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                                 PROTOKÓŁ Nr XIV/2019                                                  
z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia 04 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
Mecenas – G.Ćwikła
Mieszkańcy
Prasa

Ad1.
Przewodniczący RM otworzył XIV 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 protokołów z poprzednich sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej w 
Łaskarzewie na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone 
na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2020 rok /energia/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone 
na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2020 rok /rezerwacja/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w 2020 roku oraz zwolnień w 
tym podatku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, 
przyjmowaną jako postawa obliczenia podatku leśnego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały  Nr XXI/109/2016 z dnia 28 

października 2016r.
13. Dyskusja w sprawie podjęcia prac związanych z ewentualnym powołaniem 
Rady Młodzieżowej i Rady Seniora w mieście Łaskarzew.
14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
15. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami
16. Zapytania i interpelacje.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.                                             

Ad2.
Rada Miasta przystąpiła do pkt2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący RM zapytał czy są uwagi lub propozycje zmian do porządku obrad?
Brak uwag i zmian.
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Rada Miasta przystąpiła do głosowania porządku obrad /uczestniczy 10radnych/
za – 9osób, przeciw – 1osoba, wstrzymujący się - brak

Ad3.
Rada Miasta przystąpiła do pkt3 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 10radnych/
za – 9sób, przeciw- 1osoba, wstrzymujący się - brak

Ad4.
Rada Miasta przystąpiła do pkt 4Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia stawek opłaty
targowej w Łaskarzewie na 2020 rok.
Skarbnik wyjaśniła,  że  zmiana opłaty o stopień inflacji  1,8%,  w związku z pobieraniem
opłaty bezpośrednio i z powodu małych kwot zostały one zaokrąglone do pełnych dziesiątek
groszy. Przedstawiła opłaty:
Ustala się stawki dzienne opłaty targowej w wysokości 20 zł z zastrzeżeniem że:

 Przy sprzedaży artykułów spożywczych lub przemysłowych ze stoiska, straganu lub
samochodu, za 1m2 zajmowanej powierzchni targowiska – 1,60 zł

 Przy  sprzedaży  wyrobów  mięsnych  2,90  zł  za  1m2 powierzchni  pod  stoisko  lub
samochód lecz nie mniej niż – 33,00 zł

 Przy sprzedaży płodów rolnych własnej produkcji:
a) z ręki, koszyka lub stolika – 1,00 zł
b) z wyznaczonych stanowisk niezadaszonych –12 zł
 Pozytywna opinia komisji połączonych.
Brak uwag i pytań

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 10 radnych/ 
za- 9osób, przeciw – 1osoba, wstrzymujący się – brak

Ad5.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt5  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  usługi
dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2020 rok /energia/.
Skarbnik wyjaśniła, że opłata w obecnym roku była 8zł, w związku ze wzrostem ceny energii
propozycja na rok 2020 jest 9zł. Podniesienie o inflację 1,8%.

Radna Zalech weszła na salę.

Radna Kozikowska zapytała czy są pomiarowane? Skarbnik odpowiedziała, że zryczałtowane
za 1 dzień. Dotyczy to głównie stoisk z mięsem , nie ma ich dużo 3-4 bilety.
Radny Paziewski dodał, że energia wzrośnie jeszcze bardziej.
Radna Kozikowska – jest to urealnienie wartości pieniądza w stosunku do zeszłego roku. 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 12 radnych/ 
za- 12osób, 

Ad6.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt6  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  usługi
dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2020 rok /rezerwacja/.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiana opłaty o stopień inflacji 1,8%,  42zł brutto, toaleta publiczna
pozostaje na tym samym poziomie 2zł – nie korzysta dużo osób.
Brak pytań.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 12radnych/
za – 12osób, jednogłośnie
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Ad7.
Rada Miasta przystąpiła do pkt7 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie  Miasta  Łaskarzew  w  2020  roku  oraz
zwolnień w tym podatku.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiana podatku o stopień inflacji 1,8%,  nic nie zostało zaokrąglane.
Radny Głowacki zapytał ile jest samochodów ciężarowych i autobusów?
Skarbnik  telefonicznie   zapytała  pracownika  wydziału,  odpowiedź  będzie  udzielone  po
sprawdzeniu.
Przewodniczący RM dodał, że głosowanie będzie po otrzymaniu informacji.
Rada Miasta wyraziła zgodę.

Przewodniczący RM przywitał ks.Prałata E.Szarka, który wszedł na salę.

