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 Protokół Nr XIII/2015 

z XIII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 16 października 2015 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1400 

Godzina zakończenia – 1750 
 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 14 radnych. Nieobecna 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 XIII/70/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew – załącznik nr 8;  

- uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sobolew – załącznik nr 9; 

- uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew” – załącznik nr 10;  

- uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej – załącznik nr 11;  

- uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej – załącznik nr 12; 

- uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej – załącznik nr 13; 

- uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej – załącznik nr 14;  

- uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej – załącznik nr 15;  

- uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015-2022 
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– załącznik nr 16;  

- uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok – załącznik nr 17. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XIII 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. 

Pierwszy wniosek złożył Przewodniczący Rady proponując po pkt. 12 wprowadzić jako pkt. 

13 „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej”. 

Przewodniczący złożył również drugi wniosek, aby wprowadzić jako pkt. 14 „Podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej”. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. 

Pierwszy wniosek w sprawie wprowadzenia pkt. 13 o następującej treści: „Podjęcie uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej” 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Hanna Matyska i Mirosław Śliz. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Drugi wniosek w sprawie wprowadzenia pkt. 14 o następującej treści: „Podjęcie uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej” 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Hanna Matyska i Mirosław Śliz. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący odczytał treść porządku obrad po dokonanych zmianach. 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

3 września 2015 r. 

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

w dniu 3 września 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

5. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami. 
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7. Informacja o stanie zadań oświatowych Gminy Sobolew. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

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

na lata 2015-2022. 

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

18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie obrad. 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Hanna Matyska i Mirosław Śliz. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 3 

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

3 września 2015 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XII sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Hanna Matyska i Mirosław Śliz. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XII/2015 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 4 

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

w dniu 3 września 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

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

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

do niniejszego protokołu. 

 

Następnie włodarz poinformował, iż w Urzędzie odbyła się kontrola Najwyższej Izby 

Kontroli w zakresie „Stosowanie przez administrację publiczną instrumentów prawnych 

zabezpieczających interesy społeczne w procesie lokalizacji elektrowni wiatrowych“. 
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Kontrola trwała około 2 miesięcy. W ostatnim Urząd ustosunkował się do wniosków i zaleceń 

przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym. Z wystąpieniem oraz z udzieloną 

odpowiedzią można zapoznać się w Urzędzie Gminy. 

Ponadto Wójt poinformował, iż w dniach 6-7 października uczestniczył w Kongresie Gmin 

Wiejskich, w czasie którego podjętych zostało szereg stanowisk skierowanych do Rządu. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami, w których posiadaniu jest Wójt.  

 

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 29 września 2015 r. odbyła się sesja Rady 

Powiatu Garwolińskiego, która dotyczyła: 

1. Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o stanie 

środowiska na terenie Powiatu Garwolińskiego w roku 2014. 

2. Informacji o zadaniach i bieżącej działalności Biura Powiatowego ARiMR w Miętnem. 

3. Oceny stanu bezpieczeństwa na drogach za okres I półrocza 2015 r. 

4. Informacji o działalności Rady Społecznej SPZOZ w Garwolinie. 

5. Informacji o sytuacji finansowej PKS w Garwolinie S.A. 

6. Przedstawienia sprawozdań z działalności stałych komisji problemowych za I półrocze 

2015 r. 

7. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2015 r. 

8. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/28/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego 

z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat 

Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

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

10. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Garwolińskiego. 

11. Przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między 

Sesjami. 

Ponadto radny powiatu poinformował, iż rozpoczęła się budowa starostwa. W ostatnim 

czasie odbył się również jubileusz 70-lecia istnienia LO Sobolew.  

 

 

Pkt – 6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

Jako pierwsza sprawozdanie ze swojej działalności rozpoczęła Komisja Rewizyjna. 

