
          PROTOKÓŁ Nr XLV/2022     
z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia  29 września 2022 roku 

w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Stan Rady Miasta – 12 radnych, obecnych wg l. obecności /nieobecny radny R.Przybysz,
Ł.Jasiński, R.Stępień/

Uczestniczą:
Radni RM – zgodnie z listą obecności
Burmistrz Miasta – A.Laskowska
Skarbnik Miasta – K.Gąska
Sekretarz Miasta – H.Dąbrowski
Mecenas – G.Ćwikła
Osoby zaproszone
Mieszkańcy 

Ad1.
Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew radny Leszek Bożek  otworzył  XLV Sesję Rady
Miasta Łaskarzew  przywitał obecnych uczestniczących a w szczególności Panią Marszałek
Marie Koc. Przewodniczący powiedział, że należy zacząć od dobrych i miłych rzeczy, dodał
również, że pomimo że przez 2dni był deszcz zakończymy też dobrze.
Przewodniczący RM poprosił  p.Marszałek  Koc i  p.Burmistrz  o  wręczenie  podziękowań i
kwiatów dla  nauczycielek,  które  przeszły na  emeryturę  ale  dalej  pomagają  w kształceniu
dzecie  w  naszych  szkołach.  Każda  z  Pań  otrzymała  podziękowanie,  które  odczytał
p.Przewodniczący  i  kwiaty.  Panie  nauczycieli  podziękowały  przekazując  kilka  słów  do
zgromadzonych.
Wyróżnienie otrzymał również prezes Wspólnoty Gruntowej z racji otrzymania Zasłużonego
dla Rolnictwa w Powiecie.
Podziękowanie,  kwiaty  jak  również  zaległe  z  dni  miasta  wyróżnienie  tytułem Honorowy
Obywatel Miasta Łaskarzew i Akt nadania tytułu zostały przekazane p.Marszałek Marii Koc.
Wszyscy obdarowani otrzymali gromkie brawa.

Przewodniczący RM odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad /zalogowanie/.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  miasta

na lata 2022-2029.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Mieście 

Łaskarzew na rok szkolny 2022/2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/40/2019 Rady Miasta Łaskarzew

z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatku  za  wysługę  lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Miasto Łaskarzew

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru
godzin  zajęć  pedagogów,  pedagogów  specjalnych,  psychologów,  logopedów,
terapeutów  pedagogicznych,  doradców  zawodowych  zatrudnionych  w  szkołach  i
przedszkolach, dla których organem

9. prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

1



10. Informacja  z  działalności  placówek  oświatowych  prowadzonych  rzecz  Miasto
Łaskarzew (Zespół  Szkół  Nr 1,  Zespół  Szkół Nr 2,  Publiczne Przedszkole „Leśny
Zakątek”) w 2021r

11. Informacja nt. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście.
12. Informacja nt. gospodarki odpadami w mieście.
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.                   

Przewodniczący RM dodał, że dziś wpłynęło pismo od mieszkańca ale temat jest nieaktualny,
ponieważ żadne środki z hali nie będą przesuwane będzie brany kredyt – rozległy się brawa  z
sali.  Burmistrz dodała, że można będzie się odnieść w sprawach różnych.
Przewodniczący RM poprosił o zalogowanie. 

