
          PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2021      
z posiedzenia Rady Miasta Łaskarzew odbytego dnia 24 lutego 2021 roku w Urzędzie Miasta

Łaskarzew

Stan Rady Miasta – 14 radnych, obecnych wg l. obecności /nieobecna: B.Kozikowska/

Ad1.
Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew radny Leszek Bożek  otworzył XXVIII Sesję Rady
Miasta Łaskarzew, przywitał obecnych, w szczególności Panią Marszałek Marię Koc – gościa
specjalnego. Wręczono kwiaty.
Pani  Marszałek  Maria  Koc  zabrała  głos  dziękując  za  zaproszenie  Pani  Burmistrz  i  Panu
Przewodniczącemu Rady Miasta, mówiła o rozmowach z władzami miasta o pozyskanych
przez miasto środkach i ich przeznaczeniu z RFILu w tak trudnych obecnie czasach pandemii,
wszystko odbija się na finansach miast i gmin.  Dzięki pieniądzom z I RFIL 500tys dokonało
modernizacji  oczyszczalni  ścieków a  środki  z  II  tarczy  –  4mln  –  przeznaczone  będą  na
budowę hali sportowej, oczywiście hala będzie więcej kosztować ale te 4mln to duży wkład.
Pani  Marszałek  przekazała  informacje  o  możliwościach  jakie  będą  w  przyszłości  na
pozyskiwanie  środków,  w  trzecim  czy  w  czwartym  kwartale  będą  nabory  do  funduszu
odbudowy. Wszystkie Państwa inwestycje są na poziomie lokalnym ale dają również pracę w
skali kraju. Pani Marszałek podkreśliła są obecnie są trudne czasy ale ten czas niepewności
nie  może trwać wiecznie,  trzeba znaleźć  złoty środek pomiędzy obostrzeniami a  sytuacją
ogólno-gospodarczą.  Będą kolejne nabory aby obudzić gospodarkę na potrzeby, z którymi
samorządy  zmagały  się  od  lat  a  nie  było  pieniędzy.  Pani  Marszałek  dodała,  że  wie  o
potrzebach  miasta  jak  kanalizacja,  drogi  czy  gaz  na  osiedlu  Ogrody.  To  jest  czas  na
przygotowywanie dokumentacji na potrzebne inwestycje. Życzyła Pani Burmistrz i Radnym
dobrej  i  owocnej  współpracy,   ponieważ  zostali  obdarzeni  społecznym  zaufaniem.  Pani
Marszałek  wszystkim życzyła  przede  wszystkim dużo zdrowia  w tym czasie  jak również
zadeklarowała  pomoc  i  współpracę  będąc  w  dobrym  kontakcie  z  p.Burmistrz  i
p.Przewodniczącym,  przy  dobrej  współpracy  efekty  muszą  się  pojawić.  Podziękowała  za
zaproszenie i życzyła owocnych obrad. Rozległy się brawa.

Przewodniczący RM poprosił Dyrektor ZS nr1, wyłonioną w drodze konkursu, pogratulował
życząc dobrej pracy, wręczył kwiaty.
Głos  zabrała  Pani  Dyrektor  dziękując  za  zaproszenie,  jest  to  bardzo  miły  moment  ale  i
zobowiązanie, z p.Burmistrz jest już w stałej współpracy. Ma nadzieję na dalszą tak owocną
współpracę, ze swojej strony obiecuje dużo pracy i wysiłku aby szkoła pracowała dobrze.
Jeszcze raz podziękowała. Rozległy się brawa.

