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Protokół Nr XII/2015 

z XII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 3 września 2015 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1100 

Godzina zakończenia – 1335 
 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radna Hanna Matyska. 

 

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, 

5. Podjęte uchwały: 

- uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015-2022 – 

załącznik 7;  

- uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok– załącznik 8; 

- uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. Budowa 

mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew – 

załącznik 9; 

- uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długotermionowego – załącznik 10. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XII sesję Rady 

Gminy w Sobolewie. Powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika 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 do powyższego punktu. 
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W związku z brakiem uwag Przewodniczący odczytał treść porządku obrad. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu                 

13 sierpnia 2015 r. 

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

w dniu 13 sierpnia 2015 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobolew na lata 2015-2022. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

zadania p.n. Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie 

Gminy Sobolew. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermionowego. 

11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta, Rafał Talarek i Hanna 

Matyska. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 

13 sierpnia 2015 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Do obrad dołączył radny Rafał Talarek. 

Wobec braku głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XI sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radna Hanna 

Matyska. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 1 

Protokół nr XI/2015 został przyjęty. 

 

Pkt – 4 

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

w dniu 13 sierpnia 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

Pan Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XI sesji -załącznik 

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

niniejszego protokołu. 

 

Głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk odnosząc się do przetargu na drogę Gończyce-

Chotynia. Przetarg rozstrzygnięty został po niższej cenie, zostały oszczędności w kwocie 
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16430 zł. W związku z tym radny zapytał, czy istnieje możliwość wydłużenia odcinka 

remontowanej drogi.  

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy wyjaśniając, że w przetargu określona była konkretna 

długość drogi. Przetarg jest w relacji z Marszałkiem. Faktycznie cena okazała się korzystna, 

ale i tak Urząd Marszałkowski zwróci 50 % kosztorysowej wartości. Dlatego wydłużenie 

inwestycji nie jest możliwe. 

Następnie radny Mirosław Owczarczyk poprosił o wgląd do umowy z panem Sowińskim. 

 

Pkt – 5  

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 10 sierpnia 2015 r. odbyła się sesja Rady 

Powiatu Garwolińskiego, która dotyczyła: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Aleksandry Figielskiej na 

działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy w Trzciance. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2015. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Garwolińskiego. 

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między 

Sesjami. 

 

Pkt –6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

Jako pierwsza, zdawanie sprawozdania ze swojej działalności rozpoczęła Komisja Rewizyjna. 

Przewodnicząca Anna Sowa poinformowała, iż Komisja nie obradowała. 

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska nie obradowała. 

 

Radna Maria Kowalczyk oznajmiła, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu od ostatniej sesji 

obradowała jeden raz w dniu 28 sierpnia 2015 r. Komisja odwiedziła placówki oświatowe 

funkcjonujące na terenie Gminy Sobolew i zapoznała się z wykonanymi remontami oraz 

potrzebami każdej z placówek. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, iż Komisja nie obradowała. 

 

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Pukaluk poinformował, że od 

ostatniej sesji Rady Gminy Komisja obradowała dwa razy. Pierwsze posiedzenie odbyło się 

w dniu 17 sierpnia 2015 r., którego tematem głównym była sprawa wyrażenia zgody na 

umiejscowienie na działce pana Mariana Łętowskiego sieci gazociągowej. 

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 25 sierpnia 2015 r. dotyczyło wykupu od pana 

Łętowskiego działek pod drogi gminne oraz zapoznania się z projektami uchwał dotyczących 

zmian w budżecie.  

 

Głos zabrał radny Roman Ochnio prosząc o oznakowanie drogi Trzcianka-Anielów-Ostrożeń. 

Odbyła się dyskusja dotycząca oznakowania dróg na terenie Gminy Sobolew, w wyniku 

której uznano, iż należy zająć się oznakowaniem następujących dróg: 

1. Droga Trzcianka-Anielów-Ostrożeń; 
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2. Droga w Kownacicy; 

3. ul. Parkowa w Gończycach. 

Z kolei radny Mirosław Owczarczyk poprosił o większą staranność przy realizacji wniosków 

podejmowanych na komisjach oraz sesjach Rady Gminy. 

