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              PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2021      

z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia  10 listopada 2021 roku  

w Urzędzie Miasta Łaskarzew 

 

Stan Rady Miasta – 11 radnych, obecnych wg l. obecności /nieobecni radni: I.Zalech, 

E.Licbarska, K.Pietrzak, W.Paziewski/ 

 

Ad1. 

Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew radny Leszek Bożek  otworzył XXXVI Sesję Rady 

Miasta Łaskarzew, 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.Informacja z działalności placówek oświatowych prowadzonych rzecz Miasto  

Łaskarzew (Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Publiczne Przedszkole „Leśny Zakątek”)  

w 2020r. 

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata  

2021-2029.  

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie na 2022 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na 

targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2022 rok /energia, rezerwacja, toaleta/.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w 2022 roku oraz zwolnień w tym podatku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie Miasta Łaskarzewa w 2022 roku. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022r. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako 

postawa obliczenia podatku leśnego na rok 2022.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i  

odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew oraz przekazania go do zaopiniowania  

organowi regulacyjnemu 

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Miasta Łaskarzew na lata 2021-2032 ”  

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta  

Łaskarzew na lata 2022-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu  

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.  

16. 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 2022.  

17.Informacja nt. oświadczeń majątkowych za 2020r.  

18.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.  

19.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami.  

20.Sprawy różne. 

21.Zamknięcie obrad.  

Pomimo kilku prób zalogowania niestety nie udało się połączyć PIDu ze stacją do liczenia 

głosowania. Głosowanie będzie tylko w systemie ręcznym i liczeniem przez 

Przewodniczącego RM kto jest za, przeciw lub wstrzymał się od głosowania. 
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Ad2. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Burmistrz Miasta Anna Laskowska wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwał: 

• w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w roku 2021 w punkcie 6a 

• wycofanie z porządku obrad pkt 13 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu 

zmiany Regulaminu dostarczania wody i  

odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew oraz przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

• w sprawie  uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew oraz przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. w pkt 13a 

 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie do przyjęcia do porządku obrad projektów 

uchwał  /uczestniczy 11 radnych/ 

za- 11osób, jednogłośnie 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia porządku obrad po wprowadzeniu zmian 

/uczestniczy 11radnych/ 

za – 11osób, jednogłośnie  

 

Ad3. 

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

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11 radnych/ 

za – 11osób, jednogłośnie  

 

Ad4. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt4Informacja z działalności placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Łaskarzew (Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Publiczne 

Przedszkole „Leśny Zakątek”) w 2020r .  

Radny Głowacki dodał, że informacje były przedstawione na komisjach połączonych, 

uzyskały pozytywną opinię. 

Radna Kubiak powiedziała, że w październiku był nagrany filmik promujący szkołę nr1, 

szkoła wybrana jako 1/10 z województwa mazowieckiego.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 11radnych/ 

za – 11osób, jednogłośnie 

 

Ad5. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt5 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta na lata 2021-2029 

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

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11radnych/ 

za – 1osób, jednogłośnie 

 

Ad6. 
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Rada Miasta przystąpiła do pkt6 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 11radnych/ 

za – 1osób, jednogłośnie 

 

Ad6a. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt6a Podjęcie uchwały w pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w roku 2021. 

Przewodniczący RM odczytał uzasadnienie do uchwały, chodzi o brakujące finanse na 

pokrycie opłat za odpady komunalne. 

Skarbnik wyjaśniła, że wymagane jest nie tylko zwiększenie planu ale dodatkowo podjęta 

uchwała o dopłacie. 

Radny Głowacki zapytał o kwotę dopłaty? Skarbnik odpowiedziała, że różnica to 477 750zł, 

w uchwale nie wpisywana i dotyczy tylko roku 2021. Na przyszły rok od nowa będzie 

zbilansowana. 

Radny Głowacki zapytał z czego wynika ta dopłata?  Niska ściągalność? 

