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Protokół Nr XIV/2015 

z XIV sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 19 listopada 2015 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1100 

Godzina zakończenia – 1610 
 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 13 radnych. Nieobecni radny Marian Lipiec i radny Paweł Cyrta. 

 

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 XIV/80/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew – załącznik nr 6; 

- uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku leśnego na  obszarze Gminy Sobolew – załącznik nr 7; 

- uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew – 

załącznik nr 8; 

- uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących  na  

terenie Gminy Sobolew – załącznik nr 9; 

- uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej – załącznik nr 10; 

- uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty 

targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso – od sprzedaży dokonywanej na targowiskach usytuowanych na 

terenie Gminy Sobolew – załącznik nr 11; 

- uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego 

i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso – załącznik nr 12; 

- uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 
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zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew – załącznik nr 13; 

- uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – załącznik nr 14; 

- uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości – załącznik nr 15; 

- uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej – 

załącznik nr 16; 

- uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew 

przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych szkół 

podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – załącznik nr 17; 

- uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2016 r.” – załącznik nr 18; 

- uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

apelu do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego – załącznik nr 19; 

- uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sobolew – załącznik nr 20; 

- uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

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

nr 21; 

- uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok – załącznik nr 22. 

 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XIV 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 zgłosił 3 wnioski o dokonanie zmian w porządku obrad. 

Wniosek 1. W sprawie wprowadzenia pkt. 5 o następującej treści: „Wystąpienie 

przedstawiciela firmy Ultramedicor” . 

Wniosek 2. W sprawie wprowadzenia pkt. 24 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 

apelu do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego”. 

Wniosek 3. W sprawie wprowadzenia pkt. 25 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sobolew”. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie pierwszego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 
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głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 1 

Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie drugiego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie trzeciego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” -11 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 2 

Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

16 października 2015 r. 

4. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu 

Garwolińskiego. 

5. Wystąpienie przedstawiciela firmy Ultramedicor. 

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

w dniu 16 października 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

7. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

8. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami. 

9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Gminy 

Sobolew oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sobolew za 2014 r. 

10. Prezentacja projektu budżetu Gminy Sobolew na rok 2016. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 

11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze 

Gminy Sobolew. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2015 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 

leśnego na obszarze Gminy Sobolew. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na terenie Gminy Sobolew. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, obowiązujących  na  terenie Gminy Sobolew. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności 

i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, 

określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso – od sprzedaży 

dokonywanej na targowiskach usytuowanych na terenie Gminy Sobolew. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru 
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podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Sobolew. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi 

ochotniczej straży pożarnej. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina 

Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach 

szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

– na 2016 r.”. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Zarządu Głównego Polskiego Związku 

Wędkarskiego. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobolew na lata 2015-2022. 

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

28. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po dokonanych 

zmianach. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

 głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

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

16 października 2015 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XIII sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XIII/2015 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 4 

Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu 

Garwolińskiego 
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Głos zabrał pan Zbigniew Marciniuk, który poinformował, że Stowarzyszenie Rozwoju Gmin 

i Miast Powiatu Garwolińskiego prowadzi swoją działalność od 14 lat. Prowadzone są przez 

stowarzyszenie działania na wielu płaszczyznach edukacyjnych, skierowanych do osób 

dorosłych, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Co roku realizowanych jest około 

20 projektów. Priorytetem stowarzyszenia są dzieci i młodzież. Współpraca ze szkołami 

przebiega na wielu płaszczyznach. Między innymi od paru lat dzieci z klas 1-3 uczestniczą 

w darmowej nauce pływania. Organizowane są również wyjazdy edukacyjne na kolonie. 

Współpraca z Gminą Sobolew układa się dobrze. Dlatego zwróciliśmy się do Wójta 

o nieodpłatne wydzierżawienie budynku po byłej szkole podstawowej w Godziszu. 

Stowarzyszenie chciałoby uruchomić w tym budynku warsztaty terapii zajęciowej dla około 

25 osób niepełnosprawnych. Zajęcia będą prowadzone na początek 5 dni w tygodniu. Jeśli się 

uda to będzie prowadzone również centrum kształcenia błyskawicznego dla osób dorosłych. 

Wobec planowanych działań niezbędna jest uchwała intencyjna Rady Gminy w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zabudowanej nieruchomości.  

