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Protokół Nr VIII/2015 

z VIII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1200 

Godzina zakończenia – 1830 

 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 14 radnych. 

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. Przedstawiciele firmy ELFEKO, 

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 VIII 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 12 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Do obrad dołączył radny Mirosław Śliz. 

  

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Pan Wójt złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu jako pkt 22. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 
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Następnie radny Leszek Urawski zgłosił uwagę, iż projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 

kierunku rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy 

Sobolew nie posiada parafki radcy prawnego. 

Radca prawny wyjaśnił, że projekt nie jest jego autorstwa i nie miał okazji się z nim 

zapoznać. Radca opuścił obrady celem zapoznania się z projektem uchwały. 

Radny Leszek Urawski złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt 26 „Podjęcie 

uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Sobolew I” w związku z tym, 

iż pkt 25 brzmi „Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa 

Sołectwa Sobolew I”. Zdaniem radnego należy umożliwić zainteresowanym kandydatom czas 

na ustosunkowanie się do przedmiotowej uchwały. Radny był zdania, iż należy również 

poczekać na opinię Nadzoru Prawnego, a dopiero później wyznaczyć ewentualny termin 

ponownych wyborów w sołectwie Sobolew I. 

Odbyła się dyskusja do złożonego wniosku. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Leszka Urawskiego. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw“ - 1 

głosów “wstrzymujących się” - 1 

Punkt 26 porządku obrad został wykreślony. 

 

Przewodniczący odczytał poprawki naniesione przez radcę prawnego w podstawie prawnej 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na 

odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Sobolew. 

Toczyła się dyskusja odnośnie elektrowni wiatrowych po zakończeniu, której radny Leszek 

Urawski złożył wniosek o wykreślenie pkt 18 ze względu na brak konsultacji społecznej. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek radnego. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

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. Prezentacja nowo wybranych sołtysów sołectw Gminy Sobolew. 

4. Przyjęcie protokołów: 

a) z VI sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r.,  

b) z VII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 26 lutego 2015 r. 

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

w dniu 28 stycznia 2015 r. i 26 lutego 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

6. Informacja Wójta z wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie po kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Urzędu Gminy 

w Sobolewie w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 

7. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

8. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla 
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części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu 

kryterium określonej liczby punktów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu Radnych „Wspólna Gmina”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu 

i Finansów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki i Ochrony Środowiska. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw 

Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa. 

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

i Sportu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na 

odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Sobolew. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – 

„Zasłużony  dla Powiatu Garwolińskiego”. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew. 

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

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Garwolińskiemu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobolew na lata 2015-2022. 

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

25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Sobolew na 

rok 2015”. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa Sołectwa 

Sobolew I. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym Rady Gminy 

w Sobolewie – umowy o pracę. 

28. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

29. Zamknięcie obrad. 

 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Pkt – 3 

Prezentacja nowo wybranych sołtysów sołectw Gminy Sobolew 

Wójt wraz z Przewodniczącym Rady zaprezentowali nowo wybranych sołtysów Gminy 

Sobolew. Następnie każdemu z osobna wręczyli list gratulacyjny oraz książkowy upominek. 
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Pkt – 4 

Przyjęcie protokołów: 

a) z VI sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r.,  

b) z VII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 26 lutego 2015 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusje. 

 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z VI sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Protokół nr VI/2015 został przyjęty. 

 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z VII sesji Rady Gminy 

w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Protokół nr VII/2015 został przyjęty. 

 

Pkt – 5 

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

w dniu 28 stycznia 2015 r. i 26 lutego 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

Pan Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na VI i VII sesji -

załącznik nr 5. Następnie przedłożył informację z działalności międzysesyjnej - załącznik nr 6 

do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto włodarz poinformował, iż w ostatnim czasie odbyło się posiedzenie związku gmin 

wiejskich, w której z okazji 25-lecia samorządności uczestniczył Prezydent RP. W związku 

z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem włodarz zaproponował zorganizowanie 

uroczystej gali również w Gminie Sobolew. 

 

Pkt – 6 

Informacja Wójta z wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie po kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Urzędu Gminy 

w Sobolewie w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 

Głos zabrał Wójt Gminy informując, iż protokół jest ogólnodostępny i można się z nim 

zapoznać w Urzędzie Gminy. Protokół z wystąpienia pokontrolnego zamieszczony jest 

w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwag jest 69, jednak żadna z nich nie podlega 

dyscyplinie. Są błędy, które należy poprawić zarówno ze strony Urzędu jak i Rady Gminy. 

 

Pkt – 7 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

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

dwie sesje. 

Pierwsza sesja odbyta w dniu 27 lutego 2015 r. dotyczyła: 

1. Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 

Garwolińskiego za rok 2014. 

2. Przedstawienia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Garwolinie za rok 2014. 
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3. Informacji o działalności Zespołu Radców Prawnych w 2014 r. 

4. Informacji o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 

realizacja zadań przez Wydział Budownictwa w 2014 r. 

5. Podjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi. 

6. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/12/2014 Rady Powiatu 

Garwolińskiego  

z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie. 

7. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż ustawowa 

stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczonej części opłaty 

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego. 

8. Podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół. 

9. Przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między 

Sesjami. 

Z kolei druga sesja odbyła się 27 marca 2015 r. dotyczyła: 

1. Informacji o sytuacji ekonomiczno - organizacyjnej w PKS w Garwolinie S.A. za luty 

i 2 miesiące 2015 r. 

2. Informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie o bezpieczeństwie na drogach 

powiatowych w 2014 r. 

3. Informacji o działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Garwolinie za 

rok szkolny 2013/2014 i I semestr roku szkolnego 2014/2015. 

4. Sprawozdania z wyniku finansowego za rok 2014 Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o. 

w Miętnem. 

5. Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie za 2014 r. oraz 

informacja o stanie bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Garwolińskiego. 

6. Sprawozdania Zarządu Powiatu Garwolińskiego z realizacji uchwał Rady Powiatu 

Garwolińskiego w 2014 r. 

7. Podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat 

Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

8. Podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 

w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

9. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

darowizny na rzecz Gminy Maciejowice. 

10. Podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż wartość 

rynkowa. 

11. Podjęcia uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przyśpieszenia modernizacji 

drogi krajowej Nr 17 (S 17) oraz uwzględnienia potrzeb lokalnej społeczności. 

12. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2015. 

13. Podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Garwolińskiego. 

14. Przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między 

Sesjami. 

 

Pkt – 8 

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 18 marca 2015 r. tematy posiedzenia były 



6 

 

następujące: 

1. Podział środków nadwyżki budżetowej za 2014 rok. 

2. Zmiany w budżecie. 

3. Działka przy oczyszczalni. 

4. Działka przy PKP. 

5. Odszkodowanie odnośnie czynszu. 

6. Pismo P. Muchy odnośnie zwolnienia z pracy radnego Piotra Szewczyka. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Rafał 

Talarek poinformował, że Komisja obradowała w dniu 20 marca 2015 r., a tematy 

posiedzenia były następujące: 

1. Propozycja PKP przekazania działki. 

2. Zakup działki przy oczyszczalni. 

3. Nadwyżka w budżecie. 

4. Odszkodowanie za nie wynajęcie lokalu. 

5. Pismo do Rady Gminy w sprawie zwolnienia radnego Piotra Szewczyka. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, iż Komisja obradowała w dniu 18 i 21 marca 2015 r. Pierwsze posiedzenie 

dotyczyło: 

1. Zajęcia stanowiska Komisji dotyczącego spotkania z przedstawicielami Centrum 

Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. 

2. Podziału środków z nadwyżki budżetowej w kwocie 576 291,00 zł. 

3. Zajęcia stanowiska w sprawie odszkodowania za czynsz. 

4. Pisma złożonego do Rady Gminy Sobolew przez Zakład Handlowy Witold Mucha. 

5. Wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia działki od PKP. 

6. Zakupu działki przy oczyszczalni ścieków. 

Z kolei w dniu 21 marca 2015 r. Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe celem zapoznania 

się ze stanem dróg publicznych w poszczególnych miejscowościach Gminy Sobolew.   

 

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

sesji obradowała dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 12 marca 2015 r. 

w czasie którego poruszono następujące tematy: 

1. Problem dowożenia do szkoły 4 dzieci z miejscowości Krępa. 

2. Analiza zmian w systemie oświaty w roku szkolnym 2015-2016. 

3. Analiza działalności Gminnego Domu Kultury – zmiany. 

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 20 marca 2015 r. tematy posiedzenia były następujące: 

1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wypłaty odszkodowania dla pani Pracz. 

2. Podział nadwyżki budżetowej na rok 2015. 

3. Zaopiniowanie wniosku o zakup działek przy oczyszczalni w Sobolewie. 

4. Zaopiniowanie wniosku o przejęcie przez Gminę działki kolejowej przy budynku PKP. 

5. Wniosek do Rady o przeprowadzenie turnieju piłki nożnej o puchar Rady Gminy z okazji 

25-lecia samorządności. 

 

Radna Anna Sowa poinformowała, iż Komisja Rewizyjna obradowała 4 razy. Pierwsze 

posiedzenie wyjazdowe odbyło się w dniu 12 lutego 2015 r. Komisja zapoznała się ze stanem 

ośrodka zdrowia w Gończycach. Ponadto odbyło się spotkanie z p. Marzeną Jóźwicką. 

Ponadto Komisja udała się na drogę tzw. cegielniową w Gończycach. Drugie posiedzenie 

odbyło się w dniu 23 lutego 2015 r. Głównymi tematami było rozpatrzenie pisma do 

p. Witolda Paziewskiego oraz pisma od p. Leona Kowalczyka. Trzecie posiedzenie odbyło się 

w dniu 25 lutego 2015 r. tematem posiedzenia była analiza listy obecności mieszkańców 

Sołectwa Sobolew I na zebraniu wiejskim w dniu 7 lutego 2015 r. ze spisem wyborców. 
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Ostatnie posiedzenie odbyło się w dniu 23 marca 2015 r. w czasie którego poruszono 

następujące tematy: 

1. Zajęcie stanowiska w sprawie odszkodowania za czynsz. 

2. Wyrażenie opinii w sprawie działki PKP. 

3. Zakup działki przy oczyszczalni ścieków. 

4. Pismo pana Witolda Muchy dotyczące zwolnienia z pracy radnego Piotra Szewczyka. 

5. Zmiany w budżecie. 

6. Stanowisko w sprawie wydzierżawienia budynków ośrodków zdrowia. 

 

 

Pkt – 9 

Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 17 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie 

wspólne Komisji stałych Rady Gminy w Sobolewie. Pierwszym poruszonym tematem była 

sprawa P. Pracz, dotycząca wypłacenia przez Gminę odszkodowania za eksmisję. Następnie 

Wójt przedstawił propozycję podziału wolnych środków. Kolejny temat dotyczył budowy 

kanalizacji sanitarnej Sokół-Gończyce. Przedstawiona została również informacja z PKP 

dotycząca chęci oddania Gminie terenu przy dworcu PKP wraz z budynkiem dworca oraz 

odsprzedania Gminie działek nr 2276/1 i 2276/2 w Sobolewie (działki wzdłuż drogi do 

oczyszczalni) przez P. Domańskiego z propozycją przeznaczenia ich na targowisko.  

