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Protokół Nr VI/2015 

z VI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 28 stycznia 

2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 14
00 

Godzina zakończenia – 17
00 

 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Obecnych – 13 radnych. Nieobecny radny Mirosław Owczarczyk i Leszek Urawski. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew, 

2. Jan Tywanek – Sekretarz Gminy Sobolew, 

3. Grażyna Napora – Skarbnik Gminy Sobolew, 

4. Grzegorz Mikulski – radca prawny, 

5. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych, 

6. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew, 

7. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, 

8. Przedstawiciele firmy Elfeco,  

9. Mieszkańcy Gminy Sobolew. 

 

Załączniki do protokołu stanowią: 

1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1, 

2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2, 

3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3, 

4. Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli – załącznik nr 4. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył VI sesję Rady 

Gminy w Sobolewie. Powitał Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, radnych, 

sołtysów, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Sobolew. 

 

Poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy w Sobolewie wynosi 15 radnych, w sesji 

uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wójt Gminy złożył wniosek o dodanie do porządku obrad  projektu uchwały  zmieniającej 

uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu. 

 

Następnie radny Roman Ochnio złożył wniosek o wprowadzenie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

 

Radny Mirosław Śliz złożył 4 wnioski o dodanie do porządku obrad 4 projektów uchwał 

dotyczących uzupełnienia składów stałych komisji Rady Gminy. 

Wniosek 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu 

Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu – punkt 16. 

Wniosek 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – punkt 17. 
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Wniosek 3. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów – 

punkt 18. 

Wniosek 4. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu – punkt 19. 

Wniosek 5. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

i Ochrony Środowiska – punkt 20. 

Wniosek 6. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Spraw Społecznych, Samorządu 

Terytorialnego i Bezpieczeństwa – punkt 21. 

 

Następnie Przewodniczący Karol Marcinkowski poddał kolejno pod głosowanie powyższe 

wnioski. 

 

Wniosek 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu 

Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Wniosek 2 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 6 

głosów “przeciw “ - 6 

głosów “wstrzymujących się” - 1 

Wniosek został odrzucony. 

 

Wniosek 3. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 5 

głosów “przeciw “ - 8 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został odrzucony. 

 

Wniosek 4. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 6 

głosów “przeciw “ - 6 

głosów “wstrzymujących się” - 1 

Wniosek został odrzucony. 

 

Wniosek 5. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

i Ochrony Środowiska. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 5 
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głosów “przeciw “ - 8 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został odrzucony. 

 

Wniosek 6. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Spraw Społecznych, Samorządu 

Terytorialnego i Bezpieczeństwa. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 5 

głosów “przeciw “ - 8 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został odrzucony. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: 

a) z IV sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.,  

b) z V sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. 

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji Rady Gminy 

w dniu 30 grudnia 2014 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

5. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

linię elektroenergetyczną 400 kV „ Kozienice-Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar 

części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, 

Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

w Sobolewie na 2015 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2015 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw, utworzonych na 

terenie Gminy Sobolew. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2015 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2015 r. 

15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM 

ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu 

Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu. 

17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad. 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 10 

głosów “przeciw “ - 3 
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głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołów: 

a) z IV sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.,  

b) z V sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusje. 

 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z IV sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 1 

Protokół nr IV/2014 został przyjęty. 

 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z V sesji Rady Gminy 

w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 1 

Protokół nr V/2014 został przyjęty. 

 

Pkt – 4 

Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji Rady Gminy 

w dniu 30 grudnia 2014 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

 

Pan Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na Vsesji odbytej 

w dniu 30 grudnia 2014 r.-załącznik nr 5. Następnie przedłożył informację z działalności 

międzysesyjnej - załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny Powiatu Garwolińskiego Jan Tywanek poinformował, iż w ostatnim czasie odbyła się 

jedna sesja w dniu 30 grudnia 2014 r. na której podjęte zostały następujące uchwały: 

- uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2015. 

- uchwała w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie. 

- uchwała w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Garwolinie. 

- uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/233/2014 Rady Powiatu Garwolińskiego 

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat 

Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

- uchwała w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 

2014. 
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Ponadto radny poinformował, iż w Prognozie Finansowej Rady Powiatu na najbliższe 4 lata 

ujęte zostały 3 inwestycje drogowe na terenie Gminy Sobolew: 

1. Dokończenie drogi Anielów-Władysławów – 270 tys. zł. 

2. Modernizacja drogi powiatowej od Kownacicy w kierunku Sokoła – 270 tys. zł. 

3. Modernizacja drogi w Przyłęku – 200 tys. zł. 

Następnie radny Jan Tywanek oznajmił, iż w komisjach trwają debaty dotyczące budowy 

nowej siedziby Starostwa Powiatowego. Przewidywany koszt budowy to suma rzędu 25 mln 

zł.  

 

Pkt – 6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

 

Jako pierwsza, zdawanie sprawozdania ze swojej działalności rozpoczęła Komisja Budżetu 

i Finansów. Przewodniczący Komisji Henryk Pukaluk poinformował, że od ostatniej sesji 

Rady Gminy Komisja obradowała w dniu 15 stycznia 2015 r. Pierwszy temat poruszony przez 

komisję dotyczył wystosowanego do Rady Gminy pisma pani Oleny Karpovej z prośbą 

o uchylenie uchwały Nr XXXV/286/2014. Ponadto członkowie komisji debatowali nad 

ustaleniem stawki za odbiór odpadów komunalnych. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Rafał 

Talarek poinformował, że Komisja obradowała w dniu 16 stycznia 2015 r. Tematami komisji 

było zaopiniowanie zaproponowanej przez Wójta stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wniosek pani Oleny Karpowej. 

 

Z kolei radna Hanna Matyska oznajmiła, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbyła 

posiedzenie wyjazdowe w dniu 16 stycznia 2015 r. Tematem wiodącym spotkania była 

analiza możliwości zintensyfikowania działalności Gminnego Domu Kultury w Sobolewie.  

 

Radna Anna Sowa poinformowała, iż Komisja Rewizyjna obradowała w dniu 19 stycznia 

2015 r. Komisja pochyliła się głównie nad dwoma zagadnieniami tj. zaopiniowaniem 

zaproponowanej przez Wójta stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

wnioskiem pani Oleny Karpowej.   

 

Pkt – 7 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

linię elektroenergetyczną 400 kV „ Kozienice-Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar 

części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, 

Nowa Krępa, gmina Sobolew 

 

Przewodniczący oddał głos przedstawicielom firmy ELFECO. 

 

Głos zabrała pani Roksana Fudała projektantka planu omawiając projekt uchwały. 

 

Po wystąpieniu pani Roksany Przewodniczący Rady odczytał rozstrzygnięcie Wójta 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” 

obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, 

Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew po czym poddał go pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 9 
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głosów “przeciw “ - 4 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Rozstrzygnięcie zostało przyjęte. 

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „ Kozienice-Siedlce 

Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, 

Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przedstawiciel firmy ELFECO podziękował Radzie za podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

Pkt – 8  

Podjęcie uchwały w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

w Sobolewie na 2015 r. 

 

Przewodniczący Karol Marcinkowski otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

 

Przewodniczący odczytał treść uchwały, a następnie poddał ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 4 

Jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu.  

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2015 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał 

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 4 

Jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu.  

Uchwała została podjęta. 

 

Odbyła się 10 minutowa przerwa. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw, utworzonych na 

terenie Gminy Sobolew 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 



7 

 

Pan Wójt poprosił o dokonanie zmiany w § 2 z zapisu „Termin zakończenia wyborów 

organów sołectw, określa się na dzień 23 lutego 2015 r. na „Termin zakończenia wyborów 

organów sołectw, określa się na dzień 27 lutego 2015 r.” 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowaną poprawkę. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Zaproponowane poprawki zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Po dokonanych poprawkach Przewodniczący odczytał treść uchwały po czym poddał ją pod 

głosowanie.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 11  

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

 

Przewodniczący poprosił Wójta o zaprezentowanie jaka jest propozycja dotycząca stawek za 

gospodarowanie opłatami. 

 

Wójt poinformował, iż sprawa była omawiana we wszystkich komisjach stałych Rady Gminy. 