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Jako pierwsza głos zabrała radna Justyna Kowalczyk pytając, czy budynek będzie wymagał 

adaptacji. 

Pan Zbigniew Marciniuk udzielił odpowiedzi, iż budynek nie będzie wymagał wielu prac 

remontowych. Najważniejsza będzie przebudowa łazienek celem dostosowania ich do osób 

niepełnosprawnych.  

Celem uzupełnienia wypowiedzi przedstawiciela stowarzyszenia głos zabrał Wójt informując, 

iż na spotkaniu ustalone zostało, że część budynku szczególnie pomieszczenia, w których 

przeprowadzane są wybory, zostaną wydzielone i pozostaną do dyspozycji wsi i gminy. Jeśli 

chodzi o plac zabaw, to jest on w części wydzielonej dla wsi, ale zapewne mieszkańcy nie 

będą mieli nic przeciwko, aby dzieci korzystające z zajęć prowadzonych przez 

stowarzyszenie również mogły korzystać z zabawek. Z kolei boisko znajduje się po stronie 

wydzielonej stowarzyszeniu, ale mieszkańcy będą mogli z niego korzystać.  

Radny Rafał Talarek zapytał o warunki dzierżawy. 

Odpowiedzi udzielił włodarz wyjaśniając, iż Stowarzyszenie zwróciło się o nieodpłatne 

wydzierżawienie budynku. Nie zarabiają oni na swojej działalności, dlatego będą pokrywali 

jedynie koszty użytkowania nieruchomości oraz wydatki na bieżące naprawy.  

 

 

Pkt – 5  

Wystąpienie przedstawiciela firmy Ultramedicor 

 Głos zabrał przedstawiciel spółki Ultramedicor informując, iż na terenie Gminy Sobolew 

pragną zorganizować zakład opieki zdrowotnej, w którym będą świadczone usługi w zakresie: 

- podstawowej opieki zdrowotnej; 

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; 

- diagnostyki laboratoryjnej; 

- diagnostyki ultrasonograficznej w zakresie ultrasonografii ogólnej i naczyniowej; 

- RTG. 

Zakres planowanego działania jest szeroki, dlatego spółka zwróciła się z prośbą o wynajęcie 

budynków na okres 10 lat. Tylko taki okres czasu wchodzi w grę, ponieważ trzeba 

zainwestować w sprzęt i pozyskać pacjentów. Pan Piotr dodał, iż jest współwłaścicielem 

spółki, która działa w Warszawie od 10 lat i jak do tej pory nie mieli żadnych problemów 

organizacyjnych, czy też z podpisaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Jako pierwszy głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk stwierdzając, iż padło oświadczenie, 

że działa pan od 10 lat, ale spółka o której mowa tj. Ultramedicor została zarejestrowana 

w marcu bieżącego roku. 

Pan Łebek wyjaśnił, iż jest wiceprezesem spółki Miedicamer, która działa na terenie 
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Warszawy od 10 lat. W roku 2015 faktycznie została założona spółka Ultramedicor i będzie 

ona świadczyła usługi na terenie Gminy Sobolew. Pan Piotr dodał, iż lekarze pierwszego 

kontaktu będą przyjmowali w obu ośrodkach zdrowia w godz. 8-18. Co do diagnostyki będzie 

prowadzona w jednym ośrodku.  

Następnie Przewodniczący Rady zapytał jak spółka ma zamiar rozwiązać problemy 

techniczno-budowlane wewnątrz budynków.  

Pan Piotr poinformował, iż na wstępie zwrócą się do sanepidu. Jeśli wyrazi zgodę na 

rozpoczęcie działalności to działalność zostanie uruchomiona od razu. Z kolei jeśli wyda 

zalecenia celem dostosowania budynku, niezbędne będą remonty i koszty będą wówczas po 

stronie Gminy. Jeśli chodzi o dostosowanie pomieszczenia do badań rentgenowskich to 

koszty pokrywa spółka. Ponadto przedstawiciel dodał, że zdaje sobie sprawę, 

że w pierwszych 3 latach do działalności trzeba będzie dokładać. Ale nie podejmowałby się 

działania gdyby nie był przekonany o podołaniu jego realizacji.  

Radna Justyna Kowalczyk skierowała pytanie do pana Piotra, czy orientuje się jaki jest rynek 

budynków, które można pozyskać na tego typu działalność. 

