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              PROTOKÓŁ Nr XLIX/2022      

z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia  28 grudnia 2022 roku  

w Urzędzie Miasta Łaskarzew 

 

Stan Rady Miasta – 15 radnych, obecnych wg l. obecności  

 

Z udziałem: 

Burmistrz Miasta – A.Laskowska 

Skarbnik Miasta – K.Gąska 

Sekretarz Miasta – H.Dąbrowski 

Mecenas – G.Ćwikła 

Mieszkańcy 

 

Ad1. 

Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew radny Leszek Bożek  otworzył XLIX Sesję Rady 

Miasta Łaskarzew. Przywitał obecnych. 

 Przewodniczący RM odczytał proponowany porządek obrad: 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad zalogowanie 

2.Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2022- 

2034. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Łaskarzew. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2023-2034 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-

2026. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wnioskodawcy niezadowolonego ze 

sposobu załatwienia wniosku przez Burmistrza Miasta Łaskarzew 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta 

Łaskarzew w 2023r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2023 r. 

14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

16.Sprawy różne. 

17. Zamknięcie obrad. 

    

Ad2. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Burmistrz Miasta A.Laskowska wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Łaskarzew w Miejskiej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego jak pkt 12a. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia zmiany w porządku obrad /uczestniczy 

14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie  
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Przewodniczący Rady Miasta odczytał odpowiedź dla mieszkańca S.D. na pismo w sprawie 

niewprowadzenia i nierozszerzenia porządku obrad /w załączeniu/. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia porządku obrad /uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie  

 

 

Ad3. 

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

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie  

 

Ad4. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta na lata 2022-2034.  

 

Głos zabrała Pani Skarbnik wyjaśniając, że w stosunku do posiedzenia komisji nastąpiła mała 

zmiana, zakończyła się budowa ulicy Przychód, zaplanowana była zapłata za nadzór na 2023r 

jednak inwestycja zakończyła się wcześniejszej i zaoszczędzenie na wydatkach bieżących 

pozwoliły na przesuniecie zwiększenie na wydatkach majątkowych, stąd przesunięcie o 

18,5tys na zapłata nadzoru jeszcze w tym roku. Są zmiany w przedsięwzięciach WPF.  

 

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

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14 radnych/ 

za – 4soby, jednogłośnie 

 

Ad5. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok  

2022. 

Skarbnik wyjaśniła, że w załączniku inwestycyjnym również pojawiła się zmiana 18,5tys. , 

fundusz pracy na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny 1500zł po stronie dochodu i wydatku, 

zwiększenie o 8tys z tytułu odszkodowań, było zaplanowane 50tys jest 58tys, ponieważ nie 

mamy decyzji os wspólnoty Gruntowej zrzeczenie się do końca roku zostanie zapłacone. Były 

rozmowy nieoficjalne, że te pieniądze zostaną nam przelane na inne zadanie ale zobaczymy. 

Pieniądze zostaną przelane zgodnie z terminami w decyzjach. 

Radny Głowacki dodał, że komisja połączona pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie 

 

Ad6. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie 

określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Łaskarzew. 
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Głos zabrała Pani Skarbnik wyjaśniając, że zgodnie z waloryzacją nastąpiła zmiana stawki z 

1zł na 1,14zł oraz doprecyzowanie , że opłata za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5godzin 

nauczania. Dostosowujemy wysokość opłaty do maksymalnej stawki. 

Radny Głowacki dodał, że komisja połączona pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie 

 

 

Ad7 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta na lata 2023-2034. 

Głos zabrała Pani Skarbnik wyjaśniając, że otrzymali Państwo drugi projekt uchwały, 

ponieważ zmieniły się przedsięwzięcia. Przetarg na halę został rozstrzygnięty, mamy 

wystarczające środki na zabezpieczenie inwestycji Budowa hali sportowej. Po styczniowym 

sprawozdaniu do budżetu zostanie wprowadzone 1,5mln z wolnych środków na budowę hali 

sportowej i będzie zabezpieczone 20mln na budowę hali. W związku z powyższym zostało 

wprowadzone zwiększenie 125tys na termomodernizację budynku OSP – budynku Centrum 

Kultury, środki te nie zostały zabrane z żadnej inwestycji, zmniejszone zostały wydatki 

bieżące żeby móc zrealizować tę inwestycję. Ta sama kwota jest zapisana w uchwale 

budżetowej. Skarbnik zwróciła uwagę na wynik głosowania żeby głosowanie było takie samo 

nad budżetem aby nie było rozbieżności. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 14radnych/ 

za – 12osób, przeciw- 2osoby 

 

Radny W.Paziewski wszedł na salę posiedzenia. 