Przewodniczący Rady Miasta zapytał czy każdy zapoznał się z porządkiem obrad, większość
punktów została opracowana na komisji.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad /zalogowanie/.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
4. Sprawozdanie  z  realizacji  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny  za  2020  rok  oraz

przedstawienie  potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
5. Informacja  z  działalności  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych i  
            Uzależnień za rok 2020.
6. Informacja  na  temat  ochrony przeciwpożarowej  na  terenie  Miasta   Łaskarzew  w

2020r
7. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Mieście Łaskarzew w 2020r

1



8. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
Miasta    

            Łaskarzew w 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

na lata 2021-2029. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.
11. Podjęcie  uchwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem

Miasta Łaskarzew na lata 2021 – 2025.
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład

mieszkaniowego zasobu Miasta Łaskarzew.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie  skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na Uchwałę Rady Miasta
Łaskarzew  Nr  XV/92/2019  z  dnia  29  listopada  2019  roku  w  sprawie  przyjęcia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew
oraz udzielenie odpowiedzi na skargę.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2021 rok.

15. Informacja  nt.  gospodarki  wodociągowo-kanalizacyjnej,  powstanie  referatu
gospodarczego.

16. Omówienie gospodarki  odpadów komunalnych w mieście w 2020r.
17. Plan inwestycji drogowych w mieście na 2021.
18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.                                             

                         
Ad2.
Rada Miasta przystąpiła do pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.
Brak uwag i zmian.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania przyjęcia porządku obrad /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad3.
Rada Miasta przystąpiła do pkt 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad4.
Rada Miasta przystąpiła do pkt4Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za 2020 rok oraz przedstawienie  potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań. 
Przewodniczący Rady Miasta dodał, że punkty były omawiane na komisjach połączonych, z
racji obostrzeń Panie kierownik nie były poproszone na salę. 
Przewodniczący  komisji  budżetowej  dodał,  że  sprawozdanie  uzyskało  pozytywną  opinię
komisji połączonych.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14 radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad5.
Rada Miasta przystąpiła do pkt5Informacja z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i  Uzależnień za rok 2020. 

2



Przewodniczący komisji budżetowej dodał, że informacja uzyskała pozytywną opinię komisji
połączonych. Zapytał czy ilość punktów jest limitowana?
Sekretarz odpowiedział,  że  tak,  RM w uchwale określa,  każdy rodzaj  alkoholu,  u nas  ok
15punktów, plus podzielone na sprzedaż na miejscu i na wynos według wytycznych PARPy
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad6.
Rada Miasta przystąpiła do pkt6 Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie
Miasta  Łaskarzew  w 2020r.
Przewodniczący  RM  dodał,  że  informacja  omówiona  na  komisji  połączonej  i  uzyskała
pozytywną opinię. Dziś p.Prezes nie mógł być obecny i dodatkowo przed chwilą wyjechali do
akcji
Brak pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad7.
Rada Miasta przystąpiła do pkt7 Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Mieście
Łaskarzew w 2020r
Przewodniczący  RM  dodał,  że  informacja  omówiona  na  komisji  połączonej  i  uzyskała
pozytywną opinię.
Brak pytań
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad8.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt8  Sprawozdanie  ze  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Łaskarzew w 2020.
Przewodniczący  RM  dodał,  że  informacja  omówiona  na  komisji  połączonej  i  uzyskała
pozytywną opinię.
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad9.
Rada Miasta przystąpiła do pkt9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta na lata 2021-2029. 
Przewodniczący komisji budżetowej dodał, że uchwała uzyskała pozytywną opinię komisji
połączonych. 
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 13osób, przeciw-brak, wstrzymujący się -1osoba

Ad10.
Rada Miasta przystąpiła do pkt10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na
rok 2021.
Przewodniczący komisji budżetowej dodał, że uchwała uzyskała pozytywną opinię komisji
połączonych. 
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 13osób, przeciw-brak, wstrzymujący się -1osoba
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Ad11.
Rada Miasta  przystąpiła  do pkt11Podjęcie  uchwały w sprawie Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Łaskarzew na lata 2021 – 2025. 
Przewodniczący komisji budżetowej dodał, że uchwała uzyskała pozytywną opinię komisji
połączonych. 
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób,