Przewodnicząca Anna Sowa poinformowała, iż Komisja obradowała dwukrotnie. Pierwsze 

posiedzenie odbyło się 7 września 2015 r., podczas którego Komisja zapoznała się 

z dokumentacją dotyczącą zwrotu wydatków oraz ustalenia wysokości należności dla pana 

Zygadło z tytułu opłaty za parking 

Z kolei drugie posiedzenie odbyło się w dniu 29 września 2015 r., podczas którego 

członkowie Komisji pochylili się nad następującymi tematami: 

1. Wypracowaniem stanowiska w sprawie nieujęcia mieszkańców Nowej Krępy w planie 

zagospodarowania przestrzennego przy budowie wodociągu. 

2. Zapoznaniem się z opinią radcy prawnego dotyczącą uiszczenia bądź nie uiszczenia 

opłaty za parking pojazdów porzuconych.  

3. Analizą sieci wodno-kanalizacyjnej – wyjazd na oczyszczalnię ścieków. 

4. Sprawami bieżącymi.  

 

Natomiast Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Pukaluk poinformował, 

że od ostatniej sesji Rady Gminy Komisja obradowała w dniu 13 października 2015 r. 

a tematy posiedzenia były następujące: 
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1. Ustalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Sobolew. 

2. Przedstawienie przez Skarbnika zmian w budżecie. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, iż Komisja nie obradowała. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Rafał 

Talarek poinformował, że Komisja obradowała dwukrotnie. Pierwszy posiedzenie dotyczyło: 

1. Suszy i działalność komisji suszowej. 

2. Funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 

3. Spraw bieżących. 

 

Z kolei w dniu  8 października 2015 r. Komisja obradowała głównie nad gospodarką 

odpadami komunalnymi. 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu nie obradowała w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Jako pierwsza głos zabrała radna Justyna Kowalczyk prosząc, aby w protokole z Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska dopisać złożony przez nią wniosek o to, aby 

Wójt wystosował jeszcze raz pismo do PKP z zapytaniem, czy są nadal zainteresowani 

nieodpłatnym przekazaniem działek na rzecz Gminy Sobolew. 

Z kolei radny Roman Ochnio zapytał o szczegóły wyjazdu Komisji Rewizyjnej do 

oczyszczalni ścieków w Sobolewie.  

Przewodnicząca Komisji przybliżyła radnym szczegóły powyższej wizyty.  

Następnie toczyła się dyskusja związana z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków oraz 

jakością ścieków dostarczanych przez przedsiębiorstwo „SOGAR“. Głos zabrał również 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska, który przytoczył 

szczegóły z posiedzenia Komisji, podczas którego dokonana została analiza funkcjonowania 

oczyszczalni.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zostanie zorganizowane spotkanie 

z właścicielem przedsiębiorstwa „SOGAR“ oraz z zarządcą oczyszczalni. 

 

Pkt – 7 

Informacja o stanie zadań oświatowych Gminy Sobolew 

Przewodniczący oddał głos głównej księgowej placówek oświatowych. 

Pani Ewa Szaniawska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Sobolew, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku 2014/2015 – 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Radny Henryk Pukaluk poprosił o przygotowanie na najbliższą sesję planu ilości dzieci 

w poszczególnych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy z podziałem 

na oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe i gimnazja przewidywany w roku szkolnym 

2016/2017.  

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew 

Przewodniczący Komisji Statutowej Henryk Pukaluk przedstawił w skrócie pracę Komisji 

w wyniku, której został przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Sobolew. 

Następnie poinformował, iż w przypadku czterech zagadnień Komisja miała wątpliwości 

i pozostawiła je Radzie do przegłosowania. Oto one: 
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1. § 25 pkt. 5 Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej 

uchwaleniu budżetu przesyła się radnym i sołtysom najpóźniej na …. dni przed sesją. 

2. § 79 pkt. 1 Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie … . 

3. § 106 pkt. 1 Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co 

najmniej … radnych. 

4. § 108 pkt. 3 Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków 

spadnie poniżej … . 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Radna Justyna Kowalczyk zaproponowała, aby wprowadzić punkt dający możliwość jawnego 

głosowania imiennego. 

Odbyła się burzliwa dyskusja.  