 

Ad8 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 

rok 2023 . 

skarbnik zabrała głos wyjaśniając, że po wprowadzeniu tej zmiany zwiększenia 125tys w 

uchwale budżetowej wynik dochodu i wydatku nie ulega zmianie ale zmniejszone zostały 

wydatki bieżące a zwiększone wydatki majątkowe. Kwestia tej termomodernizacji tabela nr3  

Przewodniczący RM wnioskował o przesunięcie 10tys z klubu Bajka na prężnie rozwijająca 

się sekcję Teakwondo – 20dzieci, które rozsławiają nasze miasto w powiecie i województwie. 

Skarbnik odpowiedziała, że w tym momencie przyjmijmy budżet na rok 2023 w takiej formie 

jak został przedstawiony w RIO a na sesji styczniowej będziemy rozmawiać. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad przyjęciem informacji /uczestniczy 15radnych/ 

za – 12osób, przeciw- 2osoby, wstrzymujący się – 1osoba 

 

Ad9 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 9 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2023-2026.   

Przewodniczący RM wyjaśnił, że na posiedzeniu komisji połączonych program został 

obszernie przedstawiony przez Panią przewodniczącą. 

Radny Głowacki dodał, że na posiedzeniu komisji uchwała uzyskała pozytywną opinię.  
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Rada Miasta przystąpiła do głosowania  /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad10 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku przez Burmistrza Miasta 

Łaskarzew.   

Głos zabrał przewodniczący komisji skarg i wniosków Ł.Jasiński wyjaśniając, że komisja 

zapoznała się ze skargą, wysłuchała wyjaśnień p.Burmistrz i jednogłośnie uznała skargę za 

bezzasadną, ponieważ na ten moment Miasto nie dysponuje wolnym lokalem na 

udostępnienie . Ewentualnie można korzystać z sali w Bajce na dole po uzgodnieniu terminu z 

p.Dyrektor. 

Radny Głowacki dodał, że komisji pozytywnie zaopiniowały skargę jako bezzasadną. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania uznania skargi jako bezzasadnej /uczestniczy 

15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad11 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 11Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej.   

Radny Głowacki dodał, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 

 

Ad12 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 12 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Miasta Łaskarzew w 2023r.  

Przewodniczący RM wyjaśnił, że plany pracy komisji były omawiane na posiedzeniu komisji 

połączonych. 

Radny Głowacki dodał, że komisji pozytywnie zaopiniowały uchwałę. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 13osób, przeciw- brak, wstrzymujący się – 2osoby 

 

Ad12a 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 12 a Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli 

Rady Miasta Łaskarzew w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 

Zgłoszone kandydatury jako przedstawicieli RM to radny F.Głowacki i Ł.Laskowski  - 

wyrazili zgodę. 

Przewodniczący RM zapytał czy są inne kandydatury? Brak zgłoszeń. 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 15osób, jednogłośnie 
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Ad13 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 13 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Miasta Łaskarzew w 2023 r.  

Radny Głowacki dodał, że komisji pozytywnie zaopiniowały uchwałę. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 15radnych/ 

za – 14osób, przeciw- brak, wstrzymujący się – 1osoba 

 

Ad14 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 14 Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy 

sesjami.  

Pani Burmistrz przedstawiła informację z ostatniej chwili – rozstrzygnięty został przetarg na 

halę, na dziś w budżecie mamy 18,5mln na budowę hali sportowej. wpłynęły dwie oferty, ta 

niższa mieści się w środkach, którymi dysponuje miasto opiewa na kwotę ok. 20mln, które 

możemy przeznaczyć na tę inwestycje. Skarbnik dodała, że w styczniu będziemy przesuwać 

1,5mln. Mecenas dodał, że na ten moment się nie mieści. Burmistrz doprecyzowała, że na 

dzień dzisiejszy w budżecie mamy 18,5mln na budowę hali sportowej, w styczniu na sesji 

zostanie do budżetu wprowadzone 1,5 mln z wolnych środków i będzie zabezpieczone 20mln 

na budowę hali sportowej. skarbnik dodała, że te 1,5mln to wolne środki z tego roku, które do 

budżetu możemy wprowadzić dopiero w przyszłym roku, po sesji styczniowej będziemy mieć 

zabezpieczone 20mln. Burmistrz dodała, że w styczniu będzie możliwe wyłonienie 

wykonawcy. 