Ad8.
Rada Miasta przystąpiła do pkt8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2020 roku.
Skarbnik wyjaśniła, że zmiana podatku o stopień inflacji 1,8%,  nic nie zostało zaokrąglane.
Podatek od nieruchomości od 0,53zł a dla działalności gospodarczej 19,73zł.
Radna  Kozikowska  zapytała  jakie  były  stawki  maksymalne?  Skarbnik  odpowiedziała,  że
23,90zł. Mamy prawie 4zł niżej.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 12radnych/
za – 12osób, jednogłośnie

Ad9. 
Rada Miasta przystąpiła do pkt9 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020r.
Skarbnik wyjaśniła, że stawka w 2019 była 52,49, ogłoszona przez GUS na 2020 jest 58,46.
jeżeli stawka pozostaje ta ogłoszona, nie obniżamy uchwała nie jest podejmowana,
Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad pozostawieniem stawki tej ogłoszonej 58,46zł

Rada Miasta przystąpiła do głosowania  /uczestniczy 12radnych/
za – 12osób, jednogłośnie
Uchwała nie jest podejmowana.

Radny Głowacki wyszedł z sali posiedzenia.

Ad10.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt10  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny
sprzedaży drewna, przyjmowaną jako postawa obliczenia podatku leśnego na rok 2020.
skarbnik  wyjaśniła,  że  sytuacja  jest  taka  sama  jak  przy  poprzednim  punkcie  .  Stawka
ogłoszona przez GUS 42,73zł, w 2019 była 42,24zł. Jeżeli stawka pozostaje ta ogłoszona, nie
obniżamy uchwała nie jest podejmowana.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad pozostawieniem stawki tej ogłoszonej 42,73zł

Rada Miasta przystąpiła do głosowania  /uczestniczy 11radnych/
za – 11osób, jednogłośnie
Uchwała nie jest podejmowana.

Ad11.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt11  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew.
Pracownik  wyjaśnił,  że  uchwała  uzyskała  pozytywną  opinię  Wód  Polskich,  14  dni  po
opublikowaniu w dzienniku urzędowym będzie obowiązywała na terenie miasta.
Radny Paziewski dodał, że jeszcze musi się wypowiedzieć nadzór wojewody.
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Radna Kozikowska – skoro Wody Polskie zatwierdziły to też powinien. 
Radna Kozikowska zapytała czy będzie na stronie urzędu?  Pracownik odpowiedział, że tak
po opublikowaniu będzie na stronie internetowej miasta i w urzędzie.

Wszedł radny KGrudzień i K.Pietrzak na salę posiedzenia.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/
za – 13osób, jednogłośnie

Ad12.
Rada Miasta przystąpiła do pkt12  Podjęcie  uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały  Nr
XXI/109/2016 z dnia 28 października 2016r.
Przewodniczący RM odczytał treść uchwały i uzasadnienie dotyczący uchylenia uchwały w
sprawie dzierżawy.
Radny Paziewski zapytał w jakim kierunku idziemy? Czy idziemy w kierunku dzierżawy czy
konserwacji?
Radna Kozikowska  - umowa jest wypowiedziana, w grudniu kończy się trzymiesięczny okres
wypowiedzenia. 
Burmistrz  dodała  –  głosujemy czy realizujemy zadanie  i  zostajemy przy  dzierżawie  czy
wybieramy inne rozwiązanie typu konserwacja czy referat gospodarczy. 
Sekretarz to jest raczej potwierdzenie, że dzierżawy nie będzie.
Radny F.Głowacki wszedł na salę posiedzenia.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 10osób, przeciw – brak, wstrzymujący się - 4osoby

Ad13.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt13   Dyskusja  w  sprawie  podjęcia  prac  związanych  z
ewentualnym powołaniem Rady Młodzieżowej i Rady Seniora w mieście Łaskarzew.
Sekretarz  wyjaśnił,  że  Radni  otrzymali  materiały  dotyczące  tematu,  to  Państwo  musicie
zdecydować czy Rada Miasta jest za utworzeniem takich Rad, wyrażania opiniotwórczych
potrzeb młodych ludzi i seniorów. Rada Miasta powinna zająć stanowisko.
Radny Paziewski zapytał ile jest takich rad w powiecie? Sekretarz odpowiedział, że byłą w
Garwolinie ale się rozwiązała. Na poziomie województwa tworzą się takie rady. 
Radna Kozikowska powiedziała, że było mało czasu na zwołanie komisji i przeanalizowanie
tematu. Jest to ciekawy pomysł, czy jest to ciało doradcze czy wiąże się z budżetem. Czy jest
w ogóle zainteresowanie ? Wniosek o utworzenie?
Radny Paziewski zapytał czy jest chęć ze strony młodzieży? Aby to nie było na papierze. 
Radna Kubiak  dodała,  że  zgodnie  z  materiałami  powinna być  współpraca  ze  szkołami  +
nauczyciel, który będzie animatorem, koordynatorem .
Radna Kozikowska powiedziała, że ona nie łączyłaby tego ze szkołami. Jest młodzież, która
nie chodzi do nas do szkoły. 

