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              PROTOKÓŁ Nr XLIII/2022      

z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia  29 czerwca 2022 roku  

w Urzędzie Miasta Łaskarzew 

 

Stan Rady Miasta – 14 radnych, obecnych wg l. obecności /nieobecny radny 

W.Paziewski/ 

Burmistrz Miasta – A.Laskowska 

Z udziałem: 

Sekretarz Miasta – H.Dąbrowski 

Mecenas – Grzegorz Ćwikła 

Poseł na Sejm RP – Grzegorz Woźniak 

Osoby zaproszone 

Mieszkańcy 

 

Ad1. 

Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew radny Leszek Bożek  otworzył XLIII Sesję Rady 

Miasta Łaskarzew, przywitał obecnych uczestniczących. Przewodniczący wraz z p.Burmistrz 

wręczyli podziękowanie dla p.Posła Grzegorza Woźniaka za wieloletnią pomoc w rozwoju 

naszej małej ojczyzny i realizacji celów inwestycyjnych. Pan Poseł uczestniczy w pracach z 

p.Burmistrz, Przewodniczącym, pracownikami urzędu co daje efekty jak pozyskanie 12mln 

na halę, 10mln na kanalizację i kilku milionów na drogi. To jest dowód uznania za trud i 

ciężką pracę. Pan Poseł podziękował a głos zabierze w dalszej części sesji. Wręczono kwiaty 

od kierownika Senior+ w podziękowaniu za wycieczkę do Sejmu. 

Przewodniczący RM 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 DPT „Bajka” za rok 2021 

5. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2021 

6. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 

rok 2021 

7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Łaskarzew za 2021 rok  

• przedstawienie raportu 

• debata nad Raportem o stanie Miasta Łaskarzew za 2021r 

• głos radnych 

• głos mieszkańców 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Łaskarzew. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2021r. 

1. Informacja w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Łaskarzew o 

wykonaniu budżetu za 2021 r. 

2. Informacja w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2021 r. 

3. dyskusja 

10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Łaskarzew z tytułu 

wykonania budżetu za 2021r. 

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

2022-2029. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Miasta Łaskarzew w drodze bezprzetargowej na rzecz 
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najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą  udziału w prawie własności gruntu  

z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży. 

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

Łaskarzew na lata 2023-2028 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji 

kolejowej położonej w granicach administracyjnych Miasta Łaskarzew 

16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie obrad.          

    

Ad2. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący RM zapytał czy są zmiany do  porządku obrad? Brak propozycji  zmian.                                                                                                  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia porządku obrad /uczestniczy 11radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie  

 

Ad3. 

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

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14 radnych/ 

za – 13osób, przeciw-rak,wstrzymującysię-1osoa 

 

Ad4. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt4Informacja z działalności DPT „Bajka” za rok 2021. 

radyGłowackidodał,żeiformacjazostałaprzyjętamakomisjachpołączoych 

Brak uwag i pytań. 

 

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

za – 14osób, jednogłośnie 

 

Ad5. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt5Informacjaz działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 

rok 2021. 

radyGłowackidodał,żeiformacjazostałaprzyjętamakomisjachpołączoych 

Brak uwag i pytań. 

 

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

za – 14osób, jednogłośnie 

 

Ad6. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt6 Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej  za rok 2021. 

Radny Głowacki dodał, że informacja została przyjęta na komisjach połączonych 

Brak uwag i pytań. 

 

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

za – 14osób, jednogłośnie 
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Ad7. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt7 Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Łaskarzew za 2021 rok  

• przedstawienie raportu 

• debata nad Raportem o stanie Miasta Łaskarzew za 2021r 

Burmistrz Miasta A.Laskowska zabrała głos mówiąc o dokumencie Raport o stanie Miasta 

za2021rok przygotowanym przez Urząd Miasta, Raport o stanie miasta to przedstawienie 

pracy Burmistrza, przedstawiono w nim m.im. dochody i wydatki miasta w zestawieniu 201-

2021, szczegółowo zaprezentowane zostały zadania inwestycyjne miasta w 2021r. Ważnym 

momentem było zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków , która uchroniła miasto 

przed możliwym skażeniem epidemiologicznym. Miasto samo podjęło wyzwanie przejęcia 

gospodarki wodociągowo-kanalizacyjenj, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej. Ale miasto 

otrzymało dofinansowanie ok 10mln na rozbudowę sieci kanalizacyjnej z „Polskiego Ładu”, 

pozyskaliśmy środki na drogi. 