Pan Piotr udzielił odpowiedzi, że przez pewien okres badał rynek pod tym względem. Jest 

sporo ofert na Mazurach oraz w okolicach Białegostoku. W okolicach Warszawy jest ich 

niewiele, dlatego wybrał ofertę Gminy Sobolew.  

 

Pkt – 6 

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

w dniu 16 października 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

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

załącznik nr 5. 

Ponadto Wójt poinformował, iż co do przetargów to na ul. Poprzeczną została podpisana już 

umowa i obecnie wykonywane jest już to zadanie.   

  

Pkt – 7 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

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

Powiatu Garwolińskiego, która dotyczyła: 

1. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Garwolińskiego za rok szkolny 

2014/2015. 

2. Informacji o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez członków Zarządu 

Powiatu Garwolińskiego, Radnych Powiatu Garwolińskiego, kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego, osób wydających decyzje administracyjne 

w imieniu Starosty Powiatu Garwolińskiego oraz osób zarządzających powiatową osobą 

prawną. 

3. Podjęcia uchwały w sprawie obowiązujących w 2016 roku wysokości opłat za usunięcie 

i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

4. Podjęcia uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 

2015. 

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

6. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Garwolińskiego. 

7. Przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między 

Sesjami. 

 

Radny Roman Ochnio zapytał, czy nowy prezes PKS-ów składał jakieś deklaracje dotyczące 

naprawy sytuacji finansowej spółki. 



 

7 

 

Sekretarz poinformował, iż obecnie w spółce robione są szczegółowe analizy dotyczące 

wszystkich kursów. Od 2017 r. ma być opracowany plan zintegrowany komunikacji na 

terenie Powiatu Garwolińskiego. Najprawdopodobniej do nierentownych kursów samorządy 

będą musiały dopłacać. W ostatnim czasie burmistrz miasta Garwolin wraz z Radą Miasta 

wyrazili chęć przejęcia całej spółki, ale jaka będzie decyzja, tego nikt na dzień dzisiejszy nie 

wie.  

 

Pkt – 8 

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 w dniu 6 listopada 

2015 r. nad następującymi tematami: 

1. Ustalenie wysokości stawek podatkowych na 2016 r. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu na 2016 r. 

 

Natomiast Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Pukaluk poinformował, 

że od ostatniej sesji Rady Gminy Komisja obradowała w dniu 9 listopada 2015 r. a tematy 

posiedzenia były następujące: 

1. Podatki – ustalenie wysokości stawek podatkowych na 2016 r. 

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Sobolew. 

3. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie zwolnień z części opłaty za odpady 

komunalne. 

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Sobolew w działaniach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach pożarniczych. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, iż Komisja obradowała wspólnie z Komisją Kultury, Oświaty i Sportu w dniu 

4 listopada 2015 r. Tematem głównym posiedzenia było ustalenie wysokości stawek 

podatkowych na 2016 r. oraz ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

OSP. 

 

Z kolei Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Rafał Talarek 

poinformował, że Komisja obradowała w dniu 5 listopada 2015 r. podczas którego poruszyła 

następujące tematy: 

1. Ustalenie wysokości stawek podatkowych na 2016 r. 

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Sobolew w działaniach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach pożarniczych. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Pkt – 9 

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Gminy 

Sobolew oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sobolew za 2014 r. 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy odczytując wynik analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy za 2014 r.  

Następnie pan Wójt odczytał wynik analizy oświadczeń majątkowych wójta, sekretarza, 

skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy złożonych za 2014 r. 
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Pkt – 10 

Prezentacja projektu budżetu Gminy Sobolew na rok 2016 

Skarbnik Gminy Grażyna Napora omówiła projekt budżetu gminy na 2016 rok. Następnie 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady pytając, dlaczego w projekcie budżetu nie 

ma żadnej zmianki dotyczącej kwot z jakich projektów w 2016 r. będzie gmina pozyskiwała 

środki i na jakie zadania zostaną one wydatkowane.  

Pan Wójt wyjaśnił, że na pewno będą składane wnioski na pozyskanie środków 

zewnętrznych, choćby na wodociągi i budowę przedszkola. Środki o których mowa 

nie zostały ujęte w projekcie budżetu, ponieważ można je wpisać do projektu dopiero 

w momencie podpisania stosownych umów. Z kolei jeśli chodzi o oświetlenie uliczne to ze 

strony Urzędu było zainteresowanie projektem „Sowa”, ale niestety nie spełnialiśmy 

podstawowych kryteriów.  

