
                        PROTOKÓŁ Nr XVIII /2020      
z posiedzenia Nadzwyczajnego Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia 11 marca 2020 roku w

Urzędzie Miasta Łaskarzew

Stan Rady Miasta – 14 radnych, obecnych wg l. obecności /nieobecna radna E.Licbarska
Burmistrz Miasta – A.Laskowska
Z udziałem:
Skarbnik Miasta – K.Gąska
Zaproszeni goście
Mieszkańcy

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

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad zalogowanie
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
4. Zamknięcie obrad.                                             

                         
Ad2.
Rada Miasta przystąpiła do pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania  porządku obrad /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad3.
Rada Miasta przystąpiła do pkt3 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2020.
Burmistrz  Miasta  wyjaśniła,  że  wystąpiła  z  wnioskiem  o  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej,
ponieważ  związane  jest  to  z  planowanym  przygotowaniem  wniosku  dotyczącego
termomodernizacji budynku OSP w Łaskarzewie. Takie działanie będzie możliwe jeżeli Rada
dokona przesunięcia środków na ten cel tj, 80tys na przeprowadzenie audytu energetycznego
budynku OSP i przygotowania projektu termomodernizacji. Potrzebne jest podjęcie uchwały
przez Radę Miasta aby móc przystąpić do przygotowywania dokumentów. Wchodzi to w tryb
sesji  nadzwyczajnej,  ponieważ terminy nas  gonią i  jeżeli  chcemy zdążyć  z  dokumentacją
niżeli planowana sesja zwykła. Burmistrz dodała, że równocześnie w tej uchwale jest druga
zmiana w budżecie dotyczy ona przesunięcia środków na przygotowanie koncepcji nowej hali
sportowej 16tys. Temat był dyskutowany na kilku spotkaniach z radnymi, omówiony szeroko.
Głos zabrała radna Kubiak  mówiąc,  że jak przegłosujemy uchwałę to będzie my musieli
wyłożyć te 80tys, a radna zapytała o  koszt remontu przepompowni  - wykaz na ostatniej sesji
Radni  otrzymali  zestawienie  od  konserwatora  wod-kanu  koszty  pilnych  remontów
przepompowni  i  oczyszczalni  ścieków – zdaniem radnej  jak  zrozumiała,  to  powinno być
zrobione „na wczoraj” , zaplanowana kwota to 180 047zł. Radna zapytała czy na ten cel są
zabezpieczone środki? A jeżeli nie to z czego to będzie zrobione? Skarbnik odpowiedziała, że
nie mamy środków. Radna dodała, że każdy z nas zdaje sobie sprawę jak na dzień dzisiejszy
funkcjonuje oczyszczalnia. 
Burmistrz  odpowiedziała,  że  tak  na  ostatniej  komisji  była  o  tym  mowa  gdzie  burmistrz
przedstawiła,  że wysyłane są zapytania ofertowe do firm które zrobią projekt i  kosztorys,
ponieważ to jest  wymagane do przeprowadzenia  remontu.  Po to  aby zastanowić się  nad
finansowaniem zadania lub pozyskaniu środków z zewnątrz.  Jesteśmy na etapie wyłaniani
wykonawców projektów i kosztorysów tych remontów. 
Radna  Kubiak  –  tal  ale  taki  wykonawca  też  nie  zrobi  tego  za  darmo,  trzeba  mu będzie
zapłacić.
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Burmistrz zwracała się o sprawne przeprowadzenie sesji z uwagi na sytuację i profilaktykę a
temat był omawiany na 3 spotkaniach więc prosi o przeprowadzenie głosowania. 
Głos  zabrała  radna  Kozikowska  przewodnicząca  komisji  planowania,  która  zajęła  się
tematem, ponieważ komisja budżetowa nie miała quorum więc nie było oceny o głosowania
w odniesieniu do budżetu – Burmistrz dodała, że głosowania nie było ale dyskusja – radna
kontynuowała, komisja planowania wypowiedziała się pozytywnie ale radna chciała poruszyć
temat inwestycji trochę szerzej. Na komisji padło pytanie czy trzeba tę termomodernizację
