
                        PROTOKÓŁ Nr XXIV /2020      
z posiedzenia Nadzwyczajnego Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia 22 września 2020 roku

w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Stan  Rady  Miasta  –  12  radnych,  nieobecni  radni:  E.Licbarska,  B.Kozikowska,
K.Grudzień
Burmistrz Miasta – A.Laskowska
Z udziałem:
Skarbnik Miasta – K.Gąska
Zaproszeni goście
Mieszkańcy

Ad1.
Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew radny Leszek Bożek  otworzył XXIV Nadzwyczajną
Sesję Rady Miasta Łaskarzew, przywitał obecnych, 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 2020-2028.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście       

Łaskarzew na rok szkolny 2020/2021.
6. Zamknięcie obrad.                                              
     
Ad2.
Rada Miasta przystąpiła do pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.

Rada Miasta przystąpiła do głosowania  porządku obrad /uczestniczy 11radnych/
za – 11osób, jednogłośnie

Ad3.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt3   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Miasta na lata 2020-2028.
Skarbnik Miasta  wyjaśniła,  omówi jednoczenie obie uchwały WPF i  zmiany w budżecie,
ponieważ zawierają te same dane. Przedstawiła, że zmiany w uchwale dotyczą głównie zmian
w  inwestycjach.  Zwiększenie  20tys  na  dokumentację,  na  drugi  odcinek  ul.Przychód,
dostosowanie WPF do zarządzeń Burmistrza Miasta za okres od 24 czerwca do 22 września
2020r, wszystkie dotacje, które miasto w międzyczasie otrzymało zostały wprowadzone do
budżetu,  tj.  500  000,00zł  które  miasto  otrzymało  z  pierwszej  puli  Funduszu  Inwestycji
Lokalnych  (wprowadzone  po  stronie  dochodów  i  wydatków),   po  stronie  wydatków  na
przebudowę i  modernizację  oczyszczalni  ścieków.  Inne  zmiany w inwestycjach  to:  nowa
inwestycja  pn.  Przebudowa  ulicy  gen.Andersa  10tys  na  przygotowanie  projektu,  40  tys
zmniejszenie z Małego Rynku, ponieważ po przetargu koszt inwestycji był niższy. Środki na
kanalizację zostały zwiększone o 500tys z FIL + 250tys z budowy kanalizacji sanitarnej z
tych 400tys, ponieważ w tej chwili musimy mieć zabezpieczenie w budżecie na cała kwotę
aby móc podpisać umowę z firmą na oczyszczalnię na rozpoczęcie modernizacji, a nie wiemy
czy dostaniemy rezerwę państwową. Zmniejszenie 24tys na terenach zielonych w mieście,
ponieważ  kwota  przetargu  była  niższa  niż  w  projekcie,  kolejne  zwiększenie  to  10tys  na
koncepcję budowy hali sportowej, pozostałe zmiany to dostosowanie planu do wydatków i
planów wykonania po stronie przychodów i wydatków, ponieważ zbliża się koniec kwartału.