Na salę wszedł radny Ł.Laskowski.

Przewodniczący  RM  zabrał  głos  mówiąc,  że  jego  zdaniem  temat  powinien  być
przeanalizowany na komisji. W powiecie teraz nie ma takich rad. Można je powołać, co wiąże
się z tym dodatkowa praca.  Nie mamy środków w budżecie.  W naszych organizacjach w
mieście też osoby się wykruszają , nikt nie che pracować społecznie. Pozostają 2-3osoby. 
Radna Kozikowska powiedziała,  że wskazane byłoby powołanie takiego ciała doradczego,
seniorzy doświadczeni  a  młodzież z  własnymi potrzebami oni  inaczej  patrzą na to  co by
chcieli w mieście. Pytanie jak to zorganizować czy wiąże się to z zabezpieczeniem środków w
budżecie.  Należy przedyskutować niedrożność organizacji.  A powołanie na sztukę nie  ma
sensu.
Radny Jasiński dodał, że ten punkt to dyskusja w tej sprawie a nie powołanie.
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Radna Kubiak dodała, że powołanie takich Rad to dodatkowe obowiązki dla urzędu i osoby z
obsługi Rady.
Burmistrz zabrała głos mówiąc, że ona jest za powołaniem tych Rad, statut określa Rada. To
od Państwa będzie zależało czy one powstaną. Po konsultacjach w środowisku będzie można
ocenić sytuację. Po Państwa stronie jest to czy te Rady powstaną a wszystkie wytyczne są do
ustalenia. 
Radny Paziewski powiedział aby ująć te Rady w statucie a jak się zainteresowani zgłoszą to
zostaną powołane. 
Burmistrz dodała, że tu ważna jest współpraca ze szkołami i mieszkańcami niezrzeszonymi w
naszych szkołach. Zachęcała do przegłosowania za powołaniem tych Rad.
Sekretarz podał przykład przystanków PKS, naszych uczniów temat może nie interesować ale
dojeżdżających już tak, oni inne będą mieć potrzeby. 
Mecenas tylko dodał, że na dzisiejszej sesji nie będą podejmowane uchwały bo nie jesteśmy
przygotowani tylko stanowisko. 
Sekretarz  powiedział  aby  zrobić  rozeznanie  w  szkołach,  jeżeli  będą  zainteresowani  to
powołać. 
Radny Paziewski wnioskował aby przegłosować stanowisko p.Burmistrz o powołaniu Rady
Młodzieżowej i Seniorów. My jako Rada zróbmy pierwszy krok. 
Sekretarz  powiedział,  że  jeżeli  mamy  poparcie  RM  to  warto  aktywizować  młodych  i
starczych ludzi do działania. Potrzeby ich są zupełnie inne niż nasze.
Radna Kozikowska zgadza się z tym ale brakuje jej wniosku zainteresowanych.
Przewodniczący RM – przegłosujmy wniosek p.Burmistrz  to  jest  podjęcie  działań w tym
kierunku.
Radny Głowacki zapytał mecenasa to czy jest to wiążące? Mecenas odpowiedział, że nie – to
nie jest wiążące, to kierunek działania. 
Radny Paziewski – podstawą do przegłosowania jest to, że p.Burmistrz złożyła wniosek.

Rada  Miasta  przystąpiła  do  przegłosowania  wniosku  w  sprawie  powołania  Rady
Młodzieżowej i Seniorów /uczestniczy 15radnych/
za-13osób, przeciw - brak, wstrzymujący się - 2osoby 

Rada Miasta wróciła do pkt 7 – podatek od środków transportowych.
Skarbnik przedstawiła, że pojazdy podlegające podatkowi to 74 samochody + 7 autokarów.
Rada Miasta przystąpiła do przegłosowania /uczestniczy 15radnych/
za-15osób, 

Ad14.
Rada Miasta przystąpiła do pkt14  Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy
sesjami.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami tj. od dnia
26.09.2019 r. do dnia 04.11.2019 r. 
 Szkolnictwo 

1. Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole nr 2 i Szkole nr 1 oraz wizyta w 
Przedszkolu „Leśny Zakątek”- SMOK, pasowanie na przedszkolaka
2. Dzień Edukacji Narodowej- ZS nr. 1 i ZS nr. 2 oraz Publiczne Przedszkole
3. Msza Św. w rocznicę nadania Imienia JPII Zespołowi Szkół Nr 2 w 
Łaskarzewie

Rady Społeczne SPZOZ 
1. Spotkanie w sprawie parkingu przy SPZOZ, przy udziale Dr Tomali, Prezesa 
Banku oraz Wójta

Zarząd Spółki dla zagospodarowania 
Spotkania z mieszkańcami

1. Mały Rynek- spotkanie (p. Renata Żak-przewodnicząca Komisji Alkoholowej 
wraz z policją-nieprzedłużenie dzierżawy na prowadzenie baru piwnego) 
2. Spotkanie w sprawie BARu przy OSIe- rozmowa z właścicielami w Urzędzie 
Miasta 

Gospodarka Wod-kan 
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1. Wypowiedzenie umowy spółce Energo-wac s.c. oraz nałożenie kar umownych 
60tys z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy w kwestii przedkładania 
sprawozdań mimo 3krotnego wezwania. Firma nie uregulowała żadnej istotnej 
należności wobec miasta – 25tys w stosunku do 370tys zadłużenia. Skarbnik 
dodała, że co miesiąc wzrasta o ok 15tys za energię.  
2. Mieszkańcy zalegają z płatnościami na kwotę 27 000 zł za wodę, wysłano 30 
upomnień 

Gospodarka odpadami 
1.  Mieszkańcy zalegają z płatnościami na kwotę 112 590zł (stan na dzień 
30.09.2019 r. ), upomnień wysłano 266 szt. od 01.07.2019 r. na kwotę 35 246,17 zł
(tylko za III kwartał)
Zgodnie ze stanowiskiem komisji rewizyjnej zostało złożone zawiadomienie do 
Prokuratury w sprawie gospodarki wod-kan, była przesłuchiwana w tej sprawie. 
Radny Paziewski zapytał o szczegóły, ponieważ Rada też jest zainteresowana 
sprawą. Burmistrz odpowiedziała tak ogólnie  że w związku z analizowanymi 
dokumentami i komisją rewizyjną oraz zaległościami firmy wobec miasta i 
niezweryfikowanie kondycji finansowej firmy przed podpisaniem umowy 
dzierżawy złożyła wniosek do prokuratury w imieniu miasta o niedopełnieni 
obowiązków lub ich przekroczenie przez poprzednie władze miasta przy 
wybieraniu firmy. Czy prokuratura podejmie temat to najbliższe dni pokażą. 
Sprawa może również zostać umorzona, zobaczymy. Radny Głowacki- jak 
sprawdzą i wszystko będzie ok to będzie umorzona. 
2. Gospodarka komunalna 
1. Wymiana płytek na ul. Dąbrowskiej
2. Naprawa chodnika na ul. Cmentarnej 

Współpraca z prasą lokalną, prowadzenie Fb Urzędu Miasta i strony internetowej
Inwestycje w mieście

2. Spotkanie z p. Wojdatem- oświetlenie w sprawie rozbudowy sieci, doświetlenie
placu zabaw, oświetlenie OSY 
3. WFOŚiGW w Warszawie- podpisanie umowy na ścieżkę edukacyjną
4. OSA- oddanie do użytku
5. Podpisanie umowy na pracownie informatyczne i językowe w Starostwie 
Powiatowym w Garwolinie, z udziałem Skarbnik Miasta 
6. Czujnik pomiaru powietrza- badanie jakości powietrza
7. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem Pani Skarbnik- 
PROW ul. Rynek Mały, Podpisanie Umowy ul. Słowackiego 
8. Monitoring w mieście- zamiar zakupu kamer, analiza oferty 
9. Spotkanie w sprawie parkingu przy SPZOZ, przy udziale Dr Tomali, Prezesa 
Banku oraz Wójta
10. Rozpoczęcie remontu chodnika na ul. Kolejowej 

Rada Miasta
1. Udział Komisjach połączonych 
2. Spotkania z Radnymi 

Organizacja wydarzeń kulturalnych w mieście 
Spotkania z przedstawicielami innych samorządów, organizacji, firm oraz spółek 

