
1

                                 PROTOKÓŁ Nr XIX/2020                                                  
z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia 19 marca 2020 roku w 

Urzędzie Miasta Łaskarzew

Stan Rady Miasta – 14 radnych, /nieobecny radny K.Grudzień/
Z udziałem:
Burmistrz Miasta – A.Laskowska
Skarbnik Miasta – K.Gąska

Ad1.
Przewodniczący RM otworzył XIX Nadzwyczajną 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. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 

2020-2027
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Łaskarzew na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Łaskarzewie

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miasta 
Łaskarzew: Ośrodka Wsparcia Dziennego „Klub Senior +” w Łaskarzewie i 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Łaskarzewie

9. Zamknięcie obrad.                                       

Ad2.
Rada Miasta przystąpiła do pkt2 Przyjęcie porządku obrad.

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

Ad3.
WPF
Głos zabrała Skarbnik wyjaśniając, że jednocześnie omówi uchwałę  w sprawie WPF i zmian
w budżecie miasta, ponieważ zawierają one takie same dane. Musimy wprowadzić do budżetu
zwiększenia z tytułu funduszy unijnych – Kompetencje kluczowe i Erasmus+ - są to środki
które wpłynęły w zeszłym roku a są wprowadzane z tzw. wolnych środków. Dodatkowym
punktem jest  wprowadzenie  programu ASI e-administracja  – jest  on od kilku lat  i  został
przedłużony jeszcze na 2020 rok, 14544zł musimy zabezpieczyć i do końca marca przekazać
zgodnie z umową. Większych zmian nie ma.
Zwiększenie  w urzędzie  dział  75023 –  musi  zostać  zwiększony plan  na  pokrycie  umów,
ponieważ był on zaniżony w stosunku do roku poprzedniego. Pozostałe drobne zmiany są
czyszczące pomiędzy paragrafami i działami. 
Te same zmiany są uwzględnione w WPF na lata 2020-2027, kwoty dochodów i wydatków
pozostają bez zmian, ponieważ są to pierwsze przesunięcia w tym roku.
Brak uwag i pytań.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania  /uczestniczy 14radnych/
za – 14 osób, jednogłośnie
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Ad4.
Rada Miasta przystąpiła do pkt3 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2020.
Brak uwag i pytań.

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

Ad5.
Rada Miasta przystąpiła do pkt5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew
na rok 2020.
Głos zabrała Burmistrz wyjaśniając,  że program przyjmowany jest  co rok,  jest  to zadanie
własne gminy, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. Podane są nazwy firm, które
zajmują się odłowionymi zwierzętami, odłowienia są odpłatne.
Radna Kozikowska zapytała czy często mieszkańcy zgłaszają bezdomne psy błąkające się? 
Przewodniczący RM podał  przykład,  że  kiedyś  na  targowisku był  pis,  który z  koszyków
wyciągał mięso mieszkańcom. Radna Kubiak dodała, że on w dalszym ciągu jest.
Burmistrz powiedziała, że częste te bezpańskie psy okazuje się, że mają właściciela. 
Radna Kozikowska zwróciła uwagę, że są miejsca gdzie psy są niebezpieczne np. na końcu
Kolejowej, z tyłu wysypiska. Należałoby poinformować o tym mieszkańców na stronie miasta
czy  fb  aby  takie  sytuacje  zgłaszali  żeby  nie  doszło  do  tragedii.  Mieszkańcy  mogą  być
nieświadomi,  że takie  są procedury a zabezpieczyć  mogą wszystkich.  Ludzie muszą mieć
wiedzę na ten temat, że miasto wychodzi naprzeciw zagrożeniom. 
Burmistrz dodała, że komórką zajmująca się tym tematem jest referat ochrony środowiska i
tam można to zgłaszać. 

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

Ad6.
Rada Miasta przystąpiła do pkt6 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łaskarzewie.
Burmistrz Miasta wyjaśniła, że poprzedni statut był uchwalany w 2013 r, wymagane było
dostosowanie do aktualnych przepisów jak również wprowadzenie Klubu Senior+ .
Brak uwag i pytań.