Ad12.
Rada Miasta przystąpiła do pkt12 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łaskarzew.
Przewodniczący komisji budżetowej dodał, że uchwała uzyskała pozytywną opinię komisji
połączonych. 
Radna  Kubiak  zapytała  o  kwotę  bazową do wyliczania  czynszu,  o  której  była  mowa na
komisji połączonych, czy została wyliczona? Burmistrz odpowiedziała, że nie, ponieważ to
oddzielny dokument wydany w formie zarządzenia burmistrza miasta.  W uchwale nie jest
wymagane, kwota bazowa będzie opiniowana na kolejnej komisji. 
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób,

Ad13.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt13  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie   skargi Prokuratora Rejonowego w
Garwolinie na Uchwałę Rady Miasta Łaskarzew Nr XV/92/2019 z dnia 29 listopada 2019
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta Łaskarzew oraz udzielenie odpowiedzi na skargę.
Przewodniczący Rady Miasta dodał, że uzasadnienie szczegółowo wyjaśnia uznanie skargi
jako niezasadnej, z w paragrafie 26zapisy w regulaminie wody i dostarczania ścieków można
uznać za niefortunne sformułowania, kwestia zapisu. 
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad14.
Rada Miasta przystąpiła do pkt14  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Miasta
Łaskarzew na 2021 rok.
Przewodniczący komisji budżetowej dodał, że uchwała uzyskała pozytywną opinię komisji
połączonych. 
Brak uwag i pytań.
Rada Miasta przystąpiła do głosowania /uczestniczy 14radnych/
za – 14osób, jednogłośnie

Ad15.
Rada Miasta  przystąpiła  do pkt15 Informacja nt.  gospodarki  wodociągowo-kanalizacyjnej,
powstanie referatu gospodarczego.
Przewodniczący  komisji  budżetowej  dodał,  że  informacje  przedstawione  i  omówione  na
komisji połączonej. Brak pytań ze strony Rady.
Głos zabrała burmistrz wyjaśniając, że w drodze aneksu na 4 miesiące została przedłużona
umowa z obecnym konserwatorem, od kwietnia przymierzamy się do przejęcia przez miasto
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nadzoru nad gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną. Do tego celu ma posłużyć nowy referat
gospodarczy  wzbogacony   o  nowych  pracowników  do  gospodarki  komunalnej  i
wodociągowo-kanalizacyjnej,  przygotowujemy  się  do  tego  kadrowo  i  sprzętowo.  Trwa  i
dobiega  do  końca  modernizacja  oczyszczalni  ścieków,  wszystko  idzie  zgodnie  z  planem
czekamy na pobrane badania. Regularnie odbywają się kontrole z WIOŚ. Przygotowywana
jest  dokumentacja  projektowa  na  pompownie  aby  były  gotowe  materiały  do  kolejnych
naborów wniosków. 