1.Spotkanie wyborcze z Posłem Woźniakiem w OSP Łaskarzew
2.Spotkanie z P. Kalinowskim- firma elektroenergetyczna usuwanie usterek
3.Udział w Otwarciu wystawy fotograficznej „Powiślanki” w Centrum Kultury i 
Promocji w Miętnem
4.Senior Plus- spotkanie z zarządem
5.Spotkanie w sprawie wykonania wejścia do Banku Pekao S.A. w Łaskarzewie 
przy udziale p. R. Leszczyny dotyczące prośby o ponowne przeanalizowanie 
dokumentacji na wykonanie modernizacji wejścia do placówki Banku Pekao S.A.
6.Prokuratura Rejonowa w Garwolinie- przesłuchanie w charakterze świadka 
7.Posiedzenie zarządu OSP w Urzędzie Gminy Łaskarzew
8.Spotkanie z Panem Organistą w sprawie orkiestry 
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9.Pilawa- zakup prądu 
10. Otwarcie altanki na placu zabaw- osiedle Ogrody 

Narady z pracownikami
Uroczystości

1. Udział w Obchodach Insurekcji Kościuszkowskiej w Maciejowicach 
 Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności

uniwersalne  kapitałem  uczniów  z  Miasta  Łaskarzew”  dofinansowanego  z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.
Szkoły rozpoczęły realizację projektu. 

 Podpisani umowę z  Urzędem Marszałkowskim w ramach Mazowieckiego Programu
Dofinansowania  Pracowni  Informatycznych  i  Językowych  na  utworzenie  pracowni
językowej w ZS Nr 1. Trwają prace przygotowawcze do wyłonienia wykonawcy na
realizację zadania.

 Rozstrzygnięto  przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
w Łaskarzewie- ul. Słowackiego”. Obecnie trwają prace w terenie. Wartość zadania
po przetargu 720 338,87 zł, wartość dofinansowania 70%.

 Zakończono  budowę Otwartej Strefy Aktywności na Rynku Małym w Łaskarzewie
współfinansowanej z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o  charakterze  wielopokoleniowym  –  Otwarte  Strefy  Aktywności  (OSA)  EDYCJA
2019”. 

 Rozpisano  dwa  zapytania  ofertowe  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000
EURO  dotyczące  zadania  pn.:"  Utworzenie  ścieżki  edukacyjno-przyrodniczej  na
Rynku Małym w Łaskarzewie". 
Ze względu na wartość zamówienia zapytanie nie było objęte działaniem przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
W  pierwszym  postępowaniu  potencjalny  wykonawca  nie  spełniał  wymogów
formalnych,  na  drugie  nie  wpłynęła  żadna  oferta.  W  związku  z  powyższym
Zamawiający  podjął  decyzję,  aby  powyższe  zapytanie  ofertowe  przesłać  firmom
funkcjonującym na ryku, realizującym tego typu projekty. Na zapytanie odpowiedział
jeden wykonawca oferujący realizację zadania w ramach zabezpieczonych środków
finansowych. Obecnie trwają negocjacje dotyczące terminu wykonania zadania.  

 W  ramach  podpisanego  porozumienia  pomiędzy  WFOŚiGW  w  Warszawie,
a  Miastem  Łaskarzew  dotyczącego  współpracy  przy  realizacji  Programu  Czyste
Powietrze,  szkolony  jest  pracownik  urzędu,  który  będzie  świadczył  mieszkańcom
pomoc przy wypełnianiu wniosków. 

 Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności
uniwersalne  kapitałem  uczniów  z  Miasta  Łaskarzew”  dofinansowanego  z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

 Szkoły rozpoczęły realizację projektu. 
 Podpisani umowę z  Urzędem Marszałkowskim w ramach Mazowieckiego Programu

Dofinansowania  Pracowni  Informatycznych  i  Językowych  na  utworzenie  pracowni
językowej w ZS Nr 1. Trwają prace przygotowawcze do wyłonienia wykonawcy na
realizację zadania.

 Rozstrzygnięto  przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
w Łaskarzewie- ul. Słowackiego”. Obecnie trwają prace w terenie. Wartość zadania
po przetargu 720 338,87 zł, wartość dofinansowania 70%.

 Zakończono  budowę Otwartej Strefy Aktywności na Rynku Małym w Łaskarzewie
współfinansowanej z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Og%C5%82oszenie_BZP_ul._slowackiego.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Og%C5%82oszenie_BZP_ul._slowackiego.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Og%C5%82oszenie_BZP_ul._slowackiego.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Og%C5%82oszenie_BZP_ul._slowackiego.pdf
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o  charakterze  wielopokoleniowym  –  Otwarte  Strefy  Aktywności  (OSA)  EDYCJA
2019”. 