Następnie radna Justyna Kowalczyk zapytała, czy Urząd aplikował o „schetynówkę” o którą 

można było ubiegać się do końca października 2015 r. 

Wójt odpowiedział, iż nie złożony był wniosek ponieważ nie posiadamy inwestycji 

spełniającej kryteria. 

Radna Justyna Kowalczyk zapytała, czy ul. Długa również nie spełnia kryteriów. 

Włodarz odpowiedział, że nie ma obecnie dróg spełniających kryteria. 

Następnie Przewodniczący Rady odniósł się do budowy kanalizacji Sobolew-Sokół-

Gończyce. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej przedmiotowa inwestycja 

rozciągnięta została znacznie w czasie, ponieważ jej realizacja przewidywana jest w roku 

2020. Doskonale wiadomo, że perspektywa unijna kończy się w 2020 r. Zdaniem 

Przewodniczącego powinno być to jedno zadanie, podzielone na dwa etapy: etap I Sokół 

i etap II Gończyce, ale środki powinny być aplikowane na całość zadania. 

Wójt i Skarbnik tłumaczyli, że zaprezentowany projekt jest tylko prognozą, która corocznie 

ulega zmianie. Dlatego obawy są niepotrzebne. W 2016 r. zrobiony będzie projekt na Sokół, 

a następnie zostanie wykonany na Gończyce. A budowa zacznie się najszybciej jak będzie to 

możliwe.  

Następnie Skarbnik wytłumaczyła jak powstaje wieloletnia prognoza finansowa. 

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk który uważa, iż zapis w obecnym projekcie jest nie do 

przyjęcia, ponieważ jeśli budowa kanalizacji rozpocznie się w 2019 r., a środki unijne można 

pozyskać do 2020 r., to w praktyce może to oznaczać, że budowa nie rozpocznie się jeszcze 

długo.  

Skarbnik uspokajała, że zapewne środki na budowę kanalizacji w Gończycach zostaną 

pozyskane i wprowadzone do budżetu. 

Toczyła się dyskusja w sprawie projektu budżetu na 2016 r. oraz wieloletniej prognozy 

finansowej. Radni zadawali pytania do których systematycznie ustosunkowywali się Wójt 

i Skarbnik. 

Głos zabrał również sołtys wsi Ostrożeń Pierwszy wyrażając swoje oburzenie z powodu 

nierównego podziału środków na remont dróg, przyznanych poszczególnym sołectwom. 

Apelował o równy podział owych środków. 

Celem uzupełnienia wypowiedzi sołtysa głos zabrał radny Henryk Pukaluk zwracając się do 

radnych o dokonanie szczegółowych analiz podziału środków zaplanowanych na inwestycje 

w poszczególnych sołectwach. Z przeliczeń których dokonał wynika, iż rozbieżności są 

ogromne. Radny był zdania, iż budżet należy zmodyfikować w taki sposób, który pozwoli na 

osiągnięcie jakiegoś celu, a nie na łatanie dziur.  

Sołtys Andrzej Kazimierak przypominał, iż sołectwo sołectwu nie równe. Sołectwa różnią się 

wielkością i potrzeby też są różne.  

Z kolei radny Roman Ochnio powiedział, że zawsze przy budżecie ktoś widzi 

niesprawiedliwe działania. Zdaniem radnego niemożliwe jest zadowolenie wszystkich. 

Potrzeby są różne. Jeśli równoważyć budżet, to równoważyć go pod względem wartości 
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inwestycji.  

 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze 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. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2015 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego 

na  obszarze 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. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Sobolew 

Głos zabrał Przewodniczący informując, iż w § 1 ust. 2 b podatek od nieruchomości 

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

są trzy propozycje stawek. 