Na salę wszedł radny Ł.Laskowski
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Burmistrz  podsumowała,  że  głównym  zadaniem  obecnie  jest  modernizacja  oczyszczalni
ścieków, złożyliśmy wniosek na ok 1mln o rezerwę państwową do premiera i czekamy na
rozpatrzenie.  Gonią  nas  terminy  i  został  ogłoszony  przetarg  na  wyłonienie  wykonawcy
modernizacji oczyszczalni i SUW, za chwilę ogłosimy przetarg na zakup pomp do naszych  9
przepompowni  ścieków.  Aby  móc  podpisać  umowy  z  wykonawcami  musimy  mieć
zabezpieczone środki  na  to  zadanie.  Dlatego zostały dokonane  te  przesunięcia.  Jeżeli  się
okaże że otrzymamy środki z rezerwy to środki te wrócą na swoje miejsca lub inne, ponieważ
we wrześniu  będziemy składać  dwa wnioski  do  FIL :  na  budowę pełnowymiarowej  hali
sportowej przy ZS nr1wraz z remontem istniejącej infrastruktury sportowej, dlatego zaszła
pilna konieczność przesunięć na zabezpieczenie środków na koncepcję hali – łącznie 26tys.
Koncepcja  ta  będzie  konsultowana  z  Państwem  i  ze  wszystkimi  zainteresowanymi
środowiskami.  Drugi  wniosek  to  budowa  kanalizacji  w  prawie  całym  mieście:  osiedle
Ogrody,  ul.Kolejowa  wraz  ze  ZS  nr2,  przez  Klonowa,  Przychodnia  do  Tabelowej,  oraz
ul.Warszawska  przy zakładach i  połączenie z  istniejącą kanalizacją  – jesteśmy w trakcie
przygotowywania  dokumentacji  do  wniosku.  Te  wnioski  termin  składania  mają  do  końca
września a rozpatrzone mają być w ciągu miesiąca, ale zobaczymy. 
Pani  Burmistrz  dodała,  że  ostatnio  było  otwarcie  wyremontowanego  Małego  Rynku,
odwiedziła  nas  p.marszałek  Ewa  Orzełowska,  która  jechała  ul.Gen.Andersa  i  wsparła
zgłaszaną przez Państwa do remontu te ulice – jako pilną do remontu na odcinku od Rynku
Małego do Polnej  dlatego są  przesunięcia  na nowe zadanie  i  dokumentację.  Zwiększenie
środków na projekt na drugi odcinek ul.Przychód.
Radna Kubiak zapytała  dlaczego akurat  ul.Gen.Andersa i  10tys  na projekt  a  mamy drogi
rozpoczęte  i  niedokończone,  a  konkretnie  o  drogę  do  ul.Konopnickiej?  Radny Paziewski
dodał, że to ul.Wyszyńskiego. Radna Kubiak kontynuowała mówi się, że nie ma pieniędzy a
tu 10tys na projekt jest? Skończmy jedno a później róbmy następne. 
Radny Paziewski poparł radną Kubiak.
Burmistrz odpowiedziała dlaczego ta a nie inna, ponieważ jest zgodna z uchwałą intencyjną
co do remontu dróg a po drugie ustaliliśmy, że inwestujemy w te drogi na które uzyskamy
dofinansowanie i to p.Marszałek podpowiedziała, że jest możliwość pozyskania środków z
FOGR na tę drogę – ul.Polna również z takiego dofinansowania była remontowana. 
Radny Paziewski powiedział, że p.Marszałek trzeba przewieźć po całym mieście bo są gorsze
drogi niż ta. Ulica Wyszyńskiego jest bardzo potrzebna, jak coś się dzieje na Warszawskiej to
mamy objazd. 
Radny  Paziewski  zapytał  również  o  wspomnianą  halę,  gdzie  ona  dokładnie  będzie
usytuowana? Wiemy, że między szkołą a przedszkolem ale konkretnie? 
Burmistrz  odpowiedziała,  że  na  ten  moment  jeszcze  nie,  ponieważ  widziała  wstępną
koncepcję.
Przewodniczący RM dodał, że musi być połączona ze szkołą aby pozyskać większe środki. 
Burmistrz dodała, że na tę chwilę potrzebny jest koszt hali i opis nie projekt szczegółowy. 
Radny  Głowacki  zapytał  ale  będzie  od  strony  przedszkola  czy  cmentarza?  Burmistrz
odpowiedziała, że od przedszkola. 
Radna Kubiak dodała, że pierwsza koncepcja tak była od strony przedszkola i połączona ze
szkoła.
Burmistrz dodała, że na piątek umówiona jest z projektantem. Radny Paziewski dodał, że tam
mamy budynek zamieszkały.  Burmistrz wyjaśniła, że pan projektant był w Łaskarzewie w
obecności również min. p.prezesa klubu Promnik i kilkoro radnych zapoznał się z terenem.
Materiały byłyt Państwu udostępnione. Teren był analizowany, przedyskutowany. 
Radny Paziewski zapytał czy ten budynek mieszkalny będzie musiał być przesunięty? Tam
mieszkają ludzie. Burmistrz odpowiedziała, że dziś nie potrafi powiedzieć.
Radny Dudek dodał, że jeżeli ktoś tam mieszka to co hali nie możemy zbudować, on nie
rozumie?  Radny Paziewski  odpowiedział,  że  jak będziemy mieć  problem to  wtedy radny
zrozumie, on pyta żeby uniknąć problemów.
Przewodniczący RM dodał, że uwagi są dobre a będzie w piątek projektant i wszystko oceni i
wskaże jak będzie najlepiej.
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Burmistrz dodała, że koncepcja będzie zgodna z wytycznymi i pytaniami, które wpłynęły do
urzędu: sale do fitnesu, siłownia, ilość miejsc na trybunach...
Radny  Głowacki  zapytał  o  trybuny  bo  od  3  lat  nie  możemy otrzymać  dofinansowania?
Burmistrz odpowiedziała, że nie, czekamy na rozstrzygnięcie.

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

Ad4.
Rada Miasta przystąpiła do pkt4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2020.

Skarbnik dodała, że uchwała została omówiona w poprzednim punkcie, wynik finansowy na
poprzednim poziomie.
Brak uwag i pytań.

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

Ad5.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt5  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  średniej  ceny
jednostek paliwa w Mieście Łaskarzew na rok szkolny 2020/2021. 

Skarbnik wyjaśniła, że podjęcie uchwały wymusiła zmiana ustawy oświatowej , jeżeli dziecko
niepełnosprawne jest  dowożone przez rodzica jego samochodem, na podstawie podpisanej
umowy urząd zwraca koszty dowozu. Do tej pory zwrot był zgodnie z ustawową stawką za
delegację tzn.0,83gr/km a teraz według średniej stawki paliwa z najbliżej położonych stacji
benzynowych i  ustalonego wzoru w ustawie.  Średnie stawki paliwa z ostatniego półrocza
otrzymaliśmy z dwóch stacji Kama na Izdebnie i StatOil w Łaskarzewie – załączone w tabeli
do  uchwały.  U  nas  jest  jedno  dziecko  dowożone  przez  rodzica,  pozostałe  transportem
zorganizowanym. 
Brak uwag i pytań.

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

Ad6.
Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  XXII  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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1. LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH 
.Radni Powiatu Garwolińskiego -  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” – Sebastian Kornacki
.p.o Kierownik SPZOZ w Łaskarzewie – Michał Dąbrowski
.Kierownik Posterunku Policji w Łaskarzewie – Michał Możdżonek
.Media /Tygodnik Siedlecki Justyna Janusz,  Echo Podlasia Waldemar Jaroń, Życie
Siedleckie, Łukasz Korycki, Krzysztof Kaczorowski, Twój Głos, Wirtualny Garwolin
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