 Rozpisano  dwa  zapytania  ofertowe  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000
EURO  dotyczące  zadania  pn.:"  Utworzenie  ścieżki  edukacyjno-przyrodniczej  na
Rynku Małym w Łaskarzewie". 

 Ze względu na wartość zamówienia zapytanie nie było objęte działaniem przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 W  pierwszym  postępowaniu  potencjalny  wykonawca  nie  spełniał  wymogów
formalnych,  na  drugie  nie  wpłynęła  żadna  oferta.  W  związku  z  powyższym
Zamawiający  podjął  decyzję,  aby  powyższe  zapytanie  ofertowe  przesłać  firmom
funkcjonującym na ryku, realizującym tego typu projekty. Na zapytanie odpowiedział
jeden wykonawca oferujący realizację zadania w ramach zabezpieczonych środków
finansowych. Obecnie trwają negocjacje dotyczące terminu wykonania zadania.  

 W  ramach  podpisanego  porozumienia  pomiędzy  WFOŚiGW  w  Warszawie,
a  Miastem  Łaskarzew  dotyczącego  współpracy  przy  realizacji  Programu  Czyste
Powietrze,  szkolony  jest  pracownik  urzędu,  który  będzie  świadczył  mieszkańcom
pomoc przy wypełnianiu wniosków. 

 W  dniu  24.10.2019  r.  ogłoszono  konsultacje  społeczne  dotycząc  Programu
Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i  o wolontariacie  na rok 2020. Konsultacje trwają od 24 października
2019 r. do 08 listopada 2019 r. W dniu 07 listopada 2019 r. w godz. 14:00-15:00 w
Domu Pracy Twórczej „Bajka” odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych działających na terenie w ramach konsultacji.

 Informacja  dla  mieszkańców  ulPrzychód  –  inwestycja  wodociągu  jest  ściśle
powiązana  z  inwestycjami  w Gminie  w tym obszarze,  gmina  otrzymała  dotację  z
PROW na oczyszczalnię w Dąbrowie więc pracę powinny ruszyć, jest to inwestycja
kilkuletnia , wiemy że jest to ważna sprawa dla Państwa . Wola współpracy między
samorządami więc finał tez powinien być owocny. Odnośnie drogi ulicy Przychód to
chcemy złożyć  wniosek w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych,  trwają  dalsze
prace nad dokumentacją – w tym roku chcemy tę dokumentacje dokończyć, wszczęte
zostało postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego. Kolejny krok
w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o drogę. 

Radny Paziewski zapytał o funkcjonowanie orkiestry. Przewodniczący RM odpowiedział, że
odpowiedź będzie w pkt Sprawy różne.