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

Ad7.
Rada Miasta przystąpiła do pkt7 Podjęcie uchwały w sprawie połączenia
Burmistrz Miasta wyjaśniła, że w grudniu 2018r była podejmowana uchwała o utworzeniu i
nadaniu  statutu  Klubu  Senior+  w  Łaskarzewie,  wtedy  jako  samodzielnej  jednostki
budżetowej.  Jednak  po roku doświadczeń,  praktyczniej  i  sprawniej  będzie  tak  jak  jest  w
większości samorządów, włączyć Senior+  w struktury MOPS czy GOPS. Nie ma zmian co
do działalności Klubu, formy prowadzenia i rozliczania, ponieważ dostaliśmy dofinansowanie
tylko działanie będzie w ramach MOPSu. 
Radny Jasiński zapytał czy obie strony się zgodziły? Burmistrz potwierdziła.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania  /uczestniczy 14radnych/
za – 14 osób, jednogłośnie
 
Ad8.
Rada Miasta przystąpiła do pkt8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat 
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Burmistrz Miasta wyjaśniła, że pobyt w Klubie Senior+ zgodnie z przepisami wiąże się z
odpłatnością. Uchwała musi odnosić się do  naszych realiów, odpłatność uzależniona jest od
tego jaki % kryterium dochodowego ma konkretna osoba, takie koszty miałaby mieszkaniec
ponosić.  W naszym przypadku  ta  opłata  wynosiłaby ok  2zł/mc  od osoby.  Oczywiście  to
zależy od dochodu ale tak ogólnie ujmując 2-3zł/os. 
Przewodniczący RM zapytał jak jest w innych miejscowościach? Burmistrz odpowiedziała, że
identycznie. 
Radna Kzikowska zapytała co na to członkowie Klubu Senior+? Ponieważ jak przystępowali
było bezpłatnie a teraz zmiana.
Burmistrz odpowiedziała, że zgodnie z przepisami my musimy taką uchwałę podjąć. A czy
ktoś wystąpi z pismem o zwolnienie z takiej opłaty to już jest kolejny krok. Najpierw musi
być  uchwała o odpłatności.  Ale to  będzie już w regulaminach,  które będą wewnętrznymi
aktami Klubu. 
Radna  Kozikowska  zapytała  czyli  w  2015r  już  było  wiadomo,  że  będzie  to  odpłatne,
ponieważ  na  taki  rok  się  powołują  w  uchwale?  Burmistrz  odpowiedziała,  że  trudno  jej
powiedzieć ale  w 2015r program Klub Senior+ został  uruchomiony.  Miasto do programu
przystąpiło w 2018r ale wtedy mówione było o dostosowaniu i wyposażeniu gdzie mogłyby
się odbywać zajęcia – Stodoła. A pierwszy rok funkcjonowaniu Klubu w mieście to rok 2019.
w  tym  czasie  nikt  z  nadzoru  uwagi  nam  nie  zwrócił  na  kwestię  odpłatności.  Teraz  są
szczegółowe  wytyczne,  że  muszą  być  regulaminu,  harmonogramy,  ewidencja  osób,  które
świadczą zajęcia – rok temu nikt tego nie wymagał. 
Przewodniczący RM zapytał  jaki  jest  koszt  finansowania  1 członka Klubu Senior+ przez
miasto? Burmistrz odpowiedziała, że jednego to nie potrafi powiedzieć ale na finansowanie
zajęć w Klubie Senior+ jest ok 30tys w budżecie łącznie z dotacją. Otrzymaliśmy dotacje
40% wartości zadania. Dotacja to ok 14tys – mniejsza niż w roku poprzednim. 
Radna Kubiak czyli 60% dokłada miasto.
Burmistrz przeliczyła, że  na członka Klubu to kwota ok 55zł/mc.
Radna  Kozikowska  czyli  im  więcej  członków  klubu  tym  lepiej,  więcej  członków  tańsze
utrzymanie?  Burmistrz  odpowiedziała,  że  nie,  mamy  we  wniosku  zapisane  liczbowo
20członków Klubu Senior+. W 2018roku taka była zadeklarowana liczba uczestników i z tego
się  rozliczamy.  Radna  czyli  mamy  ograniczenie,  bo  jakby  była  większa  liczba  to  może
dofinansowanie też było większe. 
Radna Kubiak dodała, że jak jest projekt to musi być zgodnie z zapisami. 
Burmistrz dodała, że jeżeli są spotkania integracyjne otwarte to udział może wziąć więcej
osób ale jeżeli są to zajęcia, z których klub się rozlicza to uwzględnia się liczbę 20 osób. 

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

Ad9.
Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  XIX  Nadzwyczajnej  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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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