Głos zabrała p.Marszałek Maria Koc dziękując za wyróżnienie tytułem Honorowy Obywatel,
dodała, że pierwszy raz do Łaskarzewa przyjechała jak została senatorem 8lat temu a to co ją
przyciąga do Łaskarzewa to ludzie, ludzie życzliwi, pracowici i chcący współpracować. Tacy,
którym  zależy  aby  zmieniać  swoją  mała  ojczyznę.  Aby  realizować  potrzeby  jakie  mają
mieszkańcy. Pani marszałek dodała, że wie że w Łaskarzewie położonym pięknie jest wiele
potrzeb i bardzo sobie ceni współpracę z p.burmistrz, p.przewodniczącym i RM. Przez wiele
lat wschodnia Polska była pomijana w działaniach i przy dużych inwestycjach jak również
mniejszych gminnych,  miejskich  czy powiatowych.  Teraz  jest  inaczej,  działania  obejmują
tereny aby wyrównać poziom życia wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, drogi czy
chociaż hala sportowa o której państwo marzycie, która musi powstać dla młodych ludzi. To
infrastruktura  która  powinna  powstać  już  lata  temu  a  jednak  nie  powstała,  ponieważ  na
wschodnią Polskę kierowano bardzo mało środków. Filozofia Prawa i sprawiedliwości jest
inna to właśnie w małych miejscowościach mają być budowane drogi, wodociągi, kanalizacja
aby mieszkańcom żyło się bezpiecznie i młodzi ludzie żeby stąd nie uciekali. Pani Marszałek
dodała,  że  cieszy  się,  że  miasto  Łaskarzew  sięga  po  środki  z  programów  rządowych  i
pogratulowała wszystkich otrzymanych środków na inwestycję. Czas jest bardzo trudny bo
mamy wojnę, kryzys energetyczny co powoduje wzrost cen. Rząd przygotowuje tarcze aby
ochronić  obywateli  i  samorządy  aby  wyjść  z  tych  trudnych  sytuacji  aby  wrócić  do
normalności i abyśmy byli  bezpieczni. Wspieramy Ukrainę i walczymy aby przetrwać ten
trudny  czas.  Pani  Marszałek  życzyła  samorządowi  łaskarzewskiemu  samych  powodzeń,
realizacji jeszcze w tej kadencji pomysłów i oczekiwań mieszkańców. Wie ile jest potrzeb i ile
jest zaniedbań z wielu lat, trzeba porównać infrastrukturę i nie trzeba się oburzać . Mówi to
nie  po  to  by  krytykować  ale  zwrócić  uwagę  jak  dużo  jest  do  zrobienia.  Dobrze,  że  są
programy rządowe dzięki którym te potrzeby można zaspokajać. Życzyła wielu sukcesów i
realizacji zamierzeń z tej kadencji a w szczególności tej hali sportowej, która jest priorytetem.
Podziękowała jeszcze raz za wyróżnienie. 
Głos zabrał przewodniczący RM dziękując za obecność na sesji w swoim jak również zarządu
klubu,  nauczycieli,  rodziców,  którzy  dziś  tu  przyszli  w sprawie  hali  sportowej,  bez  Pani
pomocy i wsparcia ta hala może stać pod znakiem zapytania, mamy najgorszą infrastrukturę
sportową.  P.burmistrz  dodała,  że  hala  nie  jest  pod  znakiem zapytania.  Przewodniczący z
uśmiechem poprosił o taki mały zastrzyk -6mln do tej hali. Rozległy się wielkie brawa. 
Radny  Paziewski  dodał,  że  nie  pod  znakiem  zapytania  tylko  idzie  w  dobrym  kierunku.
Burmistrz poparła radnego. 

 
Ad2.
Rada Miasta przystąpiła do pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.
Brak uwag.
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Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia porządku obrad /uczestniczy 12radnych/
za – 12osób, jednogłośnie 

Ad.3
Rada Miasta przystąpiła do pkt3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radna Kubiak zgłosiła uwagę co do zapisu głosowania przy kandydaturze p.Górzkowskiego
uczestniczących było 13 a w zapisie jest, że 12radnych.
Protokolant zapytała czy w protokole komisji? Radna że nie, z sesji.
Protokolant  odpowiedziała,  że  jak już to  literówka zostanie  to  sprawdzone z  nagraniem i
poprawione, bo zapisane jest prawidłowo.
Mecenas dodał, że w takiej sytuacji protokołu się nie przyjmuje, dopiera na następnej sesji po
sprawdzeniu. 