teraz robić? Chodzi tu o hierarchię potrzeb a my jako Rada mamy świadomość, że za chwilę
może będziemy potrzebować środków na dużo ważniejszy cel dla miasta. Radna dodała, że
Rada zdaje sobie sprawę, że dotacja na termomodernizację jest opłacalne, ponieważ jest to
80% zwrotu. Pytanie radnej dlaczego tak szybko bo od 28 lutego jest nabór tych wniosków?
Nie  musiało  to  być  sesją  nadzwyczajną.  Radna  interesuje  jako mieszkankę  ul.Kolejowej,
ponieważ  środki  przesuwane  są  z  Kolejowej  jaki  był  kosztorys,  jaką  sumą zamknęła  się
inwestycja ul.Kolejowej bo nie jest w całości zrobiona? Radna chciałaby dostać deklarację
p.burmistrz, że jak przesuniemy teraz te środki i rozumie że 76tys nie wystarczy na ulicę i
załatanie mostu ale chce usłyszeć deklarację i  będzie wtedy spokojniejsze bo rozumie,  że
dotacja na termomodernizację z 80% dofinansowania warto wykorzystać. Ale w mieście są
ważniejsze inwestycje , które z dnia na dzień mogą nas zaskoczyć jak mówiła radna Kubiak.
Jednocześnie przy kiepskim budżecie miasta zdaje sobie radna sprawę, że mrożenie środków
na wypadek gdyby coś się stało jest niegospodarnością – bo pieniądz rodzi pieniądz, powinien
być w ruchu. Radna chciała by również  p.burmistrz złożyła deklarację że podejmie dyskusję
z zarządem OSP aby dołożyli więcej niż 20tys, ponieważ straż jest właścicielem budynku a
my jesteśmy tylko stroną użytkującą. Jeżeli pomożemy sobie nawzajem to będzie z korzyścią.
To jest oficjalna opinia większości głosujących. To nie jest tak że jest sesja nadzwyczajna i
musimy szybko skończyć, to nie jest tak, w związku z tym, że jest wirus. 
Radna Kozikowska poprosiła o 5minut przerwy. 
Radna Kubiak zapytała do kiedy jest termin składania wniosków? Burmistrz odpowiedziała,
że do początku maja. 
Burmistrz dodała, że może zadeklarować, że podejmie rozmowy ze strażą, Wspólnotą czy
innymi organizacjami, które korzystają z budynku OSP aby wsparły miasto w tej inwestycji –
bez problemu. 
Radna Kozikowska dodała jeszcze, że na posiedzeniu komisji zarząd OSP złożył stanowisko
na piśmie popierające inwestycję i deklarację wsparcia w kwocie 20tys. 
Radny Paziewski dodał, że to się chwali, że chcą dołożyć.
Radny Dudek natomiast, że takie rozmowy ze strażą czy Współnotą powinny być wcześniej
prowadzone a nie teraz na sam koniec. Była komisja planowania i minęło już kilka dni a
miały być rozmowy ze Wspólnotą czy dołożą jakieś środki na ten cel. radny zapytał czy Pani
rozmawiała? Burmistrz , że nie. Radny czyli całe środki musimy zabezpieczyć my. Burmistrz
dodała, że Wspólnota od tak nie podejmie dziś decyzji. Radny Paziewski potwierdził, że to
podejmuje walne zebranie. 
Burmistrz powiedziała – decydujcie Państwo. 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek radnej Kozikowskiej o 5 minut przerwy.
Przegłosowano.
Po przewie obrady wznowiono.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 10osób, przeciw – brak, wstrzymujący się - 4osoby
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Ad4.
Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  XVIII  Nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miasta,
Przewodniczący podziękował wszystkim i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Miasta

                   Leszek Bożek

Protokołowała: K. Licbarska

1. 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” – Sebastian Kornacki
.Kierownik SPZOZ w Łaskarzewie – Józef Tomala
.Kierownik Posterunku Policji w Łaskarzewie – Michał Możdżonek
.Media /Tygodnik Siedlecki Justyna Janusz,  Echo Podlasia Waldemar Jaroń, Życie
Siedleckie, Łukasz Korycki, Krzysztof Kaczorowski, Twój Głos, Wirtualny Garwolin
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