Następnie nakreślił obecną sytuację. Ogłoszono przetarg i po otwarciu ofert okazało się, 

że najkorzystniejsza oferta  pochodzi od firmy Ekolider, która dokonuje zbiórki odpadów na 

terenie Gminy Sobolew od wielu lat. Oferta opiewa na kwotę 918 tys. zł za okres 24 miesięcy. 

Z dokonanych wyliczeń wynika, iż minimalna kwota za odbiór odpadów to 6 zł od osoby. 

Jeśli chodzi o odpady niesegregowane zdaniem włodarza stawka powinna wynosić 12 zł. 

Cena zawiera utrzymanie pracownika oraz obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. Wójt dodał, iż jego zdaniem należy przyjąć proponowaną stawkę, gdyż 

ogłoszenie kolejnego przetargu niesie za sobą obawę wzrostu ceny, którą zaproponuje oferent. 

Porównując oferty z innych gmin można zauważyć, że w Gminie Sobolew uzyskaliśmy 

najniższą cenę względem liczby mieszkańców. Wójt postulował o podjęcie uchwały 

z zaproponowaną przez niego stawką. 

 

Ponadto Wójt poinformował, że 6580 jest ujętych w deklaracjach, a 1800 osób nie złożyło 

deklaracji. Około 20 % osób nie płaci za odpady. Należy jednak pamiętać, że wśród owych 

1800 osób znaczna liczba to studenci, którzy są zameldowani na terenie Gminy Sobolew. 

 

Do powyższego tematu odbyła się burzliwa dyskusja. 

Radny Piotr Szewczyk wnioskował o ogłoszenie kolejnego przetargu. 

 

Sołtysi wyrażali oburzenie w związku z faktem, iż koszty za osoby nie ujęte w deklaracjach 

ponoszą pozostali mieszkańcy. 

 

Radny Henryk Pukaluk uważał, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby zlecenie sołtysom owej 
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zbiórki, gdyż to sołtys jest najbliżej mieszkańców i mógłby egzekwować należności 

z najlepszym skutkiem. 

 

Radna Kowalczyk uważała, iż błąd jest przede wszystkim po stronie ustawodawcy ponieważ 

gdyby w ustawie widniał zapis, iż za odpady pobierana jest opłata od osób zameldowanych 

wówczas samorządy nie musiałyby się borykać z egzekwowaniem należności z tytułu odbioru 

odpadów. 

 

Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw “ - 2 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki  

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał 

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Obrady opuścił radny Paweł Cyrta. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2015 r. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych 

Antoni Zygadło, który pokrótce nakreślił prace Komisji oraz przygotowany program na rok 

2015. 

 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Głos zabrała radna Hanna Matyska prosząc o dodanie w rozdziale III ZASOBY LOKALNE 

UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I 

REHABILITACYJNEJ punktu 13 „Gminny Dom Kultury w Sobolewie.” Radna wniosła 

również o obniżenie wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 130 zł netto. 

 

Wniosek 1. Dopisanie pkt. 13 Gminny Dom Kultury w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.  

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Wniosek został przyjęty. 
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Wniosek 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia na 130 zł netto. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.  

głosów “za” - 6 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 6 

Wniosek został przyjęty. 

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę po dokonanych zmianach. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.  

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2015 r. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał 

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.  

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 15 

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM 

ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał 

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.  

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw “ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 3 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 16 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury 

w Sobolewie i nadaniu Statutu 

 

Pan Wójt wyjaśnił, iż zmiana jest niewielka. Chodzi o dodanie w Statucie Gminnego Domu 

Kultury zapisu mówiącego o tym, że przy Świetlicy w Gończycach działa Zespół Ludowy 

w Gończycach. Umożliwi to pozyskanie środków unijnych na działalność owego zespołu. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał 

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.  

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 17 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Na początek radna Justyna Kowalczyk w imieniu mieszkańców ul. Leszczynowej zwróciła się 

z prośbą o wyrównanie nawierzchni przedmiotowej drogi.  