Radny Głowacki zapytał skąd firmy? Burmistrz odpowiedziała, że z Warszawy. 

Radny Paziewski zapytał w jakiej wysokości była druga oferta? Burmistrz że ponad 22mln. 

Radna Kozikowska zapytała czy ta firma ma doświadczenie w takich budowach? Mecenas 

odpowiedział, że będzie badanie ofert i sprawdzanie. Ci którzy złożyli oferty spełniają 

wymogi ale badanie ofert jest wymogiem. 

Radna Kozikowska zapytała ile trwa sprawdzanie oferty? Skarbnik odpowiedziała, że mamy 

30 dni na związanie z ofertą. 

Radny Głowacki zapytał jaki mamy czas na budowę? Burmistrz odpowiedziała, że 2 lata. 

Radny ma nadzieję, że firma zrobi to wcześniej. 

Radna Kozikowska zapytała czy firma musiała wpłacać wadiu jako zabezpieczenie? Skarbnik 

odpowiedziała, że było w gwarancji.  

Burmistrz dodała, że jak widać wszyscy podchodzą do tematu z ostrożnością, 

niedowierzaniem. 

Radny Głowacki powiedział, że nie ma co się dziwić od 1998roku każda Rada budowała tę 

halę, p.Larkiewiczowi zabrakło 100tys do wybudowania i radny ma nadzieję, że już nic się 

nie stanie i hala będzie dla miasta przy ZS nr1. 

Radny Dudek powiedział, że wszyscy mówią o szkole nr1 a co maja powiedzieć rodzice 

dzieci co chodzą do szkoły nr2? Radny Głowacki będą chodzić do szkoły nr1, kiedyś w 

jedynce było 700dzieci a teraz robią się szkoły elitarne. W szkole nr2 przez 8lat będzie 

40dzieci.  

Burmistrz zakończyła tę wypowiedź, że bardzo dobra informacja na koniec roku , hala będzie.  

Radny Dudek – cieszmy się, że w Łaskarzewie będzie hala bez znaczenia przy której szkole. 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 05.11.2022 r. do 

dnia 28.12.2022 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  
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1. Inwestycje drogowe  Polski Ład + ul. Przychód I (FDS) –wykonanie i oddanie drogi 

do użytku (Przychód), 

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

Gospodarka mieszkaniowa 

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

        2. Ocena stanu technicznego budynków Letnisko 1 i 2, przeglądy kominiarskie.       

Sport, Infrastruktura sportowa 

1. Nowa hala sportowa –zgromadzone środki zewnętrzne 18,5 mln. (+ 1,5 mln), wniosek w 

Urzędzie Marszałk. czeka na rozpatrzenie. Przetarg otwarcie ofert 28.12.2022. 

     2. „Mazowsze dla Sportu” - tor sprawnościowy przy ZS Nr 1 – zrealizowano. 

 

Działalność kulturalna i promocja Miasta 

 1. Obchody Święta Niepodległości 

2. Parada Mikołajów 

3. Jarmark Bożonarodzeniowy 

4. Biuletyn Informacyjny Miasta nowy numer 

Oświata 

1. Aktualizowanie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego dot. Remontu Dachu ZS. Nr 2. 

2. Spotkania robocze z Dyrektorami placówek ( m.in.dot. Maluch +), udział w 

spotkaniach świątecznych w ZS. Nr 1 i 2. 

3. Udział w obchodach 25-lecia LO 

4.  Egzamin na nauczyciela mianowanego 

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska 

        1. „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” – zrealizowano 

2. Organizowanie sprzedaży i dystrybucji  węgla, Udział w  spotkaniu w Cegłowie z 

    przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

3. Kontrola źródeł ciepła w związku z dodatkami węglowymi 

4. Udział w spotkaniu w Miętnem  ws Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

5. Udział w spotkaniu Zarządu OSP w Górznie 

6. Kontrola Palenisk – pobieranie próbek popiołu  

7. Termomodernizacja postępowanie przetargowe w trakcie, prokuratura odmówiła 

wszczęcia postępowania w sprawie złożonej przez mieszkańca. 