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części 

obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew 

Głos zabrał jeden z przedstawicieli firmy ELFEKO, który pokrótce przybliżył projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Karol Marcinkowski otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

 

Przewodniczący poddał uchwałę 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 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu 

kryterium określonej liczby punktów 

Głos zabrała Ewa Szaniawska główna księgowa placówek oświatowych omawiając projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Karol Marcinkowski 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 
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głosów “wstrzymujących się” – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane 

Księgowa Ewa Szaniawska zaprezentowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Karol Marcinkowski 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. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu Radnych „Wspólna Gmina” 

Przewodniczący wyjaśnił, iż  postanowieniem Sądu Okręgowego w Siedlcach Wydział I 

Cywilny został wygaszony mandat radnego Romana Ochnio. Radny Roman Ochnio był 

jednym z trzech członków klubu radnych „Wspólna Gmina”. W związku z powyższym na 

podstawie - § 110 ust. 3 Statutu Gminy Sobolew, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr V/43/2003 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 luty 2003 r. „Kluby podlegają 

rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3”. Przewodniczący 

Karol Marcinkowski 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. 

 

Pkt – 14 

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

Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur 

na członków Komisji Finansów i Budżetu. 

Swoją kandydaturę zgłosili: 

1. Marian Lipiec; 

2. Leszek Urawski; 

3. Mirosław Śliz. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższe kandydatury. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 
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głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

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 – 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki i Ochrony Środowiska 

Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur 

na członków Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska. 

Swoją kandydaturę zgłosiła Danuta Błachnio. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą kandydaturę. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

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 – 16 

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

Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur 

na członków Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa. 

Swoją kandydaturę zgłosili: 

1. Danuta Błachnio; 

2. Maria Kowalczyk; 

3. Marian Lipiec. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższe kandydatury. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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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 – 17 

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

Kultury i Sportu 

Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur 

na członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Swoją kandydaturę zgłosili: 

1. Maria Kowalczyk; 

2. Mirosław Śliz; 

3. Leszek Urawski. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższe kandydatury. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

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 – 18 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na 

odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Sobolew 

Przewodniczący poprosił o dokonanie poprawek tak, aby podstawa prawna brzmiała: 

„Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 

379, 1072) w nawiązaniu do art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 

poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768, 1133, z 2015 

r. poz. 22.)”. 

Przewodniczący wyjaśnił, iż projekt uchwały został przygotowany po to, aby stworzyć 

warunki mieszkańcom Gminy Sobolew, by mogli produkować energię poprzez montaż 

mikroinstalacji.  

Toczyła się dyskusja dotycząca funkcjonowania mikroinstalacji. Między innymi głos zabrał 

radny Leszek Urawski przedstawiając swoje wątpliwości, czy oby na pewno mikroinstalacje 

nie będą uciążliwe dla sąsiadów. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który zwrócił uwagę na różnicę między instalacją 
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prosumencką a elektrownią wiatrową. Włodarz tłumaczył, iż nie ma potrzeby podejmowania 

takowej uchwały, ponieważ każdy ma prawo do instalowania instalacji prosumenckich i nie 

potrzebuje na to zgody rady. Zdaniem Wójta również zapis w punkcie 1 „Na terenie gminy 

Sobolew ustala się minimalną odległość od pojedynczej przemysłowej turbiny wiatrowej, 

wytwarzającej energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW od 

zabudowań mieszkalnych i siedliskowych, wynoszącą 3000 metrów” jest nie zgodny 

z obowiązującym prawem. Na zakończenie swojej wypowiedzi włodarz zaproponował 

zorganizowanie seminarium na temat instalacji prosumenckich oraz poinformował, że jeśli 

tylko pojawią się jakiekolwiek programy z których będzie możliwość pozyskania środków na 

takowe inwestycje, Gmina Sobolew na pewno do nich przystąpi. 

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk wyrażając swoje zdanie, iż nie rozumie dlaczego nie został 

zrobiony plan zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe tak jak miało to 

miejsce przy modernizacji linii elektrycznych. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw“ - 3 

głosów “wstrzymujących się” - 2 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 19 

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – 

„Zasłużony  dla Powiatu Garwolińskiego” 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie propozycji. 

Radny Piotr Szewczyk zaproponował zgłoszenie do tytułu honorowego Zespół Ludowy 

z Gończyc w dziedzinie „kultura i sztuka”. 

Z kolei radna Hanna Matyska zgłosiła panią Ewę Figacz w dziedzinie „działalność 

społeczna”. 

Radna Anna Sowa zgłosiła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki 

w Sobolewie w dziedzinie „nauka i oświata”. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie 3 złożone wnioski. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0  

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Następnie 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 – 20 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wymianę uzasadnienia do uchwały. 
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W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 5 

Uzasadnienie zostało wymienione. 

