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Protokół Nr VII/2015 

z VII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 26 lutego 2015 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 14
00 

Godzina zakończenia – 15
50 

 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Obecnych – 13 radnych. 

 

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. 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 VII 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 14 radnych, w sesji 

uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja pełnomocnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia „MONAR” o planowanej 

inwestycji na terenie Gminy Sobolew. 

4. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew 

w 2015 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, 

Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

i Ochrony Środowiska. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2015-2022. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok. 

14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radny Rafał Talarek, radny Mirosław Śliz 

oraz radna Danuta Błachnio. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

Informacja pełnomocnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia „MONAR” o planowanej  

inwestycji na terenie Gminy Sobolew 

 

Głos zabrała pani Teresa Sierawska pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

MONAR ds. wykluczenia społecznego, która przedstawiła propozycję projektu Centrum 

Aktywnej Pomocy i Integracji Społecznej w Sobolewie. Projekt stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

  

Stowarzyszenie MONAR posiada nieruchomości na terenie Gminy Sobolew, na których 

prowadzi placówkę pomocy osobom wykluczonym społecznie w szczególności osobom 

starszym – Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-Markot. Placówka wymaga 

modernizacji i rozbudowy ze względu na potrzeby związane z osobami starszymi. Wielkość 

nieruchomości daje możliwość zwiększenia oferty pomocy oraz organizację działań, które 

odpowiadałyby bezpośrednio na potrzeby gminy wynikające ze Strategii Rozwoju. Powyżej 

przytoczone argumenty były podstawą do opracowania projektu Centrum Aktywnej Pomocy 

i Integracji Społecznej. Do opracowania projektu nawiązana została współpraca z Fundacją 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza 

Korczaka. Projekt jest inwestycją rzędu 13 mln zł, na którą stowarzyszenie pragnie pozyskać 

środki finansowe z aktualnej unijnej perspektywy finansowej z różnych programów. Ważnym 

partnerem w realizacji projektu jest Gmina Sobolew.  

 

Głos zabrali również przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz 

przedstawiciel z Wyższej Szkoły Pedagogicznej, omawiając pokrótce swój wkład 

w planowaną inwestycję. 

 

Radna Justyna Kowalczyk zapytała o sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

Odpowiedzi udzieliła pani Teresa Sierawska wyjaśniając, iż konsultacje mają odbyć się 

w formie warsztatów prowadzonych przez specjalistów dla wszystkich zainteresowanych. 
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Następnie odbyła się dyskusja nad sposobem finansowania prezentowanej inwestycji oraz 

wysokości wkładu Gminy jako ewentualnemu partnerowi. 

Ze strony radnych padły wątpliwości czy oby nie doszło do sytuacji gdy Gmina będzie 

zobowiązana do znacznego wkładu, który pochłonie większość budżetu. Sytuacja taka może 

doprowadzić w konsekwencji do braku środków na bieżące inwestycje zaplanowane 

w Gminie Sobolew. 

 

Przybyli przedstawiciele wyrazili chęć ponownego spotkania celem pochylenia się ponownie 

nad przygotowanym projektem. 

 

Do obrad dołączyli radna Danuta Błachnio i radny Mirosław Śliz. 

 

Pkt – 4 

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty 

Głos zabrał Wójt Gminy informując, iż Regionalna Izba Obrachunkowa badając podjętą 

w dniu 28 stycznia 2015 r uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty uznała, 

iż powinna być ona podjęta na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, tej która weszła w życie 1 lutego 2015 r. W związku z powyższym należy 

unieważnić uchwałę i podjąć nową na podstawie aktualnych przepisów prawa.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 1 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 5 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw“ - 2 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 6 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy 

Sobolew w 2015 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób 

fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Głos zabrał Wójt Andrzej Koszutski wyjaśniając, iż w związku z przeprowadzonymi 

wyborami w sołectwach Gminy Sobolew należy wyznaczyć nowych inkasentów.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 5 

głosów “przeciw“ - 8 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała nie została podjęta. 

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 5 

głosów “przeciw“ - 8 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała nie została podjęta. 