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 20 osób 

3. Wizyta u Urzędzie Wojewódzkim  i Urzędzie Marszałkowskim 

4. Udział w Kongresie Aglomeracji Lokalnych w Kaliszu. 

5. Spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa w Garwolinie 

6. Spotkania robocze z przedstawicielami firmy Grinis ws Strategii Rozwoju oraz udział 

w spotkaniu z mieszkańcami 

7. Złote Gody 

8. Udział w spotkaniu z Seniorami z Klubu Senior+ oraz  z Kołem Emerytów i 

Rencistów 

9. Udział w spotkaniu sprawozdawczym koła wędkarskiego 

10. Spotkanie z Organizacjami Pozarządowymi 

11. Spotkanie z Zarządem Wspólnoty Gruntowej 

12. Udział w komisjach i sesjach Rady Miasta 

Burmistrz dodała, że w dniu dzisiejszym odbędzie się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady 

Pożytku Publicznego, mamy już przedstawicieli stowarzyszeń, urzędu miasta i dziś 

wybranych z Rady Miasta. 
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Sekretarz Miasta przedstawiła stowarzyszenia, które złożyły zgłoszenia: Stowarzyszenie OSP 

Łaskarzew, ŁKS Promnik, Pójdę w nicy mrok, CIA, Fundacja Lokalny Reset, Stowarzyszenie 

Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej. Na dzisiejszym spotkaniu zostanie wybrany zarząd i Rada 

Pożytku zacznie formalnie pracować.  

Radna Kozikowska zapytała czy wszystkie organizacje zostały poinformowane o możliwości 

zgłoszenia się? Sekretarz odpowiedział, że tak.  

Ad15 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 15 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z 

działalności pomiędzy sesjami. 

 

Podpisywanie pism i uchwał 

Udział w komisjach RM 

Praca z biurem Rady 

Spotkania z p.Burmistrz 

Spotkania robocze z mieszkańcami. 

Udział w jubileuszu Złote Gody 

Spotkanie z mieszkańcami ulicy Przychód. 

 

 

Radny Przybysz zapytał czy kostka z chodnika z ulicy Garwolińskiej mogłaby został 

wykorzystana na remont chodnik na ulicy Białej dla poprawy bezpieczeństwa?  Burmistrz 

odpowiedziała, że myśli, że tak ale jest to temat na posiedzenie komisji, do przedyskutowania, 

ponieważ takich wniosków pewnie będzie więcej o remont chodnika czy budowę tam gdzie 

go nie ma . 

Przewodniczący RM dodał, że na ulicy Białej po lewej stronie prawie nie ma chodnika, z tych 

wielkich potrzeb trzeba wybrać tam gdzie jest najbardziej potrzebny. Burmistrz 

zaproponowała komisje w tym temacie żeby nie było który chodnik jest ważniejszy.  

Radna Kubiak zapytała  

 

Ad16 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 16 Sprawy różne.   

• Mieszkanka ulicy Świerkowej zapytała o sprawę znaną i co z obiecaną jej drogą? 

Burmistrz odpowiedziała, że pamięta, projekt jest zrobiony i w najbliższym naborze 

ulica Świerkowa będzie ujęta. Burmistrz dodała, że z niczego się nie wycofuje, 

dokumentacja jest przygotowana. Jak zostanie ogłoszony nabór do Polskiego Ładu 

ulica Świerkowa będzie ujęta.  

• Mieszkaniec ulicy Przychód podziękował p.Burmistrz i Radzie Miasta za I odcinek 

ich drogi . Mieszkaniec zapytał a co z wodociągiem na ich ulicy? Gmina Łaskarzew 

już realizuje inwestycję i do kogo oni mają zgłaszać się o podłączenie? Burmistrz 

odpowiedziała, że w kwestii dotyczącej I odcinka czyli tam gdzie jest inwestycja 

gminy, miasto jest na etapie przygotowywania porozumienia z Gminą Łaskarzew w 

sprawie przekazania zadania zaopatrzenia w wodę mieszkańców Miasta Łaskarzew. I 

od tego zależy gdzie Państwo będziecie występowali o warunki przyłączenia. II 

odcinek będzie inwestycją miejską, wnioskowanie do Polskiego ładu będzie 

obejmowała drogi, zakup sprzętu i działania w zakresie wod-kanu. Na terenie miasta 

są jeszcze inne miejsce gdzie nie ma wodociągu i tam również będzie wbudowany, jak 

również wymiana zasuw, hydrantów. W porozumieniu z gminą będzie ujęty odcinrk I i 

II wodociągu. Drugi odcinek II – procedura ZRID została zakończona ale do 

Polskiego Ładu nie będzie on zgłaszany, musimy zakończyć inwestycje kanalizacyjną.  