Ad16.
Rada Miasta przystąpiła do pkt16 Omówienie gospodarki  odpadów komunalnych w mieście
w 2020r.
Burmistrz dodała, że temat był omawiany na komisjach połączonych w temacie gospodarki
odpadami na koniec roku 2020 i początek 2021. Zmienił się system naliczania opłat, do końca
2020gmina płaciła ryczałt  – taka sama kwota za każda odebraną ilość śmieci -   od 2021
płacimy za każdą odebraną tonę, dla przykładu w styczniu łącznie oddaliśmy 125ton odpadów
na kwotę  155tys,  a  w styczniu  2020 64tony –  wzrost  o  100%.   Na skutek   rozmów na
komisjach miasto podjęło działania kontrolne dotyczące i funkcjonowania PSZOKu, sposobu
segregacji przez mieszkańców odpadów, kontrole przedsiębiorców i firmy odbierającej tzn.
tonażu, np. w dzień kiedy jest PSZOK oddelegowany pracownik jest cały dzień obecny w
punkcie spisuje kto z imienia i  nazwiska aby potwierdzić,  że jest  to mieszkaniec oraz co
oddaje  oraz czy są złożone deklaracje  z  danej  nieruchomości,  ponieważ były sygnały,  że
osoby spoza  miasta  przywożą  śmieci  do  nas  jak  również  np.  firmy  remontowe  materiał
rozbiórkowy na PSZOK zamiast indywidualnie do firmy odbierającej. A wszystko to wpływa
na podniesienie tonażu i  ceny za odpady dla mieszkańca.  Również w zeszłym miesiącu i
obecnym pracownicy urzędu  wyszli  w teren  w celu  sprawdzenia  segregacji  śmieci  przez
mieszkańców i zwrócona była uwagą, że śmieci od przedsiębiorców były odbierane w tym
samym terminie co od mieszkańców. A należy zwrócić uwagę, że śmieci od przedsiębiorców
są zabierane na oddzielnej  umowie w wyznaczony dzień lub na indywidualne zgłoszenie.
Mamy oficjalną informację od firmy odbierającej śmieci, że odpady od przedsiębiorców są
zabierane  w  każdy  wtorek  miesiąca  z  terenu  Łaskarzewa.  Podobne  działania  podejmują
okoliczne samorządy, obszerny artykuł w Twoim Głosie. Po dzisiejszej kontroli na FB urzędu
zostanie  wrzucona instrukcja prawidłowego segregowania odpadów, ponieważ pracownicy
zwracali  uwagę  mieszkańcom  na  nieprawidłowości.  Niektórzy  przedsiębiorcy  wystawiają
odpady w ten  sam dzień  lub  razem z  odpadami  domowymi  –  pracownicy w niektórych
przepadkach  interweniowali.  Firma  Ekolider  dodatkowo  przesyła  nam  zdjęcia  z
nieprawidłowościami  wychwyconymi  przez  ich  pracowników.  Przedsiębiorcy  otrzymają  z
urzędu wezwania o okazanie się podpisanymi umowami jak i dowodami zapłaty za śmieci.
Obecnie zgodnie z  przepisami nie  ma możliwości złożenia deklaracji,  że mieszkaniec nie
segreguje. Wszyscy segregujemy odpady, opłata jest taka sama dla każdej osoby, jeżeli miasto
czy firma stwierdzi nieprawidłowości w segregowaniu opłata ulega zwiększeniu do 104zł od
osoby za dany miesiąc. Pierwszy miesiąc były upomnienia ustne i poprzez zostawianie kartek
z informacją o poprawieniu segregacji, następnie będą wymierzane kary. W dniu odbierania
popiołu i odpadów bio również pracownik urzędu będzie poruszał się za samochodem firmy
w celu sprawdzenia ilości oddawanego popiołu i bio, będziemy przy ważeniu samochodu przy
wyjeździe z firmy i przy ważeniu samochodu do zrzutu. W styczniu zebrano 43tony popiołu z
terenu miasta Łaskarzew. Wszystko dzieje się za zgodą i akceptacją przedsiębiorcy.
Radny  Dudek  zapytał  czy  dziś  pracownik  kontrolował  kto  wystawia  śmieci?  On  rano
przejechał się samochodem i sprawdził, ze przedsiębiorcy co mają sklep wystawiają śmieci?
Burmistrz odpowiedziała, że tak. Była przeprowadzona rozmowa i kontrola przedsiębiorcy. 
Radny Dudek dodał, że rano przy niektórych sklepach były wystawione śmieci a nie powinny
być, za 2 godziny śmieci nie było czyli Ekolider je zabrał a nie powinien. Sekretarz wyjaśnił,
że dziś on był osobiście oddelegowany do kontroli i faktycznie przy jednym ze sklepów tak
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było ale przeprowadzona była rozmowa i przedsiębiorca zabrał śmieci z działalności w jego
obecności, więc mogło to wyglądać że ekolider zabrał.
Radny  Dudek  kontynuował,  że  temat  jest  wałkowany  już  długo  a  przedsiębiorcy  dalej
wystawiają śmieci a my mieszkańcy za to płacimy. Dlaczego te śmieci zostały zabrane, firma
nie powinna. Burmistrz poparła. Sekretarz dodał, że ze sklepu w którym on był śmieci nie
zostały zabrane tylko sprzątnięte przez przedsiębiorcę. 