 

Głos zabrał przewodniczący Rady Karol Marcinkowski, który celem nakreślenia tematu 

odczytał treść uzasadnienia do powyższej uchwały. 

Następnie głos zabrał Sekretarz Jan Tywanek wyrażając swoje zdziwienie, iż jako długoletni 

samorządowiec pierwszy raz spotyka się z sytuacją, kiedy w takiej sprawie podejmowana jest 

uchwała. Przyznał, iż faktem jest, że wzdłuż pewnego odcinka drogi na łące pana Majka 

znalazł się materiał, który nie powinien się tam znaleźć. Nie rozumie dlaczego tego typu 

sprawa urosła, aż do takiej rangi. Przygotowany projekt uchwały jest przeciwko Urzędowi, 

a szczególnie Wójtowi, choć droga była naprawiana z funduszu sołeckiego, gdzie nadzór 

bezpośredni miał sołtys. Na koniec Sekretarz zaznaczył, iż sprawa byłaby dawno załatwiona, 

ale obecnie Urząd czeka na konkretną mapę, aby móc naprawić błąd zgodnie z literą prawa. 

Obiecał, iż żwir zostanie usunięty z przedmiotowej działki do końca kwietnia, według 

wcześniej złożonego zobowiązania. 

Głos zabrał również Wójt tłumacząc, iż przy inwestycjach mających na celu utwardzenie 

drogi tłuczniem w dodatku na szerokości 3-4 metrów bardzo trudno jest zachować granicę 

co do centymetra. Ponadto włodarz był zdania, iż faktycznie nie wiadomo, czy owy żwir 

został rozsypany na łące pana Majka. 

Z kolei radny Marian Lipiec zapytał, czy pan Majek zwracał się do Urzędu Gminy ze swoimi 

uwagami, czy skierował od razu pismo do Rady. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, iż pismo wpłynęło wyłącznie do Rady Gminy. 

Następnie Sekretarz przybliżył w skrócie historię przedmiotowej drogi. 

Głos zabrał radny Leszek Urawski wyrażając swoje wątpliwości, czy skarga została słusznie 

uznana za zasadną, skoro nikt nie porównał stanu faktycznego z odpowiednią mapą. 

Radny Henryk Pukaluk biorący udział w komisji, która dokonała oględzin w terenie 

poinformował, iż jeden z punktów granicznych był niewidoczny, gdyż zapewne został 

w czasie robót zasypany. 

Głos zabrała sołtys wsi Grabniak Zofia Magnuszewska, która apelowała o zgodę 

i porozumienie między Radą a Wójtem. Prosiła o niepodejmowanie przedmiotowej uchwały 

choćby ze względu na szacunek do włodarza za jego długoletnią pracę na rzecz dobra Gminy 

Sobolew. 

Z kolei radna Maria Kowalczyk wyraziła swoje zdziwienie, iż wiele poważniejszych spraw 

załatwianych było polubownie, a obecną od razu podnosi się do rangi wykroczenia.  

Radny Leszek Urawski był zdania, iż przedmiotowa sprawa powinna w pierwszej kolejności 

zostać skierowana do Urzędu, a nie do Komisji Rewizyjnej. 

Radny Henryk Pukaluk nie zgodził się z przedmówcą, gdyż zgodnie ze Statutem 

Przewodniczący Rady miał prawo skierować sprawę do Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 6 

głosów “przeciw“ - 6 

głosów “wstrzymujących się” - 1 

Uchwała nie została podjęta. 
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Pkt – 21 

Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki 

Przewodniczący wyjaśnił, iż w związku z decyzją RIO uchwała podjęta na poprzedniej sesji 

została uchylona, dlatego też został przygotowany nowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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. 

 

 

Pkt – 22 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu 

Głos zabrała Skarbnik Gminy Grażyna Napora wyjaśniając, iż udzielona zostaje pomoc 

finansowa Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na 

dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Katolickim Stowarzyszeniu 

Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie. Wysokość dofinansowania 

to kwota 5 tys. zł. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

ją pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Odbyła się 15 min przerwa.  

Wznowiono obrady po przerwie. 

Przewodniczący Karol Marcinkowski przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej 

Justynie Kowalczyk. 

 

Pkt – 23 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2015-2022 

Głos zabrała Skarbnik Gminy Grażyna Naporo, która omówiła projekt uchwały. Wyjaśniła, 

iż na koniec 2014 r. na koncie Urzędu pozostały wolne środki w kwocie 576 291,00 zł 

Następnie zaprezentowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Poprosiła 

o naniesienie poprawki w § 5 tak, aby miał brzmienie: „Uchyla się w uchwale budżetowej 

nr V/19//2014 Rady Gminy w Sobolewie z 30 XII 2014 r. § 15 pkt 1.“  

 

Wiceprzewodnicząca otworzyła dyskusję w powyższym punkcie.  

Głos zabrał radny Karol Marcinkowski zgłaszając wniosek do Rady Gminy w Sobolewie 

o dokonanie zmian w zaprezentowanych projektach uchwał – załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  



14 

 

Radna Maria Kowalczyk wyraziła oburzenie w związku ze zdjęciem środków zaplanowanych 

na drogę wzdłuż parkingu usytuowanego przy starym kościele w Sobolewie. Radna 

próbowała przekonać zgromadzonych, iż droga jest istotna dla całej społeczności Sobolewa. 