I pomimo trudnego czasu pandemii to był dobry czas i rok ciężkiej pracy.  

Burmistrz odczytała wstęp zachęcając mieszkańców do zapoznania się . Po odczytaniu 

przeszła do prezentacji aby wszystkim obecnym i mieszkańcom przedstawić co działo się w 

mieście w 2021./prezentacja multimedialna/. 

 

Ad8. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt8 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza 

Miasta Łaskarzew. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza  

/uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie 

 

Ad9. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt9 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2021r. 

• Informacja w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Łaskarzew o 

wykonaniu budżetu za 2021 r. 

• Informacja w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2021 r. 

Głos zabrała radna Kubiak przewodnicząca Komisji Rewizyjnej mówiąc, że Rada Miasta 

otrzymała wykonanie budżetu, zapoznała się z nim. Na komisjach były omawiane i 

analizowane. RIO wydała pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu za 2021r przez 

Burmistrza Miasta 

Komisje połączone pozytywnie zaopiniowały rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego 

sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew. 

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie 

 

Ad10. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt10 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Miasta Łaskarzew z tytułu wykonania budżetu za 2021r. 

Głos zabrała radna Kubiak mówiąc, że Komisja rewizyjna na posiedzeniu 23.5.2022, po 

zapoznaniu się z pozytywną opinią RIO i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza dotyczących 

wykonania budżetu za 2021r, w głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

przyznanie Burmistrzowi absolutorium za 2021r. Komisja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem 
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do RIO o przyznanie  Burmistrzowi absolutorium za 2021r. RIO pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Komisji rewizyjnej.   

Brak uwag i pytań. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie 

 

Radna Kozikowska dodała, że jest uroczyście bo jest 13mln pozyskanych. 

 

Burmistrz Miasta A.Laskowska podziękowała, otrzymała gratulacje, brawa i wręczono 

kwiaty. 

 

Następnie głos zabrał Grzegorz Woźniak, pogratulował Pani Burmistrz absolutorium. 

Pozyskane przez Panią Burmistrz 13mln to połowa budżetu miasta. Kiedyś nigdy nie było 

takich pieniędzy do pozyskania i możliwości ich pozyskania. Te pieniądze to nie jest 

zadłużenie państwa, rząd polski tworzy programy prorozwojowe- wsparcie rodzin, seniorów a 

teraz czas na samorządy. Teraz na samorządy – na drogi, hale sportowe, kanalizacje, 

wodociągi. Z pozyskanych środków robicie Państwo bardzo dobry użytek – chociaż zawsze 

można powiedzieć, że za mało. Ale jakby wrócić do początku kadencji, przypomnijcie sobie z 

czym zaczynaliście – radny Głowacki dodał zaczynaliśmy z 8mln kredytu a teraz mamy 6,3 

mln. Poseł dodał, że pamięta co było z kanalizacją – mówił do burmistrz zrób bilans otwarcia 

ale ona jest za grzeczną osobą i nie chciała, bo za dużo rzeczy musiałaby opisać. Wy jako 

