
          PROTOKÓŁ Nr XXVI/2020
      

z posiedzenia Nadzwyczajnego Rady Miasta Łaskarzew odbytego 
dnia 30 listopada 2020 roku w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Stan  Rady  Miasta  –  13  radnych,  obecnych  wg  l.  obecności  /nieobecni:I.Zalech,
R.Stępień, /

Ad1.
Przewodniczący  Rady  Miasta  Łaskarzew  radny  Leszek  Bożek   otworzył  Nadzwyczajną
XXVI 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  uchwalenia   Programu  Współpracy Miasta
Łaskarzew   z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których
mowa  w  art.3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Łaskarzew.
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną
przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.

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

Na salę posiedzenia wszedł radny Ł.Laskowski

Ad3.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt  3  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia   Programu
Współpracy Miasta Łaskarzew  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art.3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie na rok 2021.
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/
za – 13osób, jednogłośnie

Przewodniczący RM dodał, że wszystkie podejmowane uchwały i informacje były omawiane
na posiedzeniu komisji połączonych i uzyskały pozytywną opinię komisji połączonych.

Ad4.
Rada Miasta przystąpiła do pkt4  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.
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Przewodniczący RM odczytał uzasadnienie do uchwały :
„Postanowieniem  z  dnia  4.12.2019r.  Miasto  Łaskarzew  nabyło  spadek   w  całości
 po współwłaścicielu nieruchomości oznaczonej numerem porządkowym - ul. Biała 35.

Składnikiem  spadku  był  udział   1/2  w  nieruchomości  zabudowanej   oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 941, oraz dług alimentacyjny.

Po  nabyciu  spadku Miasto  Łaskarzew było  zmuszone do uregulowania  zadłużenia
ciążącego na spadku.

Zbycie  powyższej  nieruchomości  pozwoli  na  pokrycie  kosztów  związanych  z
przejęciem w/w spadku.”

Radny  Paziewski  zapytał  o  koszt  działki?  Burmistrz  odpowiedziała,  że  to  biegły  będzie
wyceniał i oszacuje wartość. 
Radna Kozikowska zapytała czy będzie przetarg? Burmistrz odpowiedziała, że uchwała jest
jako pierwszy krok w procedurze zbycia.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13 radnych/
za – 13osób, jednogłośnie

Ad5.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt5  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew.
Brak pytań
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/
za – 13osób, jednogłośnie

Ad6.
Rada Miasta  przystąpiła  do  pkt6   Podjęcie  uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i
zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Burmistrz  wyjaśniła,  że  w określono  w  szczególności  częstotliwość  i  sposób  odbioru
zebranych  frakcji  odpadów komunalnych,  zakres  świadczenia  usług  w  zakresie  obierania
odpadów  komunalnych,  sposób  świadczenia  usług  przez  punkty  selektywnego  zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK) oraz tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady i prowadzącego PSZOK.
Uchwała uwzględnia znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Projekt uchwały został przedłożony Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sa-
nitarnemu w Garwolinie – uzyskał pozytywną opinię.
Burmistrz dodała,  że ogłoszony został przetarg na odbiór odpadów, czekamy na składanie
ofert.
Brak pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 13radnych/
za – 13osób, jednogłośnie

Ad7.
Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  XXVI  Nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miasta,
Przewodniczący podziękował wszystkim i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Miasta
                   Leszek Bożek
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Protokołowała: K. Sosnówka
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