Następnie głos zabrał radny Leszek Urawski, który również odniósł się do zaprezentowanego 

wniosku radnego Karola Marcinkowskiego. Radny nie rozumie powodu rezygnacji 

z inwestycji, które są ważne dla mieszkańców takich jak: budowa wodociągu, rozwidlenie 

ul. Kościuszki przy starym kościele, wjazd na ul. Poprzeczną. W zamian tych inwestycji 

proponuje się między innymi dofinansowanie do straży i placu zabaw w Kownacicy.  

Radny był zdania, że jeśli w Gończycach zaplanowana została inwestycja drogowa 

opiewająca na kwotę 60 tys. zł, a obecnie złożony został wniosek, w którym wykreślone 

zostały inwestycje służące dobru publicznemu, to do czego dąży Rada. 

Radna Danuta Błachnio poparła swoich przedmówców wyrażając sprzeciw wobec złożonego 

wniosku. 

Odbyła się burzliwa dyskusja. 

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk odnosząc się do padających zarzutów. Wyjaśnił, 

iż wspomniane 100 tys. zł na drogę w Gończycach pochodzi ze sprzedaży działek 

usytuowanych na terenie tej miejscowości. Od dawna obowiązuje niepisana umowa, że środki 

pozyskane ze sprzedaży pozostają w danej miejscowości. Wobec powyższych faktów sołtys 

i rada sołecka mieli prawo przeznaczyć kwotę oddaną do ich dyspozycji na dowolny cel.  

Następnie głos zabrał proboszcz parafii Sobolew ks. Andrzej Oworuszko. Ksiądz wyjaśnił, 

iż sprawa parkingu pojawiła się w ubiegłym roku. Projekt i kosztorys zgodnie z wcześniejszą 

obietnicą Wójta parafia dostała za darmo. Zwracając się do radnych proboszcz zaznaczył, 

iż parking powstanie mimo wszystko, z pomocą lub bez pomocy Rady. Następnie zwrócił 

uwagę na bezsensowność inwestycji parafii w sytuacji, gdy nie zostanie jednocześnie 

wykonana droga biegnąca wzdłuż parkingu. Droga jest za wąska. Parafia jest skłonna 

przekazać część parkingu na rzecz drogi, dzięki czemu mieszkańcy wyjeżdżający z posesji 

będą mieli ludzkie warunki. Inwestycja ta będzie dobrem wspólnym. Zdaniem księdza 

proboszcza logicznym rozwiązaniem byłoby w pierwszej kolejności wyznaczenie drogi, 

ułożenie krawężników, a dopiero w ostatniej kolejności wykonanie parkingu. 

Radny Mirosław Śliz poprosił o 20 minutową przerwę. 

Wiceprzeowdnicząca ogłosiła  przerwę. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

Radny Karol Marcinkowski odczytał zmiany we wcześniej zaprezentowanym wniosku. 

Odbyła się dyskusja. 

Pan Wójt złożył wniosek o rozbicie  sumy 110 tys. zł, która ma być przeznaczona na ul. Jana 

Pawła II na dwie mniejsze inwestycje 30 tys. zł na wykonanie wjazdu na ul. Poprzeczną, 

40 tys. zł na rozbudowę sieci wodociągowej, 40 tys. zł wykonanie projektu na ul. Jana 

Pawła II.  

 

Zarządzono 5 minutowa przerwę. 

Obrady zostały wznowione po przerwie. 

 

Radny Karol Marcinkowski przedstawił kolejne zmiany do złożonego wcześniej wniosku. 

40 tys. zł na wodociąg, 40 tys. zł na projekt ul. Jana Pawła II, 10 tys. zł na ul. Poprzeczną, 

20 tys. zł na ul. Podlasie. 

Pan Wójt przychylił się do wniosku radnego Karola Marcinkowskiego wobec czego 

wiceprzewodnicząca Justyna Kowalczyk zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku 

radnego Karola Marcinkowskiego. 

Ostateczny wniosek radnego stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 



15 

 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały z uwzględnieniem wniosku radnego 

i poddała go pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 24 

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

Wiceprzewodnicząca otworzyła dyskusję do powyższego punktu. 

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

poddała ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 25 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Sobolew na rok 2015” 

Wiceprzewodnicząca otworzyła dyskusję do powyższego punktu.  

Wiceprzewodnicząca poprosiła o wpisanie kwoty 15 467,00 zł oraz dokonanie poprawki tak, 

aby § 7 brzmiał: „Bezdomne zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa 

rolnego w miejscowości Kownacica 34, gm. Sobolew, którego właścicielem jest Pani Ewa 

Cieśla, z którą Gmina ma podpisaną stosowną umowę”. 

 

Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały po dokonanych poprawkach, po czym poddała 

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Karol Marcinkowski. 

 

Pkt – 26 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa Sołectwa 

Sobolew I 

Przewodniczący na początek poddał pod głosowanie nowe uzasadnienie do projektu uchwały. 
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W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw“ - 1 

głosów “wstrzymujących się” - 4 

Uzasadnienie zostało przyjęte. 

 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady, który w skrócie nakreślił historię sprawy. 