Skarbnik odpowiedziała, że  za niskie stawki a faktury duże. Wyliczana liczona liczba osób x 

stawka , nie chodzi tu o ściągalność.   

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11radnych/ 

za – 1osób, jednogłośnie 

 

Przewodniczący RM w związku z obecnymi na sali mieszkańcami gminy Łaskarzew 

przekazał im głos. 

Mieszkańcy gminy Łaskarzew drogi do wsi Leokadia na ręce p.Burmistrz i 

p.Przewodniczącego RM złożyli podziękowania i kwiaty za inwestycję wykonaną przez 

Miasto Łaskarzew i przy współpracy z p.Wójtem Gminy Łaskarzew– drogę do wsi Leokadia. 

Dodali , że więcej do szczęścia im nie było trzeba, temat od 2008r. 

Burmistrz podziękowała dodając, że to co było niemożliwe stało się możliwe. 

Wręczono kwiaty. 

Przewodniczący RM dodał, że w tym miejscu dziękuje parlamentarzystom z naszego terenu, 

ponieważ bez ich pomocy i uzyskanego dofinansowania inwestycję tę trudno byłoby 

zrealizować.  

Burmistrz dodała, że 18 listopada 2021 na sesji Rady Gminy Łaskarzew będzie podjęta 

uchwała o ostatecznej kwocie dofinansowania Gminy do tej inwestycji. Wójt gminy 

Łaskarzew również dofinansowuje tę inwestycję. 

 

Ad7. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty 

targowej w Łaskarzewie na 2022 rok.  

Skarbnik Miasta przedstawiła stawki zaopiniowane przez komisje połączone. Dodała, że 

stawka dzienna 25zł musi być wpisana w uchwałę – chociaż u na nie wchodzi w żaden punkt 

ale musi być uchwalona gdyba taka sytuacja się zdarzyła. 

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

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11radnych/ 
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za – 11osób, jednogłośnie 

 

Ad8. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi 

dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2022 rok /energia, 

rezerwacja, toaleta/.  
Skarbnik Miasta przedstawiła stawki opłat dodatkowych zaopiniowane przez komisje 

połączone. 

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

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11radnych/ 

za – 11osób, jednogłośnie 

 

 

Ad9. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt9 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w 2022 roku oraz zwolnień 

w tym podatku.  

Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozostawiły stawki podatku transportowego na 

poziomie z roku 2020, pozytywnie zaopiniowały uchwałę. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11radnych/ 

za – 11osób, jednogłośnie 

 

 

Ad10. 

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

podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2022 roku.  

Radny Głowacki dodał, że na komisjach połączonych  pozostawienia stawek na poziomie z 

roku 2020 w głosowaniu 4:4 . 

Przewodniczący RM w takim przypadku poddał pod głosowanie  

• podatek od nieruchomości zwiększony o inflację tj, 3,6% /jak opłata targowa i usługi 

dodatkowe/ : za 5osób, przeciw -6 osób, wstrzymujący się – brak 

• podatek od nieruchomości pozostawiony na poziomie z roku 2020: za -6osób, 

przeciw-5, wstrzymujący się – brak 

Uchwała podjęta stawki pozostawione na poziomie roku 2020. 

 

Ad11. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt11 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022r.  

Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie przegłosowały stawki zgodne z 

ogłoszonymi przez GUS. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11radnych/ 

za – 3osoby, przeciw-3osoby, wstrzymujący się – brak  

Uchwała nie jest podejmowana.  

 

Ad12. 
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Rada Miasta przystąpiła do pkt12 Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny 

sprzedaży drewna, przyjmowaną jako postawa obliczenia podatku leśnego na rok 2022.  

Radny Głowacki dodał, że komisje połączone pozytywnie przegłosowały stawki zgodne z 

ogłoszonymi przez GUS. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11radnych/ 

za – 8osób, przeciw-brak, wstrzymujący się – 3osoby 

Uchwała nie jest podejmowana.  

 

Ad13. 

Punkt wycofany z porządku obrad. 