Radni musicie o tym pamiętać, i że jest 10mln na kanalizację i to trzeba zrobić bo jest to 

oczekiwaniem mieszkańców, chociaż z biegiem czasu jako inwestycja zostanie zapomniana 

ale będzie służyła mieszkańcom. To są poważne pieniądze. Poseł dodał, że pamięta o 

problemach miasta i awariach, ale daliście radę i to wielki sukces. Ja i p.Marszałek Koc jako 

parlamentarzyście jesteśmy dla was i pomagamy jak możemy. Wszystkiego nie da się 

zrealizować od razu, ale macie Państwo plany i bardzo dobrze. Drogi robi każdy samorząd ale 

waszą sztandarową inwestycją jest hala sportowa, mamy nadzieje że się uda bo teraz rynek 

jest rudny. My jako parlament będziemy w tych trudnych sytuacjach samorządom również 

pomagać. Na koniec Poseł pogratulował Burmistrz i Radnym, pracownikom i mieszkańcom 

dobrego roku mimo pandemii i teraz wojny i życzył kolejnego równie dobrego, a ze swojej 

strony obiecuje dalszą pomoc. Przekazał na ręce p.Burmistrz i p.Przewodniczącego statuetkę 

– uścisk dwóch rąk  jako symbol współpracy.  

 

Ad.11 

Rada Miasta przystąpiła do pkt11 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta na lata 2022-2029 

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

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie 

 

Ad12. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 

rok 2022. 

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

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie 
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Ad13. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt13Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łaskarzew w drodze bezprzetargowej na 

rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą  udziału w prawie własności gruntu  z 

zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży.  

Radny Głowacki dodał, że uchwała o sprzedaży lokali otrzymała pozytywną opinię komisji 

połączonych. 

Mecenas dodał, że zmiana jest w tytule uchwały, wykreślono kwestię bonifikaty w tytule, 

ponieważ reguluje to inna uchwała ale w treści nie ma zmian. 

Przewodniczący RM odczytał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łaskarzew wraz z udziałem w prawie 

własności gruntu.  

Brak pytań i uwag. 

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie 

 

Ad14. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt14 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028 oraz określenia szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

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

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie 

 

Ad15. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

zmiany nazwy stacji kolejowej położonej w granicach administracyjnych Miasta Łaskarzew 

Radny Głowacki dodał, że uchwała o zmianie nazwy otrzymała pozytywna opinie komisji 

połączonych. 

Brak pytań i uwag.  

 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/ 

za – 14osób, jednogłośnie 

 

Ad16. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt16 Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy 

sesjami. 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 27.05.2022 r. 

do dnia 29.06.2022 r.  

 

Gospodarka wod.-kan. 

1. Postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji w ul. Kolejowej, Klonowej, Żytniej 

i Przychodniej (PROW) – ogłoszenie po raz trzeci, wniosek do PROW o zwiększenie 

środków 

2. Prace nad dokumentacją dot. budowy wodociągu na ulicy Przychód  - w trakcie, 

opracowany został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 

wysłany do dalszych uzgodnień Wody Polskie , Lasy Państwowe. 
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3. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem gospodarki wod.-kan.  - usuwanie awarii np. 

przepompowni na ul. Nadrzecznej (gołębie) 

4. Ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę sieci kanalizacyjnej – Polski Ład 

27.06  

5. Apel o racjonalne gospodarowanie wodą 

6. Planowane odcięcie przyłączy wod. – kan. w związku z zadłużeniem 

 

Infrastruktura drogowa  

1. Uroczyste otwarcie ulicy Nowej oraz drogi do wsi Leokadia 

2. Ul. Przychód - postępowanie przetargowe  odcinek I, dofinansowanie z FDS 80% 

(Plan powtórzenie postępowania wraz z Polskim Ładem) 

3. Bieżące remonty nawierzchni + koszenie poboczy 

4. Inwestycyje drogowe  Polski Ład – dokumentacja w przygotowaniu 

5. PROW ulica Andersa – czekamy na wyniki 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

1. Postępowanie w sprawie sprzedaży lokali Alejowa 14        

        

Sport, Infrastruktura sportowa 

      1. Budowa nowej hali sportowej – ogłoszenie postępowania przetargowego 28.06. br., 

pozyskane dofinansowanie łącznie 12,5 mln zł z Programu Polski Ład i RFIL  

      2. Tor sprawnościowy przy ZS Nr 1 – realizacja lipiec-sierpień br. 

 