W dniu 8 lutego 2015r. (data wpływu 9 luty 2015 r.) do Rady Gminy w Sobolewie wpłynęło 

pismo Pana Witolda Paziewskiego kandydata na sołtysa w Sołectwie Sobolew I w sprawie 

sprawdzenia wpisów na listę obecności mieszkańców biorących udział w wyborach sołeckich 

w dniu 7 lutego 2015 r. W piśmie wnioskodawca zarzucił, iż w wyborach sołeckich Sobolew I 

wzięły udział osoby nie uprawnione do głosowania. Na kandydatów na Sołtysa zgłoszone 

zostały cztery osoby: Gazda Ryszard, Paziewski Witold, Tuchowski Stanisław, Wróblewski 

Adam. Komisja skrutacyjna w składzie: Kalbarczyk Agnieszka, Bogucki Grzegorz, Ragus 

Mirosław, Sobczyńska Anna, Magnuszewska Edyta. Komisja stwierdziła, że na ogólną ilość 

859 uprawnionych do głosowania, wzięło udział 242 osoby. W wyniku tajnego głosowania 

zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość  głosów: Gazda Ryszard 79,  Paziewski 

Witold 71, Tuchowski Stanisław 41, Wróblewski Adam 51. Komisja stwierdziła, 

że większością głosów na sołtysa Sołectwa Sobolew I został wybrany Gazda Ryszard. Sprawa 

została skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie. W dniach 12 i 25 

lutego 2015 r. przedmiotowa Komisja dokonała analizy listy obecności mieszkańców 

Sołectwa Sobolew  I na zebraniu wiejskim w dniu 7 lutego 2015 r. ze spisem wyborców. 

Komisja Rewizyjna po analizie listy obecności stwierdziła, iż nie wszystkie osoby głosujące 

w sołectwie I były do tego uprawnione. 6 osób niezameldowanych było w danym okręgu. 

Natomiast 4 osoby były zameldowane a zamieszkiwały poza okręgiem wyborczym. 1 osoba 

nie występowała jako zameldowana w Sobolewie oraz 1 osoby nie można było 

zidentyfikować . 

Radny Rafał Talarek był zdania, iż osoby zameldowane mają prawo głosu.  

 

Z kolei radna Justyna Kowalczyk była zdania, że prawo głosowania mają stali mieszkańcy. 

Radny Leszek Urawski przypomniał, iż ustawa mówi wyraźnie, iż prawo głosu mają stali 

mieszkańcy. 

 

Zdaniem Przewodniczącego Rady występuje paradoks, bo skoro przy wyborach sołeckich 

głosuje się według kryterium zamieszkania to równie dobrze można udać się do dowolnego 

sołectwa i zagłosować mówiąc, iż mieszkamy na jego obszarze.  

 

Radna Justyna Kowalczyk uważała, że skoro 4 osoby były zameldowane w Sołectwie 

Sobolew I, a nie zamieszkiwały stale, to świadczy o naruszeniu prawa. 

 

Przewodniczący Rady uważał, że skoro spis wyborców opiera się na zameldowaniu, plus 

osoby które złożyły odpowiedni wniosek aby mieć prawo głosowania w danym rejonie, to 

również w przypadku wyborów na sołtysa Ci, którzy zamieszkują powinni dopisać się do 

rejestru wyborców. Komisja Rewizyjna po zbadaniu sprawy wystosowała do 

Przewodniczącego wniosek aby: 

a) uznać odwołanie kandydata na Sołtysa Pana Witolda Paziewskiego za zasadne; 

b) ustalić nowy termin wyborów; 

c) o przeprowadzenie wyborów w oparciu o listę wyborców uprawnionych do   głosowania 

w danym sołectwie dostarczoną przez Pana Wójta. Zdaniem Przewodniczącego na przyszłość 

celem uniknięcia podobnej sytuacji Wójt winien przygotować spis wyborców uprawnionych 

do głosowana w każdym sołectwie.  
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Następnie Przewodniczący dodał, iż 4 marca 2015 r. zostało wystosowane pismo do pana 

Witolda Paziewskiego informujące, że na jego wniosek została przeprowadzona analiza listy 

obecności na przedmiotowym zebraniu, a rozstrzygnięcie powyższej sprawy nastąpi na 

najbliższej sesji Rady Gminy w Sobolewie. W Statucie Sołectwa Sobolew I nie uregulowano 

trybu wnoszenia i rozpatrywania protestów, ani też trybu unieważniania wyborów organów 

sołectwa, jednak w orzecznictwie sądowym zajmowano się tym problemem, stwierdzając 

m.in. w wyroku z dnia 30 września 2008r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu, sygn. Akt: III SA/Wr 8/08, że istnieje możliwość wypowiedzenia się przez radę 

gminy w sprawie ważności wyborów sołtysa w drodze uchwały. W uzasadnieniu tego wyroku 

Sąd wyjaśnił, iż mieszkańcy sołectwa w drodze protestu mogą zwrócić się do rady gminy 

o wypowiedzenie się, co do legalności przeprowadzonych wyborów sołtysa i ich ważności. 

Rada gminy może poprzez komisję rewizyjną dokonać weryfikacji zarzutów podniesionych 

w proteście i podjąć uchwałę o prawidłowości wyborów lub ich unieważnieniu. Podobny 

pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w wyroku z dnia 22 lutego 

2008 r., sygn. Akt: II SA/Rz 412/07 stwierdzając, że rada gminy realizując swe uprawnienia 

nadzorcze może wypowiadać się o ważności wyborów sołtysa i może je unieważnić gdy 

okaże się, że przeprowadzono je z naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym, 

ustanawiających przesłanki ważności wyborów (art. 36 ust. 2) pod tym wszakże warunkiem, 

iż naruszenie to i możliwość jego wpływu na wynik wyborów zostało dowiedzione i znajduje 

uzasadnienie w zebranym materiale dowodowym. W związku z powyższym, Komisja 

Rewizyjna Rady Gminy w Sobolewie na posiedzeniu w dniach 12 i 25 lutego 2015 r. 

rozpatrzyła powyższą sprawę uznając protest p. Witolda Paziewskiego za zasadny i zaleciła 

przedłożenie projektu uchwały stwierdzającej nieważność wyborów sołtysa Sołectwa 

Sobolew I.   