Radny Głowacki dodał, że przedsiębiorca nie ma żadnej informacji kiedy ma oddawać śmieci,
nie raz na telefon, on nie iwe kiedy wystawiać śmieci. Burmistrz powtórzyła , że z terenu
Łaskarzewa  każdy  wtorek  miesiąca  –  to  rozpiska  z  Ekolidera.  Radny  poprosił  o
zamieszczenie takiej informacji na stroni urzędu.
Radny  Dudek  zapytał  czy  Ekolider  przedstawił  listę  firm,  które  mają  podpisane  z  nim
umowy? Burmistrz że nie, nie może. 
Radny Dudek zapytał radnego Głowackiego czy on jako przedsiębiorca ma podpisana umowę
? Radny, że jak potrzeba dzwoni i wystawia kontener. Radny Dudek – a powinieneś mieć.
Dlaczego Ekolider wie kiedy podjechać do szkoły czy przedszkola /skarbnik – zgłoszenie na
telefon/ a od ciebie nie wie. Radny Głowacki – ja nie wiem kiedy, radny jeszcze raz poprosił o
zamieszenie informacji o terminie dla przedsiębiorców na stronie urzędu. 
Radny  Paziewski  zapytał  radnego  Głowackiego  kiedy  on  płaci  jako  przedsiębiorca  jak
zabiera? Radny Głowacki,  że nie dostaje  fakturę.  Radny Paziewski  powiedział,  że  w taki
sposób  nabija  sobie  Ekolider  tonaż,  zbierając  razem  od  mieszkańców.  Tonaż  idzie  do
mieszkańców a dodatkowo faktura dla przedsiębiorców. 
Burmistrz  podsumowała,  że  wszyscy  z  Państwa  mają  rację  –  przedsiębiorca  nie  może
wystawiać śmieci wtedy co  mieszkańcy, ale praktyka byłą taka mówił o tym prezes firmy że
nie raz przy okazji na telefon odbierali w tym terminie. Dla przykładu w zeszłym miesiącu
firma odebrała  od miasta  i  gminy z  urzędów i  z  przedszkola  w tym samym terminie  co
mieszkańców –  radny Dudek wchodząc  w zdanie  a  na czyj  tonaż  to  idzie?  Sekretarz  na
miasta. Radny Dudek i wszystko jasne. Burmistrz dodała, że przedsiębiorca wyjaśnił, że to
były inne śmieciarki.  Były wykonane telefony do Ekolidera ze wskazaniem adresów żeby nie
odbierać śmieci bo on są  z działalności, i nie były odebrane. 
Przewodniczący RM zapytał jaką mamy pewność wagową, coraz więcej przybywa śmieci i
stawka na mieszkańca idzie w górę . Zapytał czy dziś była kontrola? Burmistrz, że nie. Na to
przewodniczący RM to w dalszym ciągu nie mamy kontroli. Burmistrz odpowiedziała, że z
doświadczenia  innych  gmin  wszystko  jest  w  porządku.  Jutro  będzie  popiół  i  bio  będzie
kontrola wagowa, ponieważ tego jest najwięcej. Burmistrz przedstawiła tonaż ze stycznia. 
Przewodniczący  RM  dodał,  że  mieszkańcom  należy  ufać  ale  kontrola  być  powinna  i
będziemy mieć 100% pewności  –  to  jest  głos  mieszkańca.  Przewodniczący podał  jeszcze
sugestie mieszkańca, że są miejsca gdzie mieszka 10 osób a deklaracja jest  na 2 osoby a
bardzo  duża  ilość  śmieci  –  takie  miejsca  przy  kontroli  powinny  być  sprawdzane  bo
niemożliwe jest żeby 2 osoby tyle śmieci generowały. Burmistrz poprosiła o wskazanie takich
adresów, ponieważ śmieciarek wyjeżdża 8 i jest to wyzwanie logistyczne.
Przewodniczący zwrócił się do p.Burmistrz, że odpowie jak mówią mieszkańcy – od tego są
pracownicy i dobrze było by poświęci te dni na sprawdzenie. Burmistrz – dziś kontrolowali,
Przewodniczący , że tak mówimy o segregacji a nie o tonażu. 
Radny  Dudek  zapytał  kiedy  się  skończy  wałkowanie  tematu  mieszkańcy  kontra
przedsiębiorcy, i kiedy nam Ekolider przedstawi listę firm z którymi ma umowy podpisane i
żeby nie odbierał od przedsiębiorców w dni od mieszkańców tak jak miało to miejsce wczoraj
i nabija nam tonaż jako mieszkańcom. 
Radny Paziewski zapytał radnego Głowackiego jako przedsiębiorcę czy on ma stała opłatę ?
Radny Głowacki odpowiedział, że teraz nie wie ale kiedyś 150zł za duży kontener. Radny
Paziewski popiera radnego Dudka, firma dwa razy liczy pieniądze bo raz od przedsiębiorcy
dwa nabija tonaż mieszkańcom. 
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Radny  Głowacki  zwrócił  uwagę,  że  do  tej  pory  nie  było  wyznaczonego  terminu  dla
przedsiębiorców. 
Przewodniczący  RM  –  informacja  od  Ekolidera  w  każdy  wtorek  miesiąca  zabierane  są
odpady od przedsiębiorców.
Burmistrz dodała, że urząd dużo robi w tym temacie. Radny Dudek powiedział, zadbajmy o
mieszkańców i miasto a nie płaćmy za przedsiębiorców, jako mieszkańcy płacimy za tonaż.
Nie płaci miasto tylko mieszkańcy to trzeba podkreślić. 