Radny Henryk Pukaluk był zdania, iż każde głosowane jest jawne. Zapis imienny w protokole 

i tak nie miał by wpływu na wynik głosowania.  

Z kolei radny Roman Ochnio zapytał, czemu miałoby to służyć, bo jego zdaniem 

napiętnowania wybranych osób. 

Radna Justyna Kowalczyk wyjaśniała, iż nie miałoby to być głosowanie obligatoryjne, lecz 

byłaby to 3 alternatywa.  

Radny Henryk Pukaluk uważał, iż do zapisów ustawowych nie można stosować wyjątków. 

Jeśli jeden z radców powiedział, że Rada nie ma prawa podejmować uchwały pod konkretne 

osoby, to tak samo jest w tej sytuacji. Nie można zarządzać głosowania pod konkretne osoby.  

Radny Roman Ochnio zwrócił się z pytaniem do radnej, kto miałby rozstrzygać, która 

sytuacja jest zasadna, a która nie do zarządzenia głosowania imiennego. 

Radna Justyna Kowalczyk tłumaczyła, że Przewodniczący Rady w uzasadnionych sytuacjach 

zarządzałby i przeprowadzał głosowanie jawne imienne.  

Po zakończonej dyskusji radna Justyna Kowalczyk złożyła oficjalny wniosek o wprowadzenie 

po § 61, § 62 o następującej treści: „W uzasadnionych sytuacjach na wniosek radnego Rada 

zarządza i przeprowadza głosowanie imienne jawne” 

Wobec złożonego wniosku radny Roman Ochnio złożył wniosek, aby dopisać do wniosku 

radnej słowa „z załączonym zdjęciem”. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uzupełnienia § 25 pkt. 5 Powiadomienie 

wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu przesyła się radnym 

i sołtysom najpóźniej na …. dni przed sesją. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

„na 7 dni” 

głosów “za” – 14 

„na 14 dni” 

głosów “za” – 0 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

W związku z powyższym § 25 pkt. 5 otrzymał brzmienie: „Powiadomienie wraz 

z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu przesyła się radnym 

i sołtysom najpóźniej na 7 dni przed sesją. 

 

Głosowanie w sprawie uzupełnienia § 79 pkt. 1 Komisja Rewizyjna składa się 

z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie … 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

„w liczbie 2” 

głosów “za” – 8 

„w liczbie 3” 

głosów “za” – 6 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 



7 

 

W związku z powyższym § 79 pkt. 1 otrzymał brzmienie: „Komisja Rewizyjna składa się 

z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 2. 

Głosowanie w sprawie uzupełnienia § 106 pkt. 1 Warunkiem utworzenia klubu jest 

zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej … radnych 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

„co najmniej 3 radnych” 

głosów “za” – 7 

„co najmniej 5 radnych” 

głosów “za” – 7 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

w związku z nierozstrzygniętym głosowaniem Przewodniczący zarządził ponowne 

głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

„co najmniej 3 radnych” 

głosów “za” – 6 

„co najmniej 5 radnych” 

głosów “za” – 8 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

W związku z powyższym § 106 pkt. 1 otrzymał brzmienie: „Warunkiem utworzenia klubu 

jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych”. 

Głosowanie w sprawie uzupełnienia § 108 pkt. 3 Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, 

gdy liczba ich członków spadnie poniżej … 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

„spadnie poniżej 3” 

głosów “za” – 5 

„spadnie poniżej 5” 

głosów “za” – 8 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

W związku z powyższym § 108 pkt. 3 otrzymał brzmienie: „Kluby podlegają rozwiązaniu 

uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 5. 

Głosowanie w sprawie wniosku radnej po § 61, § 62 o następującej treści: „W uzasadnionych 

sytuacjach na wniosek radnego Rada zarządza i przeprowadza głosowanie imienne jawne” 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 5 

głosów “przeciw “ - 7 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Wniosek został odrzucony. 

W związku z nieprzyjęciem wniosku radny Roman Ochnio wycofał złożony wniosek. 

 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Sobolew po dokonanych wpisach. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta. 