 

Przewodniczący przytoczył  treść pisma złożonego  do Rady Gminy w Sobolewie w dniu 

26 marca 2015 r. przez pana Ryszarda Gazdę. 

Przewodniczący zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem, czy Rada Gminy jako organ 

może podjąć decyzję dotyczącą wyborów sołtysa. 

Radca prawny Grzegorz Mikulski wyjaśnił, iż Rada może zarówno unieważnić wybory jak 

również utrzymać ich ważność. 

Następnie głos zabrał Wójt. O tym kto może głosować w wyborach na sołtysa mówi nie tylko 

statut sołectwa, ale też ustawa o samorządzie gminnym, w której mówi się o prawie głosu 

stałych mieszkańców sołectwa. Nie ma mowy o kryterium zameldowania. Uzasadnienie 

mówi o wykluczeniu 6 osób z powodu nie zameldowania co zdaniem Wójta jest argumentem 

do unieważnienia tej uchwały. Wójt był zdania, iż Komisja Rewizyjna źle zbadała 

przedmiotową sprawę, ponieważ powinna się zwrócić do osób niezameldowanych skoro znali 

ich dane osobowe z pytaniem czy faktycznie mieszkają w danym sołectwie. Należało również 

zwrócić się do tych 4 osób, które są zameldowane z prośbą o złożenie wyjaśnień, ponieważ 

mogli to być np. studenci, którzy mieszkają w akademikach ale w rzeczywistości nadal 

mieszkają na terenie sołectwa Sobolew I. Nikt również nie zwrócił się do komisji skrutacyjnej 

o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy. 

Radna Anna Sowa była zdania, iż Komisja Rewizyjna nie była w stanie dotrzeć do 

wszystkich, dlatego podjęła decyzję na podstawie posiadanych dokumentów 

i przeprowadzonych analizach.  

Wójt wyjaśnił, iż sprawa zaczęła się od jednego człowieka, który zdaniem wójta faktycznie 

był nieuprawniony do głosowania w tym sołectwie. Podszedł do komisji jeden z kandydatów 

i zwrócił uwagę, że ten jeden człowiek nie powinien głosować. Komisja skrutacyjna 

przedyskutowała zaistniałą sytuację po czym doszła do wniosku, że jedna osoba nie wpływa 

na wynik wyborów i pozostawiła to w takim stanie w jakim było. Reasumując, poparcie 

prezentowanego uzasadnienia nie jest przyczynkiem do tego, aby unieważnić wybory na 

sołtysa w sołectwie Sobolew I. Jeżeli chcemy jeszcze raz zbadać tą sprawę to zbadajmy, 
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a jeśli nie to pozostawmy to jak komisja skrutacyjna zrobiła to podczas wyborów, które 

odbyły się 7 lutego 2015 r. 

Radny Henryk Pukaluk powiedział, iż osoba, która mieszka w tym rejonie w którym odbyło 

się głosowanie, a zameldowana jest w innym miejscu i nie dopełniła obowiązku 

zabezpieczenia mieszkania pod kątem przekazania go do użytku, łamie prawo. Jako członek 

Komisji Rewizyjnej uczestniczył w posiedzeniu z udziałem pracownika ewidencji ludności 

podczas którego Komisja udowodniła, że 6 osób jest zameldowanych poza terytorium naszej 

gminy.  

Głos zabrała również radna Danuta Błachnio informując, iż zna przynajmniej część z tych 

przytaczanych 6 osób i może potwierdzić, że faktycznie mieszkają na stałe w granicach 

sołectwa Sobolew I. 

Przewodniczący uzupełniając wypowiedź radnego Henryka Pukaluka przytoczył przykład, 

iż jeśli  ktoś jest zameldowany np. w Sokole to głosuje na radnego w Sokole, a zamieszkuje 

w Sobolewie to w Sokole głosuje na radnego a w Sobolewie na sołtysa. 

Radna Justyna Kowalczyk zwróciła uwagę, że 4 osoby były zameldowane, a zamieszkiwały 

poza okręgiem wyborczym, czyli były nieuprawnione. Jedna osoba jest nierozpoznana to daje 

razem 5 osób, a 5 osób wpływa na wynik wyborów. 

Przewodniczący odpowiedział, że należy zaktualizować statuty sołectw, aby więcej nie miała 

miejsca podobna sytuacja. 

Głos zabrał Sekretarz gminy mówiąc o osobie niezidentyfikowanej. Na wyborach sołtysa 

czytano listę i nie potrafiono rozczytać nazwiska dlatego ktoś z członków komisji zapytał, czy 

jest ktoś kto nie został wyczytany, a wpisał się na listę. Zgłosił się mężczyzna, który 

potwierdził złożenie owego podpisu. Być może powinien na tej liście poprawić swój podpis 

czego nie  zrobił. Dla państwa to jest osoba niezidentyfikowana, bo nie można rozczytać 

nazwiska. Natomiast komisja skrutacyjna, ustaliła tożsamość osoby, która złożyła owy 

podpis, dlatego mężczyzna został dopuszczony do głosowania.  