 

Ad13a. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt13a Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew oraz 

przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Kierownik referatu wyjaśniła, że uchwała dostosowuje regulamin do ustawy w sprawie 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz prawa budowlanego. Po sugestiach radcy 

prawnego został przygotowany nowy projekt regulaminu aby nie wprowadzać bardzo dużej 

liczby poprawek do obecnego. Projekt regulaminu zostanie przesłany do organu 

Regulacyjnego – Wody Polskie w celu zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii będzie 

uchwalony już regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11radnych/ 

za – 11osób, jednogłośnie 

 

Ad14. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łaskarzew na lata 2021-2032 ” . 

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

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11radnych/ 

za – 11osób, jednogłośnie 

 

Ad15. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt15Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2022-2027 oraz określenia szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.   

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

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11radnych/ 

za – 11osób, jednogłośnie 

 

Ad16. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt16Podjęcie 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 2022.   
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Radny Głowacki dodał, że komisje połączone, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Kwota na działalność sportową zmieniona ze 105tys na 115tys, 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 11radnych/ 

za – 11osób, jednogłośnie 

 

Ad17. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt17 Informacja nt. oświadczeń majątkowych za 2020r.  

Przewodniczący RM powiedział, że informacja została dostarczona do zapoznania się.  

Radni zapoznali się  

 

Ad18. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt18 Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy 

sesjami. 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 29.09.2021 r. 

do dnia 10.11.2021 r.  

Gospodarka wod.-kan. 

1. Środki w ramach Programu Polski Ład na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i 

modernizacji infrastruktury wod.-kan.: 10 mln 70 tys. zł + 900 tys. PROW zł. Łącznie 

ze wszystkich programów pozyskaliśmy w ostatnim okresie ok. 12 mln zł na zadania 

wod.-kan. 

Radna Kozikowska zapytała czy radni będą mieli dostęp do dokumentacji? Burmistrz 

odpowiedziała, że tak. Dodała, że kanalizacja ze środków PROW ul.Kolejowa trochę za 

szkołę, do rzeki + przejście pod rzeką, Tabelowa, Błotna do Andersa – do końca 2022r musi 

być uruchomiona, musi być uzyskany efekt ekologiczny.  

Radna Kozikowska dodała aby przy takich środkach wziąć pod uwagę budowę kanalizacji od 

szkoły w górę, tam mieszkańcy również są zainteresowani podłączeniem. 

Burmistrz odpowiedziała, tak jak mieszkańców ulicy Kościuszki, Żytniej, Andersa przy rzece. 

Wyzwaniem jest ul.Warszawska od Polleny do ul.Konopnickiej – tam również nie ma 

kanalizacji. Przedsiębiorcy z ul.Warszawskiej przygotowali na własny koszt projekt 

kanalizacji ale on dotyczy tylko ich. A są zlokalizowane w ich pobliżu inne zakłady nie będą 

mogły się podłączyć.  

Burmistrz zwróciła się do Radnych aby zgłaszali inne miejsca, żeby skonsultować to z 

projektantem czy jest możliwość zmiany projektu. Zmiana to procedura długo trwająca, czas 

opracowania projektu to ok. pół roku. Od otrzymania promesy mamy pół roku na ogłoszenie 

przetargu.  Przetarg będzie ogłoszony na wiosnę kompleksowo na wszystkie tereny w 

mieście: Ogrody, Warszawska i Chopina nieskanalizowana część,  Kościuszki. Na 

modernizację przepompowni – mamy własność na 9, chcemy mieć projekty na wszystkie aby 

uzyskać spadek awarii na linii, jak również zakup sprzętu wchodzi w ten duży przetarg. 

Pracownik na bieżąco zgłasza wymagany sprzęt np. min. WUKO – do udrażniania sieci 

kanalizacyjnej. Burmistrz dodała, że cieszymy się bardzo, że pozyskaliśmy 12mln, 

poprzednicy chcieli a my mamy.  