Ad15.
Rada Miasta przystąpiła do pkt22 Sprawozdania Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew z
działalności pomiędzy sesjami.
Sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami tj. od dnia 26.09.2019 do dnia 04.11.2019:
1. Udział w spotkaniu z posłem G.Woźniakiem
2. Udział w dniu Edukacji Narodowej w ZS nr1, ZS nr2 i Przedszkolu
3. Udział w komisjach.
4. Spotkanie z radnymi RM.
5. Podpisywanie pism, uchwał.
6. Spotkanie z Panią Burmistrz
7. Praca z biurem Rady.
Przewodniczący RM dodał, że odbył robocze spotkanie z trenerami piłki nożnej z okolicy i
przystąpił do powołania Powiatowej Ligii dla Zawodników Zrzeszonych , nie mamy własnej
hali więc w porozumieniu mecze będą odbywały się na hali w Sobolewie. Dodał, że na naszej
hali ruszyła Powiatowa Liga w tenisie stołowym, będzie trwała kilka tygodni.
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Ad16 i Ad17.
Rada Miasta przystąpiła do pkt Zapytania i interpelacje oraz Sprawy różne.
Burmistrz odpowiedziała na pytanie radnego Paziewskiego, że funkcjonowanie orkiestry  jest
zawieszone ale prawdopodobnie od nowego roku wznowi swoje działanie.
Radny  Paziewski  zapytał  o  spotkanie  z  posłem Woźniakiem,  które  wymieniał  w  swoim
sprawozdaniu  przewodniczący  RM.  Przewodniczący  odpowiedział,  że  to  było  spotkanie
wyborcze w straży na które każdy mógł przyjść..  
Radny Grudzień podziękował p.Burmistrz za pomoc obecność na pikniku otwarciu altany na
placu zabaw na Osiedlu Ogrody.
Radna Kubiak zapytała czy po wysłaniu upomnień i zamieszczenia informacji o weryfikacji
deklaracji  czy  sytuacja  się  poprawiła  na  korzyść?  Pracownik  E.Mikusek  zajmująca  się
gospodarką odpadami odpowiedziała, że część osób zgłosiła się dobrowolnie, część z prośby
osobistej ale sytuacja jest wprost przeciwna, wpłynęło dużo deklaracji zmniejszających np.
wyjazdy dzieci na studia. Muszą być wszczęte postępowania, trwa weryfikacja.
Burmistrz dodała, że czujność urzędu w tych kwestiach jest duża.
Radna Kozikowska zapytała o realizację uchwał o kierunku działania burmistrza w zakresie
gospodarki  drogowej  na  utwardzenie  dróg i  uchwały na  kredyt  500tys  na  naprawę  ulicy
Kolejowej.  Skarbnik  wyjaśniła,  że  przed  podjęciem  uchwały  było  wyjaśniane,  że  były
rozmowy  ale  nie  padło  hasło,  że  tym  kredytem  zapłacimy  za  naprawę  Kolejowej  a
musieliśmy zapłacić inwestycje z poprzedniego roku na które nie mieliśmy środków. Radna,
że uważa że padło,  w uzasadnieniu była wymieniona.  Skarbnik,  że tak została inwestycja
wprowadzona  do  budżetu  tego  wymagają  procedury  a  były  prowadzone  rozmowy  z
Budimexem o wspólnej naprawie drogi ale nikt nie przewidział,  że dzierżawca nie będzie
dalej nam płacił a my z czegoś te wydatki musimy ponosić. 
Radna Kozikowska zapytała na jakim etapie są rozmowy z Budimexem? Radna poprosiła o
dokumentację  techniczną  ul.Kolejowej,  tonaż  i  umowę  na  kredyt  /na  maila/.  Samochody
jeżdżące ulicą Kolejową swoim tonażem raczej przekraczają dopuszczony tonaż. To też jest
do zweryfikowania i sprawdzenia jakie są dopuszczalne tonaże. 
Burmistrz  odpowiedziała,  że  trwają  rozmowy  z  Budimexem  o  możliwości  wykonania
inwestycji w tym roku a zapłaty w przyszłym. Radna Kozikowska dodała, że chodzi o kwestię
kto przystąpi do przetargu i go wygra. Radna wnioskuje w takiej sytuacji o załatanie dziur na
Kolejowej bo nie daje się jeździć a jak ta droga ma czekać do następnego roku to będzie
rozjeżdżona. 
Radny Głowacki dodał, że jak Budimex zakończy prace to zniknie i go nie będzie, będzie jak
z dzierżawcą. Burmistrz powiedziała, że oni nie uchylają się od zrobienia Kolejowej. 
Radny  Głowacki  ta  droga  powinna  być  wcześniej  zabezpieczona,  ktoś  jest  za  to
odpowiedzialny. 
Radna  Kozikowska  zawsze  można  coś  zrobić,  wstrzymać  te  ciężkie  samochody.  Radny
Paziewski dodał, że tam jest 10ton – tonaż drogi. 
Radny Głowacki powiedział, skoro nie mamy na tę drogę 200tys to weźmy kredyt. Skarbnik –
kredyt będziemy brać na Słowackiego.
Radna Kozikowska zapytała jaka możliwość jest większej skuteczności ściągania zadłużenia
od dzierżawcy? Radny Głowacki – żadna, radna a od mieszkańców możemy?  Dzierżawca
jest łatwiejszą stroną prowadzi działalność. Radny Głowacki taka firma została wybrana. 