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, 

Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 5 

głosów “przeciw“ - 8 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała nie została podjęta. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki i Ochrony Środowiska 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 5 

głosów “przeciw“ - 8 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała nie została podjęta. 
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Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 5 

głosów “przeciw“ - 8 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała nie została podjęta. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2015-2022 

Skarbnik Gminy Grażyna Napora zaprezentowała projekt powyższej uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok 

Głos zabrała pani Skarbnik, która zaprezentowała projekt uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 14 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski zabrał głos w związku z środkami. które 

niebawem wpłyną na konto Urzędu Gminy. Zwrócił się do sołtysów o zorganizaowanie 

zebrań wiejskich celem uzgodnienia potrzeb w każdym sołectwie.  

 

Uzupełniając wypowiedź poprzednika Wójt wyjaśnił, że ze sprzedaży majątku SKR-u 

pozyskano 300 tys zł. Pieniądze te mają wpłynąć na konto gminy, która może dobrowolnie 

wykorzystać środki. Jednak SKR wystąpił z prośbą, aby te pieniądze podzielić według ich 

prośby. Wójt jest zdania, że należy uszanować wolę darczyńcy. Następnie przedstawił 

proponowany podział: 

- Anielów, Trzcianka, Ostrożeń Pierwszy, Przyłęk - po 30 000 zł, 

- Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Chotynia i Sokół - po 36 000 zł.  

Wójt przypomniał, że pozostałe wsie należały do SKR-u sprzedanego 20 lat temu i wówczas 

środki również pozostały w obszarze jego działalności. Wójt poprosił sołtysów 

o zorganizowanie spotkań w celu ustalenia konkretnych zadań i przedłożenie ich w formie 

pisemnej do Urzędu Gminy. 
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Następnie Przewodniczący Rady przedstawił treści pism, które wpłynęły do Rady Gminy: 

1. Prośba Stowarzyszenia MONAR o możliwość przedstawienia na Sesji Rady Gminy 

propozycji o roboczej nazwie Centrum Aktywnej Pomocy i Integracji Społecznej 

w Sobolewie. 

2. Prośba pana Witolda Paziewskiego o sprawdzenie danych osobowych osób, które dokonały 

wpisu na listę obecności podczas wyborów przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2015 r. na 

sołtysa sołectwa Sobolew I. 

3. Prośba pana Leona Kowalczyka o wyjaśnienie na jakiej podstawie naliczana jest opłata 

abonamentowa za wodomierz. 

4. Zażalenia pana Jerzego Majka dotyczące niedołożenia przez Wójta Gminy należytej 

staranności przy modernizacji drogi gminnej tzw. Cegielniowej w Gończycach.   

5. Pismo mieszkańców Sokoła dotyczące zażalenia na funkcjonowanie elektrowni wiatrowej 

usytuowanej w tejże wsi. 

 

Radny Piotr Szewczyk zapytał co z ośrodkiem zdrowia, czy zgłaszają się chętni 

zainteresowani dzierżawą budynków. 

 

Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma żadnej konkretnej propozycji. 

 

Następnie mieszkaniec Krępy zapytał o dojazd autobusu szkolnego do wsi Krępa, ponieważ 

jego dzieci codziennie zmuszone są dochodzić do autobusu 2,5 km. Następnie złożył prośbę 

o wydłużenie trasy autobusu. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zajęła się tym 

problemem. 

 

Radny Leszek Urawski zapytał, co z odpowiedzią na pytanie, które zadał na jednej z sesji. 

 

Przewodniczący odpowiedział, iż udzieli odpowiedzi do najbliższej sesji. 

  

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk, który zaznaczył, iż z obserwacji tego co dzieje się od 

początku uważa, że Wójt i Przewodniczący powinni zgodnie z obowiązującym prawem tak 

ogranizować sesję, aby cała Rada miała możliwość działania. W zwiazku z tym radny 

poprosił o przygotowanie na następną sesję Rady Gminy uchwały zawierającej zapis 

określający skład komisji od 5 do 7 członków oraz uchwał dotyczący uzupełnienia składów 

Komisji, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Leszek Urawski odnosząc się do wypowiedzi poprzednika stwierdził, że należy 

dołączyć do Komisji Rewizyjnej członka klubu radnych. Skład osobowy tej komisji powinien 

ulec zmianie. 