2. Przetarg na budowę kanalizacji na odcinku ok. 100 metrów na Osiedlu Ogrody 

(ważność pozwolenia na budowę!) – 2 negatywne rozstrzygnięcia, nowe zapytania 

ofertowe.  

3. Plan inwestycji, kolejność – uzależniona od regulaminów i otrzymania promesy. 

4. Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii  

Gospodarka odpadami  

1. Ogłoszenie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

2. Analiza funkcjonowania PSZOK – popiół i bioodpady 
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Burmistrz dodała, że do decyzji Rady Miasta będzie podjęcie decyzji czy popiół tylko na 

PSZOK, czy wprowadzamy zmiany w zielone bio liście i trawy tylko na PSZOK a bio 

domowe spod posesji? Ta kwestia pozostaje przed nami.  

3. Duża ilość odpadów, uchwała o dofinansowaniu 

4. Kontrole 

Infrastruktura drogowa 

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

przez Gminę Łaskarzew – koszt po stronie Miasta ok. 50% środków pozyskanych z 

RFIL 

2. Przygotowywanie postępowania przetargowego na przebudowę ul. Nowej 

3. Przygotowywanie postępowania przetargowego na budowę przejścia dla pieszych na 

ul. Dąbrowskiej 

4. Przygotowywanie postępowania przetargowego na budowę chodnika na ul. 

Dąbrowskiej – Kusocińskiego cześć I 

5. Ul. Przychód – dokumentacja w trakcie, czekamy na wyniki naboru FDS 

Sport, Infrastruktura sportowa 

1. Trwają prace nad dokumentacją projektową nowej hali sportowej 

2. Trwa modernizacja II część trybun i ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska - program 

MIWIS Urzędu Marszałkowskiego 

3. Orlik – Lokalny Animator Sportu wrzesień-listopad 2021 r., szczegóły na stronie UM 

4. Rozgrywki II ligi kobiet w tenisie stołowym 

5. Spotkanie z Prezesem ŁKS Promnik i Dyrektor ZS Nr 1 

Działalność kulturalna i promocja Miasta 

1. Jarmark Bożonarodzeniowy 5 grudnia  

2. Audycja w Radiu Wnet 

3. Obchody Święta Niepodległości - zapraszamy 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1. Covid-19 - monitorowanie sytuacji w szkołach i przedszkolu, kolejne klasy objęte 

kwarantanną. Szczepienia przeciwko COVID-19 – zachęcamy – 3 miejsce w regionie 

(bez nagrody) 

2. Ćwiczenia obronne Wilga 2021 – sprawdzanie łączności, organizacji stanowiska 

kierowania 

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 

3. Kontrola palenisk, kompostowników i zbiorników bezodpływowych 

 

Placówki Oświatowe 

1. Remont pomieszczenia przy ZS Nr 1 z przeznaczeniem na strzelnicę 

2. Pasowanie na Przedszkolaka, ślubowanie pierwszoklasisty w ZS Nr 1 i ZS Nr 2 – 

kolorowanki dla każdego dziecka 

3. Dzień Edukacji Narodowej w ZS Nr 1 i ZS Nr 2 i Przedszkolu 

4. Obchody Święta 11 listopada – szkoły i przedszkole 

5. Przygotowywanie wniosku na środki na remont dachu w ZS Nr 2 
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Urząd Miasta 

1.  Spotkanie z  zarządem  Wspólnoty Gruntowej  w UM – plany dot. wspólnych 

inwestycji  

2. Realizacja projektu WIFI4EU (montaż ogólnodostępnych punktów do Internetu- 12 ( 

3 punkty UM, 1 punkt zewnętrzny na Rynek Duży, 1 punkt zewnętrzny Przystanek 

PKS, 1 punkt targowisko, 1 punkt Mały Rynek, ZS Nr 2 – 2 zewn. i 2 wewn., DPT 

Bajka – 1 zewn. i 1 wewn.) 