Przewodniczący Rady podziękował Komisji Statutowej za wykonaną pracę nad Statutem. 
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Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.  

Projekt uchwały zaprezentowała księgowa Ewa Szaniawska. 

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 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew” 

Projekt uchwały zaprezentowała księgowa Ewa Szaniawska. 

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 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

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 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

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 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

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 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta. 

 

 

Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

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 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 15 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Głos zabrał Wójt wyjaśniając, iż jest to działka na ul. Targowej stanowiąca własność pana 

Napory.  

Radny Rafał Talarek zapytał, czy temat był omawiany na komisji i jaka należność została 

ustalona.  

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, iż nadmieniał sprawę na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Finansów. Co do kwoty to jest to 8 tys. zł.  

W związku z udzieloną odpowiedzią radni zapytali, dlaczego jest to kwota 20 zł za 1 m2 .  

Włodarz wyjaśnił, że jest to transakcja wiązana, ponieważ pan Napora przy budowie 

kanalizacji wyraził zgodę na poprowadzenie sieci kanalizacyjnej wzdłuż swojej działki na 

długości 1 km. Dzięki czemu do przyłącza zostali podłączeni mieszkańcy ul. Leśnej. Dlatego 

kwota jest taka, a nie inna, bo jest w nią wliczona kwota odszkodowania. Poza tym, matka 

pana Napory była bardzo poszkodowana w latach komunistycznych, gdyż zabrano jej cały 

teren, na którym obecnie ma siedzibę firma „Sewim”. Wobec powyżej przytoczonych faktów 

zaproponowana kwota jest jedynie niewielką rekompensatą za utracony grunt.  

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw “ - 3 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta. 
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Pkt – 16 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2015-2022 

Przewodniczący na wstępie oddał głos pani Skarbnik. Skarbnik omówiła w pierwszej 

kolejności projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok, 

a następnie zaprezentowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2015-2022. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Jako pierwszy głos zabrał sołtys sołectwa Ostrożeń Pierwszy prosząc o przeniesienie środków 

ze straży w Ostrożeniu Pierwszym na świetlice w tejże miejscowości.  

Następnie Przewodniczący Rady złożył wniosek o przeniesienie środków z zadania 

inwestycyjnego pt: Wykonanie projektu na ul. Jana Pawła II i przeniesienie ich  wysokości 40 

tys. zł na wykup działek na ul. Jana Pawła II, zgodnie z podjętą na dzisiejszej sesji uchwałą. 

Przewodniczący argumentował swoją propozycję tym, iż projekt nie zostanie w tym roku 

wykonany, dlatego środki należy wykorzystać na zaproponowany przez niego cel.  

Radny Leszek Urawski był zdania, iż sprawa powinna być najpierw omówiona na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.  

Radny Henryk Pukaluk był zdania, że skoro projekt nie zostanie wykonany, to należy środki 

przesunąć na realizację uchwał dotyczących wykupu działek. Komisja Budżetu i Finansów 

powinna się spotkać i podjąć konkretne działania. 

Przewodniczący przypomniał, że chodzi o czas, a pracy do końca roku w Radzie jest jeszcze 

dużo, dlatego należy kolejno zamykać sprawy. 

Z kolei Sekretarz był zdania, że skoro są środki to należałoby wykupić w pierwszej kolejności 

działki od pana Łętowskiego, bo sprawa trwa znacznie dłużej. Działki na ul. Jana Pawła II 

mogą poczekać z wykupem do przyszłego roku. 

Toczyła się dyskusja.   

Głos zabrał mieszkaniec pan Łętowski, który przybliżył historię wykupu od niego działek. 

Sprawa wykupu trwa już 8 lat. Obecnie zgodnie z ustaleniami przyjętymi na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finasów część działek Gmina ma od niego wykupić, a część przekazuje 

nieodpłatnie na rzecz Gminy. 

Następnie radny Rafał Talarek złożył wniosek o zdjęcie 5 tys. zł, które zaproponowano na 

dołożenie do budowy wiazdu na ul. Poprzeczną i przeniesienie środków na ul. Sosnową. 