Plan jest na FDS ale czy w 2023 czy 2024 obaczymy. 
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Przewodniczący RM uzupełnił, że jeżeli mieszkańcy rozmówią się z wykonawcą nie 

będą musieli pojedynczo występować o projekty. Będą niższe koszty.  

• Przewodniczący RM zapytał mieszkańca czy chciałby zabrać głos? Przewodniczący 

RM odczytał pismo w związku z utworzeniem Społecznego Komitetu Budowy  Hali 

Sportowej w Łaskarzewie skierowane do komitetu od  przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego jako popierającego wniosek o wsparcie 

dofinansowania tej inwestycji. Mieszkaniec zabrał głos, że jako członek komitetu 

społecznego budowy hali wnioskował do przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego o poparcie wniosku na 4mln na budowę hali sportowej. Zrobi 

wszystko aby pomóc w budowie tej hali. Mieszkaniec zwrócił uwagę na fakt, że urząd 

w dniu 15 grudnia był czynny dogodz.14 – dodał, że to jest niedopuszczalne, 

interesant nie mógł załatwić sprawy a przyjechał z Warszawy. Czy Radni o tym 

wiedzieli? Przewodniczący RM dodał, że za pracę urzędu odpowiada sekretarz – 

burmistrz dodała, że nie to burmistrz – rada nie odpowiada za pracę urzędu. 

Mieszkaniec pytał czy odbiór śmieci nie mógł być przed świętami po świętach? Góry 

śmieci stały na posesjach. Mieszkaniec jako przewodniczący Komitetu społecznego 

złożył pismo o udział w pracach komisji przetargowej czy otwarciu ofert na halę i nie 

uzyskał zgody. Mecenas odpowiedział, że teraz przetarg i ofert wpływają 

elektronicznie, to nie jest jak dawniej , że koperty się otwiera tylko osoba siedząca 

przy komputerze z komisji przetargowej ma kody dostępu i ona to otwiera. A Pan 

mówi o zupełnie innym stanie prawnym. 

Radna Kozikowska dodała, że ofert które wpływają elektronicznie są zaszyfrowane 

właśnie po to aby wszystko było transparentne.  

Mecenas dodał, że mógł Pan przyjść i patrzeć na komputer jak teraz. Sekretarz dodał, 

że wczoraj osoba z komitetu się zapowiadała i uważaliśmy że dziś przyjdzie na 

otwarcie ale nikt z komitetu nie przyszedł. 45min trwała postępowanie.  

Mieszkaniec prosiła o traktowanie komitetu poważnie. 

Radny Głowacki dodał, że jest sympatykiem komitetu i nikt z Rady nie jest przeciwko 

komitetowi i jego działaniom, ani p.Burmistrz , Radni czy p.mecenas. Jeżeli załatwicie 

pieniądze my was popieramy.  

Mieszkaniec dodał, że komitet nie jest przeciwko p.Burmistrz- która tak uważa – mu 

jesteśmy za Panią i za halą.  

Mieszkaniec zapytał dlaczego nie było zawiadomień o sesji, takie sygnały otrzymał? 

Osoba z obsługi Rady wyjaśniła, że zawiadomienia były zamieszczone zgodnie ze 

Statutem na siedem dni przed posiedzeniem. Przewodniczący RM potwierdził, że było 

prawidłowo.  

 

Ad17 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 17 Zamknięcie obrad.  

 

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

podziękował wszystkim i zamknął obrady.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

 

                           Leszek Bożek 
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LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH  

.Radny Powiatu Garwolińskiego - J.Tomala,  

Wicestarosta Powiatu - M.Ziędalski,  

Przewodniczący Rady Powiatu - 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,, Życie Siedleckie,, Twój Głos, Wirtualny 

Garwolin 

 

 

Protokołowała: K. Licbarska 