3. Światłowód – rozpoczęcie prac na terenie Miasta 

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

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

5. Bieżące spotkania i rozmowy z mieszkańcami 

6. Udział w szkoleniu dla wójtów i burmistrzów Powiatu Garwolińskiego z zakresu 

cyberbezpieczeństwa 

7. Konferencja prasowa w Starostwie dot. Polskiego Ładu  

8. Udział w spotkaniu online z Wojewodą 

9. Spotkanie z Ministrem Budą w Miętnem 

10. Spotkanie Związku Samorządów Polskich 

Rada Miasta 

1. Udział w posiedzeniach  Komisji RM 

2. Indywidualne spotkania z radnymi w sprawie inwestycji w okręgach  

 

Burmistrz dodała, że w kolejnym naborze do Polskiego Ładu będzie składać o środki na halę 

sportową i na budowę dróg. 

Ad19. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt19 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z 

działalności pomiędzy sesjami. 

 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 

29.09.2021 r. do dnia 10.11.2021 r.  

1.Udział w uroczystościach DEN w placówkach oświatowych. Przewodniczący dodał, że 

   serce rośnie jak małe przedszkolaki w barwach narodowych występują, śpiewają i tańczą. 

2. Spotkanie ze Wspólnotą Gruntową, drzewa w kierunku ulPrzychód zostaną usunięte (10 

    Topoli na początek), ponieważ zagrażają bezpieczeństwu. Wszystkich drzew jest ok 110szt 

    + gałęzie do przycięcia nad drogą 

3. Spotkania z p.Burmistrz 

4. Spotkania z Radymi i mieszkańcami 

5. Podpisywanie pism i uchwał 

6. Praca z biurem Rady 

 

 

Ad20. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt20 Sprawy różne. 

• Przewodniczący RM przedstawił, że dach na obecnej hali sportowej został i poprawił 

to co powodowało zaciekanie. Wyjaśnił, że zarzuty które były mówione odnośnie 

dachu, że przez niego doszło do popsucia podłogi były bezpodstawne. Dach jest 

dobrze zrobiony a problem był, bo jest to blacha rozbiórkowa i miejsca po gwoździach 

należało uszczelnić. Teraz nie przecieka.  

• Burmistrz powtórzyła, że podłoga nie niszczeje z powodu cieknącego dachu 

• Przewodniczący RM powiedział, że na FB są osoby, które piszą, że w szkołach jest 

bajzel, ale to za tych osób był bajzel. Teraz szkoły funkcjonują prawidłowo , chociaż 
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borykamy się z niezałatwionymi sprawami. Już niedługo p.dyrektor i nauczycieli będą 

mogli skupić się tylko i wyłącznie na pracy, 

• Mieszkaniec ulicy Przychód zapytał odnośnie wodociągu na jego ulicy? Czy były 

rozmowy z p.wójtem po uzyskaniu przez gminę środków na wodociąg?  

Burmistrz odpowiedziała, że gmina otrzymała środki na wodociąg ale jeszcze nie ma 

regulaminu finansowania.  

Mieszkaniec zapytał jeszcze o światłowód? 

• Mieszkanka ul.Przychód zapytała o kamery na ich ulicy, rozmawiała z panem od 

kamer? Sekretarz odpowiedział, że istnieje możliwość założenia kamery pułapki ale 

przesyła bezpośrednio z kamery jest nie możliwy 

Mieszkanka zgłosiła również wiszące gałęzie nad drogą na ul.Przychodniej. 

Przewodniczący RM odpowiedział, że mieszkańcami przeszedł tą drogą i jest to już 

zgłoszone, jedno z drzew najbardziej zagrażające będzie wycięte. Na kolejne będzie złożony 

wniosek, pracownik UM się tym zajmie.  

Burmistrz dodała, że to nie tylko nasza decyzja -UM, ale skonsultowane z Powiatem i PZD. 

 

 

Ad21. 

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

podziękował wszystkim i zamknął obrady.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

 

                           Leszek Bożek 

 

Protokołowała: K. Licbarska 
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