Ad.4
Rada Miasta przystąpiła do pkt3 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta na lata 2022-2029.
skarbnik wyjaśniła, że już teraz WPF jest na lata 2022-2034, ponieważ została wprowadzona
pożyczka z WFOŚ na brakujący wkład własny do wybudowania kanalizacji na terenie miasta,
środki  z  hali  sportowej  nie  zostały przesunięte.  Środki  na budowę kanalizacji  z  wkładem
własnym zostały zabezpieczone. Pozostałe zmiany to dostosowanie do uchwały budżetowej. 
Radny Paziewski – czyli pożyczkę bierzemy w przyszłym roku? Burmistrz potwierdziła.
Skarbnik dodała, że ostatnim rokiem spłaty tej pożyczki będzie rok 2034 dlatego wydłużona
jest WPF 2022-2034.
Radny Głowacki podziękował p.burmistrz i p.skarbnik za podjęcie słusznej i szybkiej decyzji.
Skarbnik dodała, że ta pożyczką na tę chwilę jest do 30% umarzalna , czyli umorzone może
być 600-700tys ale po spłaceniu 50% zadłużenia i z ostatnich rat. 
Głos  zabrała  p.burmistrz  mówiąc,  że  jesteśmy  w  historycznym  miejscu,  mowa  jest  o
ogromnych środkach i inwestycjach złożonych w jednym czasie. Dodała, że ogłoszony był
przetarg na budowę 11km kanalizacji czyli praktycznie w całym mieście : osiedle Ogrody,
strefa przedsiębiorców, terenów ul.Kolejowej i ZS nr2, Klonowej, Przychodniej i Żytniej i
przejścia  pod rzeką.  Zadanie  jest  olbrzymie,  złożone.  Wniosek pisany w 2021r na kwotę
niespełna 10mln myśleliśmy, że jest wystarczający po czym przyszła wojna, inflacja i kryzys
energetyczny.  Pierwszy  przetarg  musieliśmy  unieważnić  ponieważ  przy  naszych  10,5mln
wpłynęła jedna oferta na kwotę ok21mln. Spowodowało to kłopot, kolejny przetarg ale co się
wydarzy  jak  ofert  będą  znów  wysokie?  Jak  to  sfinansujemy  bo  dla  nas  wszystkich
niedopuszczalne  było  zrezygnowanie  z  tych  10,5mln.  Aby  nie  zaprzepaścić  historycznej
możliwości  skanalizowania miasta.  Jednak wczorajsze otwarcie ofert  wskazuje ,  że  raczej
czarnych scenariuszy nie będzie, wszystko jest na dobrej drodze. W ramach tych czarnych
scenariuszy i  szukania środków na realizacje  tej  tak ważnej  inwestycji  ,  rozważaliśmy na
spotkaniu roboczym bo to nie była komisja , że być może przesunięcie konieczne będzie z
4mln  na  halę  sportową,  rezygnacja  z  termomodernizacji  OSP aby  zgromadzić  potrzebne
środki,  utworzyliśmy jedno  zadanie  dotyczące  budowy kanalizacji  w  mieście  i  z  PROW
jednocześnie zwiększając środki na to zadanie , łącznie zrobiło się 12mln. Z takim budżetem
otwieraliśmy wczoraj oferty, wpłynęły 3: najniższa na 13mln i odetchnęliśmy z ulgą. Trwa
badanie ofert. Brakuje nam 2mln, ponieważ dochodzą jeszcze koszty nadzoru inwestorskiego.
Zaciągnięcie pożyczki i podjęcie przez państwa tej uchwały pozwoli na podpisanie umowy z
wykonawcą kanalizacji i rozpoczęcie inwestycji. Pożyczka ma 2 lata karencji czyli spłacanie
rozpocznie  się  za  2lata  i  będzie  spłacana  przez  10lat.  Jest  to  oczywiście  obciążenie  dla
budżetu.
Radny Paziewski zapytał  jakie  jest  jej  oprocentowanie? Skarbnik odpowiedziała,  że na tę
chwilę do 2%. Środki będą mogły być wydane tylko na to co zostanie wskazane. 
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Radny  Grudzień  zapytał  jak  to  wpłynie  na  naszą  zdolność  kredytową  później?  Skarbnik
odpowiedziała, że już będzie ciężko tylko może coś drobnego. Ale do wzięcia pożyczki jest
potrzebna odrębna uchwała i opinia RIO. Wszyscy czekamy na tę kanalizację i nic się nie
zmieniło  w  stosunku  do  innej  dużej  inwestycji  –  budowy  hali  sportowej  czy
termomodernizacja  OSP  –  środki  pozostają  bez  zmian.  Wszyscy  się  bardzo  cieszymy.
Podziękowała pracownikom urzędu, którzy od miesięcy pracowali nad tymi inwestycjami,
projektantom, kosztorysantom. Trzymajmy kciuki aby już nie było przeszkód do podpisania
umowy z wykonawcą. 