 

Głos w powyższej sprawie zabrał Sekretarz Gminy Jan Tywanek odpowiadając, iż obecnie 

dokonanie tego typu robót nie jest możliwe. Należy poczekać do wiosny. 

 

Do dyskusji dołączyła sołtys wsi Chotynia Barbara Zackiewicz informując, iż w jej sołectwie 

mieszkańcy jakiś czas temu wystąpili z podobnym wnioskiem. Droga została wyrównana. 

Przyszedł czas roztopów i droga nie nadawała się do użytku. Pani sołtys poparła Sekretarza, 

że obecna pora roku nie jest odpowiednia na podejmowanie takowych działań. Jest to 

wyrzucanie pieniędzy w błoto. 

 

Głos zabrał Sekretarz Jan Tywanek, który na prośbę dzielnicowego poinformował, iż na 

terenie Gminy Sobolew pojawili się oszuści podający się za przedstawicieli firm 

dostarczających energię elektryczną. Policja zwraca się szczególnie do sołtysów 

o przestrzeganie mieszkańców przed oszustami. 

 

Następnie głos zabrał radny Roman Ochnio w związku z odrzuceniem wniosku 

o wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej wzrostu jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia dziecka. Radny wyraził swoje oburzenie wobec zaistniałego faktu, tym 

bardziej iż środki pochodziłyby z obniżonego wynagrodzenia Wójta. Zwracając się do 

radnych, którzy byli za odrzuceniem wniosku poprosił o uzasadnienie takowej decyzji.  

 

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk wyjaśniając, iż jako matka czworga dzieci może 

powiedzieć, że proponowany wzrost zapomogi o kwotę 200 zł nie będzie zachętą do rodzenia 

dzieci. Radna dodała: „dzieci się po prostu kocha, a nie rodzi dla pieniędzy”. 

 

Z kolei radny Henryk Pukaluk był zdania, że przy obecnym stanie zarobków nawet wzrost 

zapomogi o 500 zł nic by nie zmienił, ponieważ sytuacje większości rodzin szczególnie 

młodych są bardzo trudne. 

 

Radny Marian Lipiec zwracając się do radnych z komitetu wyborczego „Lepsze jutro” 

powiedział, iż nie rozumie ich poczynań mających na celu odsuwanie pozostałych radnych od 

prac w komisjach stałych. Następnie zwrócił się do radnej Justyny Kowalczyk, iż nie rozumie 

jej postawy, że wzrost zapomogi nie ma znaczenia dla młodych matek. 

 

Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski odniósł się do wypowiedzi radnego Romana 

Ochnio wyjaśnił, iż nie może być więcej takich sytuacji, że temat finansowy nie został 

wcześniej omówiony na komisjach. Przewodniczący przypomniał radnemu, iż powinien 
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wcześniej przedstawić swoją propozycję Radzie. Następnie poinformował, iż wprowadzenie 

uchwały w dniu sesji do porządku obrad może nastąpić tylko wówczas gdy sprawa jest ważna 

z punktu funkcjonowania Gminy. Wobec powyższych faktów Przewodniczący Rady 

oznajmił, iż dołoży wszelkich starań, aby uchwały nabrały należytego trybu.  

 

Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sobolewie panią Annę Gładysz.  

 

Pani kierownik poruszyła temat dotyczący Karty Dużej Rodziny. Wyjaśniła, iż Karta Dużej 

Rodziny to nowy program wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 

16 czerwca 2014 r.  Z kolei 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o przyznawaniu Karty 

Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinom, w których skład wchodzi minimum 3 dzieci. 

Pani kierownik poinformowała, iż wniosek o wydanie takowej karty można złożyć w pokoju 

nr 6 Urzędu Gminy. Do chwili obecnej 85 rodzin z terenu Gminy Sobolew otrzymało Kartę 

Dużej Rodziny. Zaapelowała do zebranych aby zachęcali mieszkańców do dołączenia do 

programu pomocowego.  

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2015 r. z dołączoną kopią zeznania 

podatkowego. 

 

 

Pkt – 18 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

podziękował obecnym za przybycie na sesję i dokonał zamknięcia VI sesji Rady Gminy 

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Karol Marcinkowski 