Radny Marian Lipiec poparł złożony wniosek, ponieważ jest zdania, iż okręg wyborczy nr 8 

jest ciągle pomijany. 

Wójt poinformował, iż w ostatnich dniach odbył się przetarg i okazało się, że przeznaczona 

na to zadanie kwota jest niewystarczająca. 

Celem uzupełnienia wypowiedzi Wójta głos zabrał Sekretarz. Wyjaśnił, że w zapytaniu 

ofertowym najtańszą ofertę złożyła firma „Parol“ kwota opiewa na 41 tys. zł. Zadanie to 

zawiera budowę wiazdu z przebudową przepustu poprzecznego oraz odwodnieniem. 

Inwestycja jest w pasie drogi wojewódzkiej, dlatego to nie Gmina decyduje, lecz zarząd dróg 

wojewódzkich. Ponadto Sekretarz odniósł się do ul. Sosonowej. 1100 m tejże drogi zostanie 

wybudowane wkrótce, ponieważ wszystko na to wskazuje, że wiatrak będzie budowany 

i droga zostanie wykonana.  

Przewodniczący zarządził 5 min. przerwę. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

Przewodniczący złożył ostatecznie dwa wnioski. 

Pierwszy wniosek w sprawie przeniesienia środków w wysokości 10 tys. zł z działu 754 do 

działu 921. 

Drugi wniosek w sprawie zamiany zadania z wykonania projektu na ul. Jana Pawła II na 

wykup działek na Jana Pawła II.  

Radny Talarek w związku z złożonymi przez Wójta oraz Sekretarza wyjaśnieniami wycofał 

złożony przed przerwą wniosek. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszy wniosek. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie drugiego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 7 

głosów “przeciw “ - 3 

głosów “wstrzymujących się” – 3 

Jedna osoba nie brała udziału. 

Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015-2022 z uwzględnieniem przegłosowanych zmian. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 9 

głosów “przeciw “ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 4 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 17 

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt po dokonanych poprawkach. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 9 

głosów “przeciw “ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 4 

Uchwała została podjęta. 

 

 

Pkt – 18 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował, że w ostatnim czasie 

wpłynęło pismo od zarządu województwa mazowieckiego dotyczące drogi 807. 

Przewodniczący odczytał jego treść. 

Następnie przewodniczący podziękował dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sobolewie za zaproszenie na rocznicę 70-lecia istnienia szkoły. Pogratulował jubileuszu 

i życzę kolejnych. 

Głos zabrał radny Piotr Szewczyk pytając o wiatę przystankową w Ostrożeniu. 

Odpowiedzi udzielił Sekretarz informując, że w dniu dzisiejszym przyjechały dwie pierwsze 

wiaty. W kolejnych dniach przyjadą następne, które będą sukcesywnie ustawione. 

Następnie głos zabrał mieszkaniec Jan Krupa dziękując Radzie za podjęcie uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej od pana Łętowskiego. Mieszkaniec zapytał również o termin realizacji 

przedmiotowej uchwały.  

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, iż zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów akt notarialny zostanie podpisany w bieżącym roku, 

zastrzeżeniem płatności w roku 2016. 

Z kolei radna Justyna Kowalczyk prosiła panią Skarbnik o przygotowanie zestawienia 

wydatków w dziale wykup dróg. 
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Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 

o sprawdzenie stanu wykonania wydatków w dziale wykup działek pod drogi gminne. 

Następnie radny Mirosław Owczarczyk zapytał, czy zostało wysłane pismo do energetyki, 

sprawa dotyczy drogi w Godziszu. Radny zapytał również, czy zostały wystosowane pisma 

do Zarządu Dróg o przesunięcie znaków w miejscowości Kownacica.  

Odpowiedzi radnemu udzielił Sekretarz informując, że droga w Godziszu została zrobiona, 

a pisma odnośnie oznakowania dróg zostaną wysłane. 

Radny Henryk Pukaluk zadał kilka pytań na które odpowiedzi udzieliła Skarbnik. 