 

Radny Henryk Pukaluk przypomniał, iż w momencie zatwierdzania składu Komisji 

Rewizyjnej kluby radnych nie były utworzone. Zdaniem radnego prawo nie może działać 

wstecz. Rada uczestniczyła w wyborze komisji, więc komisja została wybrana prawidłowo. 

Nie można zmieniać czy też likwidować tego, co zostało prawnie uchwalone. 

 

Głos ponownie zabrał radny Leszek Urawski przyznając, iż w momencie zatwierdzania 

składu Komisji Rewizyjnej faktycznie nie było klubów radnych. Jednak zgodnie z ustawą 

o samorządzie gminnym art. 18a brzmi „w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym 

przedstawiciele wszystkich klubów. Dlatego też z chwilą powstania klubów radnych ich 

przedstawiciele powinni dołączyć do składu Komisji Rewizyjnej. 
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Toczyła się dyskusja do powyższego zagadnienia. 

 

Po czym Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż do najbliższej sesji pochyli się wspólnie 

z Wójtem i radcą prawnym nad owym zagadnieniem celem przedstawienia Radzie 

stosownych wyjaśnień. 

 

Następnie głos zabrał członek rady sołeckiej wsi Gończyce. Jego wystąpienie dotyczyło 

miejscowości Gończyce oraz jej mieszkańców, którym zablokowano inwestycje budowlane 

poprzez poparcie inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych. Mieszkańcy 

Gończyc liczyli na większe zainteresowanie sprawą elektrowni wiatrowych ze strony 

samorządu i społeczności gminy. Uważają, że gdyby ta inwestycja miała być zlokalizowana 

w okolicach np. Sobolewa to władze oraz mieszkańcy byliby bardziej zainteresowani 

tematem wiatraków. Jako przedstawiciel mieszkańców zadał pytanie Wójtowi oraz radnym, 

dlaczego uparli się na budowę wiatraków w Gończycach. Uważa, że ta decyzja narusza art. 4 

pkt 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez pominięcie mieszkańców oraz ich 

sprzeciwów w kwestii zgody na budowę elektrowni. 

 

Wójt odpowiedział, że ze strony urzędu sprawa została wyczerpana administracyjnie. 

Dokumentacja dotycząca budowy elektrowni wiatrowych znajdują się obecnie w Starostwie. 

 

Członek rady sołeckiej wsi Gończyce stwierdził, że jest to jawne naruszenie przepisów 

Konstytucji RP. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chciałby się odnieść do powyższego 

zagadnienia bądź poruszyć inny temat.  

 

Przewodniczący sam nawiązał do wypowiedzi poprzednika stwierdzając, że przy wydawaniu 

decyzji środowiskowych oraz decyzji o warunkach zabudowy nie były brane pod uwagę 

spotkania, które miały miejsce w Gończycach i dotyczyły konsultacji społecznych 

z mieszkańcami. 

 

Przedstawiciel rady sołeckiej uważał, że zostali pominięci jako społeczeństwo. Wszystko się 

działo po cichu. Zwrócił się również do radnych z poprzedniej kadencji, oświadczając, że jeśli 

wiatrak powstałby w Sobolewie, to zapewne nie sprawowaliby już funkcji radnego. 

 

Wójt odpowiedział, że decyzja środowiskowa była pozytywna. Jeśli urząd popełnił jakiś błąd, 

należy decyzję administracyjną zaskarżyć. 

 

Wójt dodał, że jeśli wiatrak w Sokole przekracza dopuszczalne normy głośności należałoby 

go rozebrać. 

 

Toczyła się dyskusja dotycząca elektrowni wiatrowych.  

 

Sołtys wsi Sokół Rafał Babik wyjaśnił, iż sam jest bliskim sąsiadem elektrowni wiatrowych 

i potwierdza szum, który wytwarza wiatrak.  

 

Radny Henryk Pukaluk uważa, że w związku ze zgłaszanymi problemami powinny zostać 

podjęte odpowiednie działania. 
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Pkt – 15 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Karol Marcinkowski 

 