Następnie radny Roman Ochnio odniósł się do obecnej sytuacji ośrodków zdrowia 

i propozycji, która padła na jednej z komisji dotyczącej utworzenia gminnego ośrodka 

zdrowia. Zdaniem radnego nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ taki krok niesie za 

sobą spore wydatki. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że propozycja Wójta zrodziła się w związku z ciągłym 

problemem pozyskania lekarzy, którzy podjęliby się świadczenia usług zdrowotnych na 

terenie naszej gminy. Główną przyczyną zapewne jest obawa niepozyskania odpowiedniej 

liczby pacjentów. Dlatego padła propozycja, aby gmina przejęła inicjatywę i pozyskała 

pacjentów, wówczas być może łatwiej będzie pozyskać dzierżawcę dla funkcjonującej już 

przychodni.  

Radny Piotr Szewczyk poprosił o próbę podjęcia negocjacji z p. Jóźwicką, ponieważ z tego co 

wie jest zainteresowana współpracą. 

 

 

Pkt – 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2015-2022 

Przewodniczący oddał głos Skarbnikowi Gminy. 

Na wstępie pani Skarbnik przypomniała, iż na Komisji Budżetu i Finansów informowała 

o złożonej korekcie deklaracji podatkowej przez firmę SANTE. Zgodnie ze złożonym 

dokumentem wpływy z tytułu podatku od firmy zmniejszą się o 349 771,00 zł. Po dokonanej 

korekcie podatek roczny będzie wynosił 87 371,00 zł. Propozycja była taka, aby brakującą 

kwotę pokryć z: 

a) niewykorzystanych środków przeznaczonych na budowę przedszkola, 

b) z zwróconego funduszu sołeckiego za rok 2014, 

c) składek ZUS od wynagrodzenia za grudzień. 

Ponadto została umorzona pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na budowę kanalizacji 

w Sobolewie. Kwota umorzenia to 308 700,00 zł. Umorzenie rozpoczyna się w roku 2015, 

a kończy w 2017 r. Roczna kwota umorzenia to 102 900,00 zł. W związku z tym w budżecie 

2015 r. będą mniejsze rozchody. Proponowano przeznaczyć ową kwotę jako wkład własny do 

budowy ogniw fotowoltaicznych. Jednak po wizycie w Urzędzie Marszałkowskim sytuacja 

zmieniła się diametralnie. Okazało się, że zwrot za inwestycję Gmina otrzyma w późniejszym 

terminie do 3 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Obecnie należy pokryć całą kwotę tj. 

1 090 395,00 zł ze środków własnych. Z uwagi na fakt, iż na koniec roku nie ma skąd 

wygospodarować takich środków, dlatego zmieni się funkcjonowanie i układ budżetu. 

Obecnie trzeba zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie budowy ogniw 

fotowoltaicznych. Następnie pani Skarbnik wyjaśniła również przyczynę przygotowania 

projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermionowego. Ponadto Skarbnik 

omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, a następnie projekt zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

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. 
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Pkt – 8 

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

 

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. 

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

zadania p.n. Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie 

Gminy Sobolew. 

 

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. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermionowego. 

 

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. 

 

Odbyła się 10 min przerwa.  

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Pkt – 11 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski przypominając radnym 

i sołtysom o składaniu wniosków do budżetu gminy na rok 2016 w terminie do 30 września 

2015 r. 
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Przewodniczący zapytał o kończącą się umowę na zakup energii. 

Włodarz wyjaśnił, iż powstała grupa zakupowa składająca się z gmin Powiatu 

Garwolińskiego, która wystąpi o zakup energii. Takie rozwiązanie niesie za sobą 

oszczędności. 

 

Następnie Przewodniczący zapytał na jakim etapie jest sprawa dotycząca przyłączenia 

budynku kolejowego do sieci kanalizacyjnej oraz sprawa drogi w Godziszu. 

Wyjaśnień dokonał Sekretarz Gminy Jan Tywanek. Na wstępie poinformował, iż w związku 

z tym, iż przebywał na urlopie sprawy trochę się opóźniły. Obecnie pisma do PKP są gotowe 

i zostaną wysłane. Następnie przybliżył sprawę drogi w Godziszu. Sytuacja się 

skomplikowała, ponieważ konieczne jest ścięcie drzewa, które jest prywatną własnością. 

