione i na jakim
etapie jest sprawa. 
Radna Kubiak zapytała Sekretarza odnośnie ulicy Cichej, jaki jest tam tonaż? Czy samochody
ciężarowe mogą nią jeździć? 
Sekretarz odpowiedział,  że  nie  wie ale  w projekcie  planu organizacji  ruchu miało być to
uwzględnione. Projekt dopiero otrzymaliśmy i jeszcze się z nim nie zapoznaliśmy. Na pewno
ograniczenie powinno być na drogach z kostki . Zostanie to sprawdzone, jeżeli nie ma to
uwaga ta zostanie zgłoszona. Drogi z kostki nie mają takiej nośności jak asfaltowe. Uwagi
odnośnie tych dróg zostaną zgłoszone, że powinny być odpowiednio oznakowane. 
Radny Paziewski dodał, że tłumaczenie jest  złe,  ponieważ od początku wiemy jaką drogę
chcemy,  jeżeli  ma  być  większy tonaż  to  dajemy lepszą  podbudowę i  to  urząd  powinien
wiedzieć jaki  samochód może nią  jechać.  To już jest  zapisane  w projekcie  – to  jest  tak.
Sekretarz być może. 
Radna Kubiak ale żadnego znaku nie ma, radny Paziewski na Chopina nie ma już z 5lat.
Radna Kozikowska dodała, że skoro  nie ma znaku to nie ma możliwości egzekwowania.
Radna zapytała to jak była sporządzana umowa z Budimexem – w poprzedniej kadencji –
skoro nie wiadomo jaki jest tonaż na Kolejowej? Na jakiej podstawie pozwoliliśmy jeździć
tam ciężkim samochodom? Radny Głowacki jest porozumienie. Radna Kozikowska ale nie
ma  na  dzień  dzisiejszy  w  urzędzie  dokumentacji  na  określenie  tonażu.  Taką  oficjalną
informację ma z urzędu. 
Sekretarz odpowiedział, że ay określić tonaż na ulicy Kolejowej należałoby zrobić ekspertyzę,
ponieważ ta droga nie była robiona od postaw, była ona drogą brukową .
Radny Paziewski powiedział, że powinien być wzięty pod uwagę most, który ma do 5t-10t.
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Sekretarz powiedział, że pytanie było do Powiatu odnośnie mostu na Kościuszki i pomimo że
ma określony tonaż nikt  nie  jest  w stanie  sprawdzić czy samochody mają  więcej.  Radna
Kozikowska ale dany samochód jest do określonej masy. 
Radny Głowacki zwrócił uwagę, że od początku nie było planu organizacji ruchu. 
Prezes ŁKS Promnik zapytał w związku z tworzonym budżetem na jaką hojność może liczyć
sport  i  turystyka? Przewodniczący RM odpowiedział,  że  105tys.  Prezes zapytał czy w tej
kwocie nie ma jakiegoś podtekstu? Przewodniczący RM  - można się spodziewać. Prezes
kontynuował,  że nauczony doświadczeniem wie że jak coś idzie  do góry to  jest  tam coś
zakamuflowane. Burmistrz dodała, że jest to kulturę fizyczną dzieci i młodzieży w mieście.
Prezes klubu zwrócił uwagę na bezpieczeństwo na hali i stadionie oraz na ich stan techniczny.
Pisma w tej sprawie były składane do urzędu. Tam trenują dzieci a jak coś się stanie kto za to
będzie brał odpowiedzialność. Klub Promnik to dzierżawi ale nie ma obowiązku inwestować.
Prezes wnioskował aby w przyszłym budżecie zwiększyć chociaż o inflację to ok. 4tys a dla
klubu to bardzo dużo, prosi o przemyślenie. 
Przewodniczący RM w woli uzupełnienia dodał, że te 105tys na sport to śmieszne pieniądze
w porównaniu z ościennymi gminami. Burmistrz – nie prawda, nie możemy tego sumarycznie
porównywać kwotami, oni mają milionowe budżety na inwestycje a my? Tego nie można
porównywać, nie da się.
Przewodniczący RM da się, bo czym się różnią Maciejowice od Łaskarzewa, że maja lepiej
zarządzających? Burmistrz – może mają. Przewodniczący RM – mówi, że nie to że jest mniej
tylko  na  przykładzie  gmin  ościennych  mamy  najniższą  a  Pani  mówi,  że  nie  prawda.
Maciejowice mają 140tys a mniej drużyn niż Promnik, a Żelechów, Sobolew też mają więcej. 
Burmistrz  odpowiedziała,  że  aby  ta  informacja  była  prawdziwa  trzeba  to  zestawić  z
budżetami  tych  samorządów,  z  środkami  przeznaczonymi  na  inwestycje  i  dopiero  wtedy
porównać kwoty przeznaczane na działalność sportową. Wtedy jest prawdziwa informacja. 
Przewodniczący RM czyli idąc tym tropem nie mamy szans na halę bo nie mamy pieniędzy. 
Radny Paziewski zwrócił uwagę, że 350tys mamy u dzierżawcy. Przewodniczący RM – ja za
tym nie głosowałem, radny – ja też. 
Radny Głowacki dodał, że miasto ma do spłacenia kredyt – burmistrz 6 300 000,00. radny
kontynuował, już ok 1mln nam zeszło a i tak w tym pierwszym roku kadencji p.Burmistrz i
Radzie udało się  coś zrobić :  mamy 3 place zabaw, ulicę i  dodatkowo o 100tys  taniej  w
przetargu niż koszty wykazały. Burmistrz potwierdziła. Żeby w poprzedniej kadencji każda
ulica  była  z  dotacji  robiona  a  my teraz  nie  jesteśmy w stanie  wziąć  żadnego kredytu.  A
odnośnie środków na sport to trzeba sprawdzić w gminach ościennych jakie mają dochody bo
są to  gminy wiejskie  i  mają większe niż  nasze miasteczko.  Radny zwrócił  się  do Policji
odnośnie tego wylewania ścieków o częstsze patrole w nocy i zwrócenie uwagi na zapach. 
Radny Głowacki wnioskował o zrobienie porządku na ulicy Alejowej, jest zakorkowana. To
że mamy plan organizacji ruchu to teraz do analizy ale mamy też Policję i prosi o patrole, nie
o  karanie  lecz  upominanie  kierowców  o  przepisach  ruchu  drogowego,  mandat  to  w
ostateczności. Jeżeli będziemy mieli to opracowanie sytuacja może być taka sama. 

Ad18.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad XV sesji Rady Miasta, Przewodniczący podziękował
wszystkim i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

                             Przewodniczący Rady Miasta
                                          Leszek Bożek

Protokołowała: K. Licbarska



9

LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH 
.Radni Powiatu Garwolińskiego - J.Tomala, M.Ziędalski, W.Trzaskowski
.Dyrektor ZS nr1 – Grażyna Sałasińska
.Dyrektor ZS nr2 – Monika Krawczyk
.Dyrektor Publicznego Przedszkola „Leśny Zakątek” – Małgorzata Paśnicka
.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” – Jan Sierański
.p.o.Kierownik SPZOZ w Łaskarzewie – Józef Tomala
.Kierownik Posterunku Policji w Łaskarzewie – Dariusz Paziewski
.Media /Tygodnik Siedlecki Justyna Janusz,  Echo Podlasia Waldemar Jaroń, Życie
Siedleckie, Łukasz Korycki, Krzysztof Kaczorowski, Twój Głos, Wirtualny Garwolin