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 12radnych/
za – 11osób, przeciw-brak, wstrzymujący się - 1osoba

Ad5.
Rada Miasta przystąpiła do pkt5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2022.
Przewodniczący RM dodał, że uchwała uzyskała pozytywną opinię komisji połączonych
Brak uwag i pytań.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 12radnych/
za – 11osób, przeciw-brak, wstrzymujący się -1osoba

Ad6.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt6  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  średniej  ceny
jednostkowej paliwa w Mieście Łaskarzew na rok szkolny 2022/2023.
skarbnik wyjaśniła, że uchwała dotyczy dowozu dzieci do szkół, dzieci niepełnosprawnych.
Dzieci dowożone są przez rodziców, którzy ubiegają się o zwrot kosztów – u nas jeden rodzic
sam dowozi  dziecko.  Według rozporządzenia  musimy zrobić  rozeznanie  ze  stacji  paliw  i
wyliczyć średnią.
Radny Głowacki dodał, że uchwała uzyskała pozytywną opinię komisji połączonych.
Brak uwag i pytań.

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

Ad7.
Rada Miasta przystąpiła do pkt7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/40/2019
Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat,
motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  niektórych  innych  składników
wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Miasto Łaskarzew.
Radny Głowacki dodał, że uchwała uzyskała pozytywną opinię komisji połączonych.
Brak uwag i pytań.

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

Ad8.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt8  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew.
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Radny Głowacki dodał, że uchwała uzyskała pozytywną opinię komisji połączonych.
Radny  Paziewski  zapytał  czy  uchwały  były  opiniowane  przez  związki  zawodowe?
Przewodniczący RM potwierdził.

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

Ad9.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt9  Informacja  z  działalności  placówek  oświatowych
prowadzonych rzecz Miasto Łaskarzew (Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Publiczne
Przedszkole „Leśny  Zakątek”) w 2021r
Radny Głowacki dodał, że informacje uzyskały pozytywną opinię komisji połączonych.
Brak uwag i pytań.

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

Ad10.
Rada Miasta przystąpiła do pkt10 Informacja nt. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w
mieście.
Burmistrz  zabrała  głos  mówiąc,  że  wszyscy bardzo się  cieszymy,  rozpoczynamy budowę
kanalizacji,  podziękowała  p.Marszałek  Marii  Koc  i  polskiemu  rządowi,  że  wygenerował
środki aby takie małe samorządy jak nasz mogły się rozwijać. 
Burmistrz dodała, że nasza infrastruktura wod-kan wymaga ciągłych nakładów , mamy do
wymiany  hydranty,  zasuwy,  czeka  nas  wymiana  wodomierzy  na  terenie  całego  miasta,
remonty przepompowni, zakup sprzętu. Sukcesywnie będziemy inwestować w nasz wod-kan,
może będzie nabór kolejny Polski Ład abyśmy mogli bezpiecznie spać i mieć zapewnioną
dostawę wodę i odbiór ścieków. 

Ad11.
Rada Miasta przystąpiła do pkt11 Informacja nt. gospodarki odpadami w mieście.
Burmistrz  przedstawiła,  że  na  komisjach  połączonych  temat  był  omawiany,  wszystko
sprawnie  działa  i  się  bilansuje.  Zadanie  jest  realizowane  prawidłowo,  odbiór  odpadów  i
działanie PSZOKu. 

Ad12.
Rada Miasta przystąpiła do pkt12 Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy
sesjami.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 11.08.2022 r.
do dnia 29.09.2022 r. 
Gospodarka wod.-kan.

1. Postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji  (Polski Ład i PROW) 

Infrastruktura drogowa 
1. Inwestycyje drogowe  Polski Ład + ul. Przychód I (FDS) – przetarg 
2. PROW ulica Andersa – pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie
3. Budowa chodnika na ul. Dąbrowskiej  część II – zakończono 
4. Złożenie  wniosku  w  ramach  Rządowego  Programu  Rozwoju  Dróg  –  ul.  Chopina

odcinek od ul. Garwolińskiej do ul. Alejowej
5. Powiatowa Inwestycja – przetarg ul. Garwolińska
6. Ulica Biała (łącznik) – wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny

5



Gospodarka mieszkaniowa
1. Postępowanie w sprawie sprzedaży lokali Alejowa 14 – w trakcie

        2. Przygotowywanie postępowania w sprawie zasiedzenia terenu pod budynkami Letnisko nr 
1 i Letnisko nr 2.            

Sport, Infrastruktura sportowa
1.  Nowa  hala  sportowa  –  unieważnienie  przetargu,  oferta  znacznie  przewyższająca

zabezpieczone  środki,  oczekujemy  na  wyniki  innych  wniosków  o  dofinansowanie
inwestycji (Min. Sportu, Urząd Marszałk.)

     2. „Mazowsze dla Sportu” - tor sprawnościowy przy ZS Nr 1 – w trakcie realizacji

Działalność kulturalna i promocja Miasta
    1. Dni Miasta Łaskarzewa 20-21 sierpnia br. – bardzo udane wydarzenie
    2. Obchody 83. Rocznicy Obrony Miasta
    3. Narodowe Czytanie – wydarzenie zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną
    4. Przygotowanie kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Miasta

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
        1. „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” – przygotowania do adaptacji pomieszczeń w  

piwnicy na magazyny.

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 22 osoby
3. Udział w spotkaniu zarządu Lokalnej Grupy Działania
4. Udział w spotkaniu z minister Rafalską
5. Wizyta u Wojewody
6. Udział w Dożynkach w Krzywdzie
7. Spotkanie w Starostwie Powiatowym ws transportu publicznego
8. Udział w spotkaniu Związku Samorządów Polskich
9. Spotkanie z przedstawicielem BGK ws finansowania inwestycji z Polskiego Ładu 
10. Zawody Strażackie w Miętnem
11. Spotkanie z Emerytami

Ad13.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt13  Sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady  Miasta  z
działalności pomiędzy sesjami.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od
11.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
1. Bieżące spotkania i rozmowy z mieszkańcami.
2. Udział w spotkaniu z p.Minister Rafalską
3. Udział w Dożynkach Powiatowych w Podłężu
4. Podpisywanie uchwał
5. Spotkania z p.Burmistrz
6. Spotkania z Radnymi
7. Udział w komisjach połączonych
8. Praca z Biurem Rady.

Ad14.
Rada Miasta przystąpiła do pkt14 Sprawy różne.
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 Głos zabrała mieszkanka ulicy Ks.Ściegiennego mówiąc, że może i jej marzenia się
spełnią jak ta kanalizacja, że będzie miała zrobioną drogę. Mieszka blisko Alejek i jest
to centrum kultury w mieście a są doły i błoto jak pada deszcz, prosi o zrobienie drogi.