Drzewo dodatkowo rośnie blisko linii energetycznych, i musi być usunięte przez odpowiednią 

firmę. Właściciel zgadza się na wycięcie, ale pod warunkiem, że koszty wycięcia poniesie 

gmina, a ścięte drzewo zostanie przekazane do jego dyspozycji. Rodzi się wobec tego pytanie, 

czy Gminę stać na wycinanie drzew na prywatnych działkach. Ponadto na spotkaniu, które 

odbyło się wiosną bieżącego roku obecni byli mieszkańcy. Wyrazili oni swoje zdanie, iż nie 

zgadzają się na obecny przebieg drogi. Parę lat wcześniej była podjęta próba rozgraniczenia 

przedmiotowej drogi, ale sprawa nie została zakończona, ponieważ cześć mieszkańców nie 

wyraziła zgody odmawiając podpisania protokołu. Obecnie pracownicy oddelegowani przez 

Urząd powycinali krzaki, ale nie wszystko udało się usunąć. Sekretarz dodał, iż rozmawiał 

z właścicielem działki na której usytuowane jest drzewo i ma złożyć wniosek o pozwolenie na 

jego wycinkę.  

 

Przewodniczący poinformował, iż do Wójta oraz Rady Gminy wpłynęła prośba od Rady 

sołeckiej wsi Ostrożeń Pierwszy o zajęcie się problemem drogi żużlowej na odcinku od 

Ostrożenia do Wólki Ostrożeńskiej, ponieważ unoszący się pył stał się bardzo uciążliwy dla 

mieszkańców i negatywnie wpływa na ich stan zdrowia.  

Radny Roman Ochnio poparł prośbę mieszkańców.  

Sołtys wsi Ostrożeń Drugi poprosił o remont mostu w Ostrożeniu.  

Przewodniczący poprosił Komisję Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa o zajęcie się zgłoszoną sprawą. 

Z kolei radny Roman Ochnio zgłosił problem na drodze do Anielowa. Wyrastające na drogę 

konary zagrażają bezpieczeństwu i życiu korzystającym z przedmiotowej drogi. Odbyła się 

dyskusja do powyższej sprawy w wyniku której uznano, iż sołtysi powinni zwrócić się do 

właścicieli o usunięcie wystających krzaków. Z kolei krzaki rosnące w pasie drogowym 

powinni usunąć pracownicy Urzędu. 

Przy okazji rozmów na temat stanu dróg gminnych wnoszono również o regulowanie stanu 

prawnego wszystkich dróg.  

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 2 września 2015 r. wpłynęło od 

mieszkańców wsi Nowa Krępa pismo z prośbą o budowę wodociągu na obszarze całej wsi, 

a nie tylko w zabudowie zwartej.  

Głos zabrali mieszkańcy wyrażając swoje oburzenie z faktu, iż 31 mieszkańców zostało 

pominiętych w planie zagospodarowania przestrzennego przy budowie wodociągu w Nowej 

Krępie. Pełnomocnik pana Roszczyka pani Katarzyna Tynecka skierowała do Wójta pytanie 

na jakiej podstawie stwierdził, iż paru rodzinom w miejscowości Nowa Krępa woda jest nie 

potrzebna. Następnie odniosła się do pisma wystosowanego do pana Krzysztofa Jabłońskiego, 

z którego wynika, iż koszt wykonania jednego przyłącza to wydatek rzędu 60 tys. zł. Zapytała 

na podstawie jakich wyliczeń i jakich ekspertyz zostało to wyliczone.  

Z kolei mieszkanka Dorota Jabłońska powiedziała, że nie można zakładać, że woda nie będzie 

w pełni użytkowana i niezdatna do użytku. Następnie odniosła się do sytuacji jaka zastała 
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mieszkańców w bieżącym roku. Mimo tego, iż każde gospodarstwo posiada studnie z powodu 

suszy w studniach brakowało wody. Pani Dorota dodała ponadto, iż Gmina z góry założyła, 

że projekt będzie kończył się na końcu zwartej wsi i tylko tych mieszkańców powiadomiono 

o inwestycji, a pozostałych zwyczajnie pominięto. 

Ponownie głos zabrała pani Katarzyna Tynecka informując o rozmowie odbytej 

z Marszałkiem Struzikiem, który zapewnił, iż są fundusze na budowę i eksploatację 

wodociągów. Następnie zwróciła się do Rady o pomoc i zgodę na budowę wodociągów do 

wszystkich mieszkańców Nowej Krępy.  

Głos zabrali również sołtys wsi Nowa Krępa i radny tegoż okręgu, którzy poparli prośbę 

mieszkańców. 

Głos zabrał Wójt Gminy wyjaśniając, iż zabudowania we wsi Nowa Krępa są rozrzucone. 