Skarbnik dodała,  że komornik zaczął  ściągalność z podatku może coś pójdzie do przodu.
Radny Głowacki ale to jest spółka cywilna i będzie problem. 
Skarbnik wyjaśniła, że do 15 grudnia jest termin IV raty podatku od nieruchomości jeżeli nic
nie wpłynie następnego dnia wyślemy upomnienie ma na to 14 dni,  jak nie  wpłaci  to na
początku stycznia zostanie wysłany tytuł, musimy działać w granicach prawa. 
Radny Głowacki ale te 200tys jest bardzo potrzebne. Jak nie wziąć kredyt i zrobić tę drogę. 
Przewodniczący RM zapytał  czy możemy?  Skarbnik wyjaśniła,  że  ulica Słowackiego jest
zaczęta  a  dzierżawca  nie  płaci  więc  będziemy  ogłaszać  przetarg  na  kredyt.  Radna
Kozikowska 2 razy głosowaliśmy na kredyty po 500tys? Skarbnik odpowiedział, że drugi był
na 260tys. Jeszcze nie ma opinii z RIO, która pozwoli nam wziąć ten kredyt. 
Radna  Kozikowska  zapytała  co  w  takiej  sytuacji  można  zrobić  aby  Kolejowa  była
przejezdna?  Przyjęta  została  uchwała  w sprawie  utwardzenia  dróg  i  radna  przypomina  o
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Fabrycznej. Burmistrz odpowiedziała, że to jest powiązane z Kolejową. Radna Kozikowska
sądzi, że Budimex tak daleko nie będzie sięgał aż po Fabryczną. Burmistrz dodała, że ma
jeszcze Stacyjną. Radna – ale Stacyjna to inna bajka bo oni korzystali z tej  części. A czy
dadzą  sobie  dorzucić  jeszcze  Fabryczną?  Burmistrz  zapytała  p.Skarbnik  jakie  mamy
możliwości  finansowe na utwardzenie tej  drogi? Skarbnik odpowiedziała,  że teraz została
zapłacona OSA 100tys więc nie mamy dużych możliwości, czekamy na zwrot 50%.  teraz
będzie ostatnia rata podatku i śmieci zobaczymy jak będą spływać środki od mieszkańców.  W
planie finansowym środki są ok 30tys tylko nie ma gotówki. 
Radny Paziewski zapytał kiedy zobaczy znaki tonażowe na ul.Chopina, wtedy jak się ulica
rozwali?  Pismo  w  tej  sprawie  otrzymał.  Burmistrz  odpowiedziała,  że  zostało  zlecone
opracowanie planu organizacji ruchu w mieście. 
Przewodniczący RM zapytał dlaczego to jest zgłaszane teraz? Radny Paziewski – ja o tym
mówiłem, nie bez znaczenia było mówione, że to rowerówka. Przewodniczący potwierdził i
dodał,  że  nic  nie  było  robione  w tej  sprawie,  koszty  były  duże  i  5lat  gwarancji.  Mamy
przedsiębiorców  i  co  teraz  pozamykamy  ulice  Chopina,  Warszawską,  Rynek,  Młyńską
którędy oni mają jeździć? 
Radny  Głowacki  zwrócił  uwagę,  że  radni  tej  kadencji  od  samego  początku  mają  tylko
reklamacje, co zostało źle, zrobione zapytajmy radnych tamtej kadencji gdzie wtedy byli? To
wszystko spada na nas. Radny Paziewski dodał, że on zgłaszał i pytał.
Przewodniczący RM dodał, że faktycznie były rozmowy, dyskusje ale na tym się kończyło,
nie było podjętych żadnych decyzji. 
Radny Głowacki dodał, że nie można zamknąć ważnych dróg dla miasta. Radny Paziewski to
będzie jak z Kolejową. Radny Głowacki – na Kolejowej to miasto nie zadbało, nie wstawiono
znaków  ograniczenia tonażu a teraz z wykonawcą nie możemy się dogadać. 
Radna Kozikowska zapytała w odniesieniu do uchwał i do sytuacji z drogami w mieście i
braku środków jak widzi plan utwardzenia placu przy przychodni? Burmistrz odpowiedziała,
że jest to na etapie uzgodnień i projektu. Radna ma nadzieję, że nie wyprzedzi tych uwał o
kierunku działania w sprawie utwardzania dróg.
Radny Głowacki dodał, że zaprojektować można ale wykonanie dotyczy również pozostałych
właścicieli. 
Radny  Grudzień  wnioskował  o  równiarkę  na  ulicę  Grzybową  i  Jaśminową.  Radna
Kozikowska , że to to następnej uchwały. Radny – bez uchwały.
Radny  Głowacki  wnioskował  o  latarnię  przy  piekarni  na  końcu  ulicy  Słowackiego  przy
Frycza, mieszkańcy chodzą po pieczywo a jest tam bardzo ciemno. 

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

                             Przewodniczący Rady Miasta
                                          Leszek Bożek

Protokołowała: K. Licbarska

LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH 
.Radni Powiatu Garwolińskiego - J.Tomala, M.Ziędalski, W.Trzaskowski
.Dyrektor ZS nr1 – Grażyna Sałasińska
.Dyrektor ZS nr2 – Monika Krawczyk
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.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