 Głos zabrał mieszkaniec i jednocześnie redaktor mówiąc, że tylko kilka słów na temat
budowy hali sportowej. Zwrócił uwagę, że niewykorzystany został potencjał zasobów
urzędu,  nie  wykorzystanie  projektu  hali  sportowej  z  2007roku,  nie  wykorzystanie
urzędnicze. Miasto ma do zrealizowania priorytety typu: kanalizacja, drogi, hala. On
w swoich artykułach sygnalizował te tematy.  A zasłanianie się projektami budowy
tężni czy przystanku autobusowego a to pochłania zasoby kadrowe – pan to mówi w
dobrej wierze – intelektualne i czasowe i później nie ma czasu na domknięcie tych
dużych, poważnych zadań. Dziś p,burmsitrz mówiła, że jest woja , kryzys a on na tej
sali i  w swoich artykułach mówił że nadciąga ogromny kryzys i trudny czas, on pisał
jak powinien wyglądać harmonogram budowy hali sportowej, mimo zapewnień nie
powstał komitet budowy hali sportowej,  
Radna Kozikowska odniosła się do wypowiedzi redaktora i zapytała czy on wystąpił w
roli audytora czy może złożył jakąś ofertę? Można przyjść do p.Burmistrz i w dobrej 
wierze przedstawić swoje stanowisko anie wszystko krytykować.

 Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu mówiąc, że już w listopadzie rozpocznie
się ogromna inwestycja  przebudowa ulicy Garwolińskiej,  czy mieszkańcy tej  ulicy
mają wszystkie media? Wodę, kanalizację,  gaz? Później  nie będzie możliwości się
podłączenia. Należy się tematem zając już teraz.

 Głos  zabrał  mieszkaniec  ulicy  Przychód,  pytając  czy  ze  specyfikacji  nie  można
jeszcze  czegoś  wyciąć  aby  obniżyć  koszty:  likwidacja  linii  telefonicznej,  wywóz
gruzu, ok 200m drzewa, 14-15 znaków czy musi tyle być? Mieszkańcy obawiają się,
że drogi nie będzie. Zabrakło 400tys. Burmistrz odpowiedziała, że projekt organizacji
ruchu został zatwierdzony i jest wymagany. Mieszkaniec zapytał kiedy będzie przetarg
ogłoszony?  Burmistrz  odpowiedziała,  że  najpóźniej  jutro.  Mieszkaniec  dodał,  że
zostało  3miesiące  więc  aby się  nie  opóźniać.  Burmistrz  odpowiedziała,  że  będzie
dobrze, teraz to kwestia montażu finansowego zadania. 

 Głos zabrał mieszkaniec, były burmistrz miasta, przywitał wszystkich dodał, że jest
pierwszy raz na sesji i czuje się jak w starym kinie. Klaskanie dla p.Burmistrz ale jak
hala stara była tak chyba będzie. Ile macie środków ? Burmistrz 12,5mln to trzeba
dostosować kosztorys i projekt ,  bo nigdy jej  nie zbudujecie. Za jego kadencji był
projekt za 6mln, nie można było go wykorzystać dlaczego?

Głos zabrała radna Kubiak, która powiedziała, że była radną tamtej kadencji kiedy hala miała
powstać i co zabrało 100tys i wszystko upadło. A dlaczego projekt nie wykorzystany – na
komisjach była rozmowa i analiza tylko to już nie ta technologia .

 Głos  zabrał  Przewodniczący  RM  mówiąc,  że  sytuacja  w  mieście  jest  poważna,
gospodarka wod-kan po kilku latach wróciła do miasta. Żeby nie pomoc p.Marszałek i
p.Posła  Woźniaka  nic  w  naszym  mieście  by  nie  było.  To  za  ich  pomocą  miasto
otrzymuje środki i wychodzi na prostą aby mieszkańcom żyło się lepiej.

Pani Marszałek Maria Koc na koniec zabrała głos mówiąc, że nie chce wchodzić w spory
wiele padło słów ważnych ale i niesprawiedliwych. Obecnie nie ma samorządów , w których
nie  ma  problemów z  przetargami.  Jest  trudny czas  i  inflacja,  oferty są  dużo  wyższe  niż
kosztorysy i trudno zabezpieczyć środki na realizację inwestycji.

Ad15.
Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  XLVI  Nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miasta,
Przewodniczący podziękował wszystkim i zamknął obrady.  

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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Przewodniczący Rady Miasta

                   Leszek Bożek

Protokołowała: K. Licbarska

LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH 
 Radni Powiatu Garwolińskiego - J.Tomala, 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 Waldemar Jaroń, Życie Siedleckie, Łukasz

Korycki, Twój Głos, Wirtualny Garwolin

8