Ad17.
Rada Miasta przystąpiła do pkt17 Plan inwestycji drogowych w mieście na rok 2021. 
Burmistrz przedstawiła zgodnie z zapisami w budżecie zaplanowane inwestycje w mieście:

 złożony wniosek z FOGR na remont ulicy Gen.Andersa – czekamy na rozpatrzenie i
wyniki tego naboru

 zlecono projekt na ul.Nową i chodnik na ul.Kusocińskiego
 przygotowywana jest dokumentacja na ul.Przychód 
 zlecenie dokumentacji na ul.Chopina aby mieć gotowe dokumenty na aplikowanie do

FDS
Burmistrz  przedstawiła  pokrótce  odpowiedź  dla  mieszkańca  w  sprawie  ulicy
Przychód/odpowiedź  przesłana  na  maila/  prace  prowadzone  dwutorowo,  uzgodnienia  do
pierwszego  odcinka  i  projektowanie  drugiego,  podziały  i  starania  do  pozwolenia
wodnoprawnego i ZRID. Odnośnie budowy wodociągu – etap uzgodnień projektowych, w
najbliższym  czasie  będzie  wydana  decyzja  o  lokalizacji  celu  publicznego  i  trwają  prace
modernizacyjne na SUWie na Dąbrowie. 

Ad18.
Rada Miasta przystąpiła do pkt18 Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy
sesjami.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od 01.01.2021 r.
do dnia 24.02.2021 r. 