Działalność kulturalna i promocja Miasta 

1. Przygotowania do Festiwalu Akordeonistów – 3 lipca i Dni Miasta 20-21 sierpnia 

2. Akcja „Lato w Mieście” 

3. Koncert Patriotyczny w Alejkach z udziałem Orkiestry Wojskowej 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1. Rada Społeczna SPZOZ 

2. Zawody strażackie w Krzywdzie – I miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

Tereny  Zielone i Ochrona Środowiska 

1. Tężnia solankowa – działa w godz. 10:00-13:00 i 15:00-19:00 wyłączana przy 

wietrznej pogodzie, zachęcamy do korzystania 

2. Kontrola kompostowników i zbiorników bezodpływowych 

Placówki Oświatowe 

1. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na remont dachu w ZS Nr 2 i budynku 

mieszkalnym – wartość zadania ok. 430 tys. zł – czekamy na wyniki 

2. Spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych z Miasta  

3. Zakończenie roku szkolnego w ZS Nr 1 i w ZS Nr 2 

4. Ogłoszenie konkursu na Dyrektora ZS nr 2 

5. Otwarcie strzelnicy w ZS Nr 1 

Urząd Miasta 

1. Bieżące spotkania i rozmowy z mieszkańcami. 

2. Organizowanie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy – obecnie na terenie miasta w 

zasobach lokalowych miasta przebywa 34 osoby 

3. Kontrola placów zabaw 

4. Udział w walnym zebraniu Wspólnoty Gruntowej 

 



 7 

 

Ad17. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt17 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z 

działalności pomiędzy sesjami. 

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 

27.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.  

1. Spotkania z p.Burmistrz 

2. Spotkania z Radymi i mieszkańcami 

3. Podpisywanie pism i uchwał 

4. Praca z biurem Rady 

5. Praca z zarządem ŁKS Promnik – podziękował prezesowi klubu i wszystkim 

osobom zaangażowany w Wianki, zaprosił obecnych ze Wspólnoty Gruntowej na 

95-lecie klubu ŁKS Promnik 

 

Ad18. 

Rada Miasta przystąpiła do pkt18 Sprawy różne. 

• Głos zabrał przedstawiciel Wspólnoty Gruntowej dziękując Pani Burmistrz i Radzie 

Miasta za wykonanie ulicy Nowej 

• Mieszkaniec zapytał czy modernizacja kanalizacji w mieście obejmuje również ulicę 

Kościuszki? 

Burmistrz odpowiedziała, że tak – miasto otrzymało na  zadanie modernizacji i rozbudowy 

sieci kanalizacyjnej dwa dofinansowania z PROW – 800tys od ul. Kolejowej do przejścia 

przez rzekę, wszystkie pozostałe działania kanalizacyjne rozbudowa, modernizacja, przyłącza 

będą z programu rządowego POLSKI ŁAD i one obejmują również ulicę Kościuszki do 

końca zabudowań, Tabelową, Andersa wraz z przebudową przepompowni na Polna-.Andersa, 

Osiedle Ogrody, Warszawska na całej długości w ramach dwóch różnych odcinków, 

przełączenie bloków aby ominąć teren Polleny, Stacyjna, Fabryczna, odcinek Chopina, 

Jabłońkiego, i dalszy odcinek ul.Kolejowej do starej stracji, skanalizowane zostanie około 

99% miasta. 

• Radna Kozikowska również w temacie kanalizacji zapytała na ile przesunie w 

realizacji przesunięcie zadania na 2023rok? Burmistrz odpowiedziała, to reguluje 

regulamin Polskiego Ładu, jeżeli jest dłuższe niż 12 miesięcy musi być przeniesione, a 

płatność przewidujemy w 2023r., tzn bank będzie wypłacał nie miasto.  

 

Ad19. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad XLIII 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 -  W.Trzaskowski 

• Dyrektor ZS nr1 – Ewa Gąska 

• 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 Sujka 

 

Protokołowała: K. Licbarska 