Część zabudowy jest zwarta, a cześć kolonijna. Koszt budowy 2 km sieci do gospodarstw 

kolonijnych jest wysoki. Ponadto projektanci są zdania, że mieszkańcy nie będą w stanie 

wybrać zasobów miesięcznych wody. W zalegającej wodzie będą rozwijały się bakterie, 

a w konsekwencji woda będzie biologicznie nie zdatna to użytku. Przytoczone argumenty 

wpłynęły na podjęcie decyzji o budowie wodociągu tylko w zwartej części wsi. Włodarz 

zaznaczył, iż jeśli obecnie Rada zdecyduje inaczej, to on wykona wodociąg również do 

zabudowań kolonijnych. Wójt dodał, iż proponował mieszkańcom dofinansowanie do 

budowy studni głębinowych i nadal podtrzymuje swoją propozycję.  

Mieszkańcy udzielili odpowiedzi, iż nie są zainteresowani propozycją budowy studni 

głębinowych. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, który wyjaśnił, że to konserwator ma obowiązek 

przepłukiwania sieci dbając w ten sposób o jakość wody. Dlatego zdaniem Przewodniczącego 

argument dotyczący zalegania wody nie jest dobrym argumentem. Ponadto dodał, iż w XXI 

wieku jako Rada nie powinni dopuścić do sytuacji, iż mieszkańcy nie mają zapewnionej 

wody. Przewodniczący obiecał mieszkańcom, iż Komisja Rewizyjna pochyli się nad ich 

prośbą na najbliższym posiedzeniu, o terminie którego mieszkańcy zostaną powiadomieni. 

Odbyła się również dyskusja dotycząca funkcjonowania i eksploatacji studni głębinowych, ale 

mieszkańcy jednogłośnie odrzucali proponowane rozwiązanie.  

Radna Justyna Kowalczyk zwróciła się z pytaniem czy projekt na wodociąg w Nowej Krępie 

został już ukończony.  

Włodarz odpowiedział, iż projekt jest na ukończeniu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż do Rady wpłynęło zaproszenie na III Regionalne 

Święto Hodowców Koni, które odbędzie się dnia 27.09.2015 r. przy Sanktuarium Matki 

Bożej Fatimskiej w Górskach. W związku z tym, terenowe Koło Hodowców Koni 

w Garwolinie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie powyższej imprezy.  

Wójt wyjaśnił, iż jedyna możliwość to przekazanie środków na Gminny Dom Kultury, który 

zakupiłby artykuły do sprzedaży podczas owego święta. Z uzyskanych dochodów GDK 

przekazałby część środków na rzecz organizacji imprezy. 

 

Głos zabrał sołtys Andrzej Kazimierak proponując wspólny dwudniowy wyjazd sołtysów 

i radnych na targi rolnicze pod Poznań. Koszt od osoby 80 zł.  

Przewodniczący przypomniał również o prośbie NSZZ Solidarność oddział w Garwolinie 

o wsparcie finansowe obchodów 35 rocznicy powstania związku. 

 

Następnie głos zabrał radny Henryk Pukaluk prosząc o przygotowanie na najbliższą sesję 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew. 

 

Jako kolejny głos zabrał radny Leszek Urawski nawiązując do opinii dotyczącej 

wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Wójta Gminy Sobolew. Radny upomniał 

Przewodniczącego Rady, że zawarte w opinii zdanie „działając jako Przewodniczący Rady 
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Gminy w Sobolewie przedstawiam opinię” jest nie poprawne, ponieważ Rada nie została 

zapoznana z treścią owej opinii. Radny osobiście nie zgadza się z opinią i nie życzy sobie na 

przyszłość używania takiego zwrotu w sytuacji, gdy radni nie znają treści pisma. 

Odpowiednim zwrotem w takich sytuacjach jest zwrot mówiący jasno, że jest to zdanie 

własne Przewodniczącego. Radny zachęcał również do zapoznania się z treścią 

przedmiotowej opinii.  

 

Następnie radny Roman Ochnio zwrócił się do Wójta i Sekretarza z podziękowaniami za 

wyrównanie dołków na Trzciance, Anielowie i Ostrożeniu. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w dożynkach 

gminnych radnym, Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy. Szczególe podziękowania 

skierował do sołtysa Andrzeja Kazimieraka za przygotowanie korowodu oraz wszystkich 

sołtysów i mieszkańców za przygotowanie wieńców dożynkowych.   

 

Pkt – 12 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Karol Marcinkowski 