Gospodarka wod.-kan.
1. Trwa modernizacja Oczyszczalni – prace zgodnie z harmonogramem, planowane 
zakończenie marzec 2021 r.
2. Kontrole z WIOŚ – raz na miesiąc wizje lokalne na terenie oczyszczalni
3. Pompownie – plan – opracowanie dokumentacji projektowej w 2021 r. i ponowne 
ubieganie się o środki z rezerwy państwowej
4. Rozpoczęły się kwartalne odczyty wodomierzy
Gospodarka odpadami
Kontrole na PSZOK w Łaskarzewie
Kontrola sposobu segregowania odpadów przez mieszkańców i odbioru odpadów przez firmę 
EKOLIDER
Infrastruktura sportowa
Wizyta  na  boisku  Orlik  przy  ZS  Nr  2  w  Łaskarzewie  i  analiza  potrzeb  w  zakresie
funkcjonowania obiektu, rozmowy ze środowiskiem sportowców
Konkurs i podpisanie  umów z klubami sportowymi dot. realizacji zadań z zakresu kultury 
fizycznej i sportu
Analiza możliwości aplikowania o środki z programu „Sportowa Polska” 
Spotkanie z P. Cendeckim – koncepcja hali sportowej
Placówki oświatowe
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZS nr 1 w Łaskarzewie
Wybór P. Ewy Gąski na Dyrektora ZS Nr 1 w Łaskarzewie
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Rozmowy z Dyrektorami placówek oświatowych na temat ich funkcjonowania w dobie 
pandemii
Działalność kulturalna i promocja Miasta
Wnioski złożone przez DPT Bajka na dofinansowanie:
Dni Miasta – Jarmark średniowieczny, Gra Miejska – Questy
Mural ZS Nr 2 – program „Niepodległa”
Urząd Miasta
Wizyta u Wójta Gminy Sobolew – referat gospodarczy
Spotkanie ws monitoringu miejskiego – zmiana infrastruktury technicznej budynku
Spotkanie z Kierownikiem Przychodni – praca w dobie pandemii, szczepienia
Spotkanie z Projektant ws Rynku Dużego – koncepcja rewitalizacji
Spotkanie z Wójtem Gminy Garwolin – dot. kontroli odbioru odpadów komunalnych
Wizyta (robocza)  w Urzędzie Miasta P. A. Kaszuby z Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
Spotkanie z mieszkańcami i projektantem ws ulicy Przychód – projekt odcinek 2
Spotkania w PSP Garwolin – transport osób przez OSP na szczepienia, organizacja zebrań 
wyborczych w dobie pandemii, spotkanie z Prezesem OSP Łaskarzew – organizacja spotkań 
wyborczych, dofinansowania
Spotkanie robocze w UM z Posłem G. Woźniakiem
Spotkanie Zarządu LGD Garwolin
Kontrola RIO
Kontrola Projektu „Kompetencje Kluczowe”
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Rada Miasta
Udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta
Inwestycje, Wnioski
Projekt remontu pompowni – zlecenie, przygotowywanie dokumentacji do FIL lub rezerwy 
ogólnej
Złożenie wniosku na przebudowę ul. Andersa  - FOGR
Rozeznania cenowe dla wyboru trybu postępowania przetargowego:
- projekt hali
- koncepcja odwodnienia miasta
Przygotowywanie dokumentacji projektowej FDS –  ul. Przychód
Plany dot. złożenia wniosku - Sportowa Polska – remont podłogi na hali

Ad19.
Rada  Miasta  przystąpiła  do  pkt19Sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady   Miasta  z
działalności pomiędzy sesjami.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności pomiędzy sesjami   tj. od
01.01.2021 r.  do dnia 24.02.2021 r. 

 Spotkanie robocze z Przedsiębiorcami i Panią Marszałek Koc
 Podpisywanie uchwał
 Praca z biurem Rady
 Praca z p.Burmistrz i Radnymi
 Udział w komisjach
 Cotygodniowe  spotkania  z  mieszkańcami,  są  to  informacje  negatywne  ale

przekazywane do pracowników urzędu i  p.Burmistrz.  Dziś rozmawiał  z  panem od
dróg i  p.Sekretarzem i  będzie przeprowadzony audyt  drogowy przez pracowników
urzędu,  którzy  objadą  wszystkie  drogi.  Mieszkańcy  mogą  zgłaszać  swoje  uwagi.
Sprawy odnośnie dróg powiatowych zostaną zgłoszone do powiatu. 
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Ad20.
Rada Miasta przystąpiła do pkt20 Sprawy różne.