1.Jak wygląda sytuacja z deklaracją z Sante, czy ona była całościowa, czy też składana jest 

ratalnie? 

Odpowiedź: Na początku roku osoby prawne składają deklaracje roczne. 

2.Jaka jest to kwota podatku? 

Odpowiedź: 437 141 zł. 

3.W jakim terminie dotarła do Urzędu Gminy informacja z firmy Sante o utworzeniu 

wewnętrznej spółki? 

Odpowiedź: 24.06.2015 r. 

4.Jaka była dokonana wpłata z Sante w dniu zgłoszenia pisma? 

Odpowiedź: 109 287 zł. 

5. Jaka była dokonana wpłata z Sante w dniu zgłoszenia pisma? 

Odpowiedź: 109 287 zł. 

6.Jakie pieniądze na dzień dzisiejszy zostały zwrócone Sante? 

Odpowiedź: 92 643 zł. 

Głos zabrał radny Leszek Urawski powracając do opinii wysłanej przez Przewodniczącego do 

Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Radny poinformował, iż przygotował pismo 

wyjaśniające, że była to opinia wyłącznie Przewodniczącego, a nie całej Rady. Zachęcał do 

zapoznania się z treścią pisma, które będzie dostępne w obsłudze rady.  

Z kolei sołtys Jan Pasik poprosił o wystąpienie do Zarządu Dróg o przejście dla pieszych 

w Ostrożeniu koło pana Więckowskiego. 

Następnie odbyła się dyskusja dotycząca prowadzonej na terenie Gminy Sobolew przez Urząd 

Marszałkowski inwestycji związanej z rozprowadzaniem światłowodów, a konkretnie tego, 

iż wykonawca powinien po zakończonych pracach pozostawiać wszystko w takim stanie 

w jakim zastał. 

Następnie radna Justyna Kowalczyk zwróciła się z pytaniem do sołtysa sołectwa Sobolew II 

o wskazanie lokalizacji tablic sołectwa, na których umieszczane są informacje.  

Sołtys odpowiedział, iż umieszcza informacje na tablicy wiszącej na sklepie pana Bożka oraz 

na tablicy pod sklepem na „Piaskach”.  

W związku z udzieloną odpowiedzią radna zwróciła się do Sekretarza o udzielenie 

odpowiedzi, które tablice są tablicami gminnymi. Wymieniła tablicę koło dawnego sklepu 

pana Sawickiego oraz koło sklepu pana Sabata. Sekretarz odpowiedział, iż pierwsza 

wymieniona jest tablicą gminną, a druga prywatną.  

Radna ponownie zwracając się do sołtysa sołectwa Sobolew II poprosiła go o umieszczanie 

informacji na wszystkich gminnych tablicach. 

Toczyła się dyskusja dotycząca umieszczania informacji na tablicach ogłoszeń, w wyniku 

której Przewodniczący Rady wnioskował do Wójta oto, aby w projekcie budżetu na 2016 r. 

uwzględnił zakup 18 urzędowych tablic, dla każdego sołectwa po jednej.  

Z kolei radny Roman Ochnio zwrócił się do Przewodniczących Komisji z prośbą, aby każde 

posiedzenie Komisji zakończyło się zawarciem w protokole wniosku, opinii lub zalecenia. 

Ponadto zdaniem radnego w protokole powinna być zapisana godzina zakończenia 

posiedzenia.  

Radny Henryk Pukaluk odniósł się do wypowiedzi poprzednika wyjaśniając, iż nie ma 

statutowego obowiązku pisania godziny zakończenia posiedzenia. 

Na zakończenia odbyła się dyskusja dotycząca uczestnictwa radnych w zebraniach wiejskich. 
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Przewodniczący wyjaśnił, iż radni są chętni do uczestnictwa zarówno w zebraniach wiejskich, 

jak i uroczystościach gminnych oraz szkolnych. Nieobecność radnego często wynika z braku 

wiedzy o terminie i godzinie zebrania lub uroczystości.  

 

 

Pkt – 19 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Karol Marcinkowski 

 

 

 

 

 