Głos zabrał radny Leszek Urawski mówiąc, że jeżeli ktoś jest zameldowany w danym 

sołectwie to nie można mu powiedzieć, że nie ma prawa głosować. Jest zameldowany, a jak 

jest zameldowany, to w świetle prawa mieszka.  

Radny Mirosław Owczarczyk zapytał na podstawie czego w wyborach sołeckich określana 

jest frekwencje. 

Odbyła się dyskusja na temat różnicy między frekwencją a uprawnieniem do głosowania. 

Głos zabrał przewodniczący, lista osób uprawnionych do głosowania to 859 osób w sołectwie 

Sobolew I. Na jakiej podstawie została ona ustalona. 

Radny Leszek Urawski przerwał mówiąc, że należy to doprecyzować, że jest to lista 

uprawnionych do głosowania na radnego, posła. Natomiast ustawa o samorządzie gminnym 

dopuszcza głosowanie na sołtysa osób, które na stałe mieszkają w sołectwie. W tym 

momencie jeśli wiemy, że ktoś mieszka na stałe to nie musi być zameldowany. 6 osób które 

były nie zameldowane a mieszkają zdaniem radnego miały prawo głosować. Z kolei co do 

osób zameldowanych, które nie mieszkają na terenie sołectwa, nie udowodnimy im i nie 

odbierzemy prawa głosowania na sołtysa bo widnieją w spisie wyborców. Jeśli weźmiemy 

pod uwagę przytoczone rachunki to były dwie osoby nieuprawnione, które nie mają wpływu 

na wynik wyborów. 

Przewodniczący odpowiedział, że jeśli mamy 859 osób uprawnionych do głosowania to na 

jakiej podstawie stwierdzamy, że jest spełniony warunek wymaganej frekwencji. Przecież nie 

mam pewności, czy to sołectwo nie zamieszkuje 1200 mieszkańców i co wówczas zebranie 

nie powinno się odbyć z powodu źle obliczonej frekwencji. 

Radny Leszek Urawski powiedział, że jest to wina ustawodawcy, który nie potrafi w sposób 

precyzyjny określić jak to ma być zrobione. Co innego frekwencja a co innego prawo do 

głosowania na sołtysa. Ustawa wyraźnie mówi, że zamieszkały na stałe i czy jest 

zameldowany czy mieszka, jeden i drugi ma prawo głosować. 

Głos zabrał przewodniczący pytając czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi. 
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W związku z brakiem głosów poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 7 

głosów “przeciw“ - 6 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 27 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym Rady Gminy 

w Sobolewie – umowy o pracę 

Głos zabrał radny Piotr Szewczyk zwracając się z prośbą do radnych o podjęcie 

przedmiotowej uchwały. 

 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu. 

Uchwała została podjęta. 

 

 

Pkt – 28 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Na początek Przewodniczący oddał głos mieszkance ul. Sosnowej, która zwróciła się z prośbą 

o remont ulicy, ponieważ obecnie jest ona w bardzo złym stanie. 

Odpowiedzi udzielił Sekretarz wyjaśniając, iż obecne warunki pogodowe uniemożliwiają 

przeprowadzenie takowych działań, obiecując jednocześnie naprawienie ulicy w późniejszym 

terminie.  

Jako kolejny głos zabrał mieszkaniec ul. Wrzosowej pan Paweł Maszkiewicz zwracając się 

z podobną prośbą jak przedmówczyni. Sytuacja na ul. Wrzosowej jest bardziej 

skomplikowana, gdyż obecnie droga ta została zagrodzona przez pana Kurka i mieszkańcy 

mają kłopoty z dojazdem do posesji. Sprawa z panem Kurkiem toczy się w sądzie, 

a mieszkańcy obecnie poruszają się drogą wzdłuż torów. Droga ta z kolei jest własnością 

kolei, a dalej mieszkańcy poruszają się po prywatnych działkach. Sprawa jest trudna z kilku 

powodów. Po pierwsze jeśli nawet zostanie wygrana sprawa z panem Kurkiem w sądzie 

i droga zostanie odgrodzona to i tak należy ją uregulować, bo obecnie biegnie częściowo po 

prywatnych działkach i wymaga odwodnienia. Po drugie pan Maszkiewicz zaznaczył, że ma 

chore dziecko i niezbędny jest dojazd do jego posesji, w momencie gdy musi wezwać 

pogotowie. Mieszkaniec apelował do Rady o głębsze pochylenie się nad przedstawionym 

problemem celem wyznaczenia i uregulowania ul. Wrzosowej. 

 

Przewodniczący obiecał, iż na chwilę obecną doraźnie zostanie poprawiona droga wzdłuż 

torów, aby mieszkańcy mogli dojeżdżać do domów. Rada pochyli się nad tematem ponownie 

po ostatecznym wyroku w sprawie przeciwko panu Kurkowi.  

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż w dniu 19 kwietnia 2015 r. na boisku 

wielofunkcyjnym w Sobolewie z okazji 25-lecia samorządności odbędzie się turniej piłki 

nożnej. 
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Na zakończenie Przewodniczący Rady życzył wszystkim zdrowych i radosnych świąt 

Wielkanocnych. 

 

Pkt – 29 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Karol Marcinkowski 

 

 

 

 