 Głos zabrał  prezes ŁKS Promnik – podziękował Przewodniczącemu RM za zakup
koszulek  dla  jednej  drużyny,  informacja  nt.  budowy  hali  była  przedstawiona  w
sprawozdaniu p.Burmistrz więc coś się dzieje w tym temacie, pytanie tylko w sprawie
Orlika?  Burmistrz  odpowiedziała,  że  jest  umówiona  jest  z  osobą  z  zarządu  ŁKS
Promnik, który ma przygotować program jak to miałoby funkcjonować i odbędzie się
spotkanie

 radny Przybysz zapytał odnośnie punktu omawianego na komisjach połączonych a
dziś  go  nie  ma  sesji  –  stan  dróg  w mieście  w okresie  zimowym  -  jak  sytuacja
wyglądała i jak będzie w przyszłości? Burmistrz odpowiedziała, że zima trwa jeszcze ,
sprzęt jest sprawny i był przygotowany, korzystamy z pomocy straży, najpierw dbamy
o  dojazd  do  miejsc  użyteczności  publicznej,  centrum  miasta  i  pozostałych  dróg,
reagujemy na zgłoszenia telefoniczne z prośbą o odśnieżanie ale nie damy radę naraz i
w  jednym  momencie  odśnieżyć  całego  miasta,  posypywane  piaskiem  są  ulice  i
chodniki,  skrzyżowania  ale  nie  unikniemy  trudnych  warunków  na  drogach  i
skrzyżowaniach. Burmistrz dodała, że w remoncie jest mały ciągnik i zakupiony do
niego nowy pług abyśmy mieli  jeszcze jedne sprzęt do odśnieżania i  posypywania
ulic. Jeżeli ktoś z Państwa czy mieszkańców widzi trudną sytuację na ulicy prosimy o
zgłaszanie tego do sekretariatu, pracownicy gospodarczy pracowali od 5-6 rano jak
wymagała tego sytuacja. 

 Radny  Grudzień  zapytał  o  plany  odnośnie  kanalizacji  w  mieście?  Burmistrz
odpowiedziała, że plany wszystkie są aktualne, ostatni wniosek złożony w grudniu do
FIL ale nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, pomysł kolejny na wystąpienie o rezerwę do
premiera na remont przepompowni i rozbudowę sieci kanalizacyjnej, a niezależnie od
tego będziemy ponawiali  wnioski o budowę sieci  kanalizacyjnej  przy naborach do
FIL. W tym temacie były również rozmowy z p.Przewodniczącym i z p.Marszałek bo
temat jest  ważny może do funduszu planu odbudowy jeżeli  będzie,  było pismo w
sprawie określenia potrzeb. 

 Radny Dudek zapytał o mały ciągnik, ponieważ 2miesiące temu byłą rozmowa że jest
stary  30letni  i  nie  można  go naprawić  bo   nie  ma  części,  a  jednak  można  i  jest
naprawiony? Burmistrz odpowiedziała, że tak będzie naprawiony koszt 6tys + pług,
nie wyklucza zakupu nowego sprzętu np. do odśnieżania chodników. Radny dodał, że
jednak nie trzeba kupować za 200tys.

 Wiceprzewodnicząca Pacek przypomniała  o zakupie lustra  na drodze przy osiedlu.
Burmistrz potwierdziła, że pamięta o sprawie.

Ad21.
Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  XXVIII  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, 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
.p.o.Kierownik SPZOZ w Łaskarzewie – Józef Tomala
.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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