1. propozycja Wójta 15,00 zł – wniosek pierwszy; 

2. propozycja Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska 

0-1000 m2 – 15,00 zł 

0-5000 m2 – 15,50 zł 

Powyżej 5000 m2-16,00 zł – wniosek drugi; 

3. propozycja Komisji Rewizyjnej 

do 5000 m2 – 15,00 zł 

powyżej 5000 m2 – 16,00 zł – wniosek trzeci.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższe wnioski. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

Wniosek pierwszy 

głosów “za” – 6 

Wniosek drogi 

głosów “za” – 7 

Wniosek trzeci 
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głosów “za” – 0  

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Przyjęto propozycję Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały po dokonanych poprawkach. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 7 

głosów “przeciw “ - 4 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, obowiązujących  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. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 15 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 

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. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 16 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności 

i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, 

określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso – od sprzedaży dokonywanej 

na targowiskach usytuowanych 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. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Pkt – 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: 

od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

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. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13  

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 18 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Sobolew 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Radna Justyna Kowalczyk złożyła wniosek o wykreślenie z projektu uchwały § 1 pkt. 4) 

„wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 

i oczyszczania ścieków”. 

Wójt wyjaśnił, że dotyczy to budynków hydroforni, budynku oczyszczalni ścieków. Włodarz 

był zdania, że wykreślenie tegoż punktu wpłynie na wzrost ceny wody.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnej Justyny Kowalczyk 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 4  

głosów “przeciw “ - 5 

głosów “wstrzymujących się” – 4 

Wniosek został odrzucony. 

Radna poprosiła o zapis w protokole na jaką sumę opiewa owo zwolnienie.  

Zwolnieniu podlega jedyni oczyszczalnia przy Zespole Szkół w Gończycach na kwotę 

25 966,00 zł. 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 9  

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 4 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 19 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Radny Henryk Pukaluk poprosił o wyjaśnienie zapisu znajdującego się na deklaracji od 

podatku od nieruchomości „termin składania: Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego 

lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 

(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania”.  
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Radca prawny poinformował, iż udzieli odpowiedzi po zapoznaniu się z obowiązującymi 

przepisami.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13  

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 20 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Przewodniczący Rady podziękował Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska za 

prace w wyniku, których został przygotowany projekt uchwały.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rafał Talarek informując, iż Komisja wypracowała 

wniosek o udzielenie zwolnienia w wysokości 2,00 zł od osoby.  

Odbyła się dyskusja w wyniku, której wypracowano wniosek, iż § 1 pkt. 2 otrzyma 

brzmienie: „Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi 30% miesięcznej opłaty za odpady 

komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wypracowany wniosek. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13  

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13  

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 21 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi 

ochotniczej straży pożarnej 

Przewodniczący poinformował, iż padła propozycja, aby ekwiwalent pieniężny członkowi 

Ochotniczej Straży Pożarnej, mającej siedzibę na terenie Gminy Sobolew, był wypłacany 

w wysokości: 

1) 10,00 zł za uczestnictwo w działaniu ratowniczym; 

2) 5,00 zł za uczestnictwo w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Gminę Sobolew.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia zaproponowanych stawek. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13  

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13  

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 22 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew 

lub osoby fizyczne - niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania 

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. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 23 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 

2016 r.” 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 24  

Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Zarządu Głównego Polskiego Związku 

Wędkarskiego 

Głos zabrał Przewodniczący Rady informując, iż koło wędkarskie i prezes okręgu 

Siedleckiego zwrócili się z prośbą do Rady Gminy, aby podjęła uchwałę w sprawie chęci 

pozyskania działki w Godziszu.  

Odbyła się dyskusja na temat pozyskania przedmiotowej działki. Uznano, iż pozyskanie 

działki i zagospodarowanie jej przez koło wędkarskie będzie korzystne, ponieważ stanie się 

również miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców.  

Wójt wyraził swoje obawy czy oby na pewno teren uda się pozyskać bezpłatnie.  

W wyniku dyskusji wypracowano zmiany § 1 otrzymał brzmienie: „Rada Gminy 

w Sobolewie, działając zgodnie z uprawnieniami, wynikającymi ze Statutu Gminy, a także 

uwzględniając i reagując na wnioski mieszkańców tej gminy, niniejszym apeluje do Zarządu 

Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie - o przekazanie w drodze 

darowizny, na rzecz Gminy Sobolew - części nieruchomości położonej w miejscowości 

Godzisz, gm. Sobolew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr ew. 
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1454/6 zgodnie z załącznikiem graficznym, wraz z usytuowanym na tej działce – parterowym 

murowanym budynkiem gospodarczym”. Z kolei § 2 otrzymał brzmienie: „Wykonanie 

uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy w Sobolewie”. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowane zmiany.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnionymi 

zmianami. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 13  

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 25 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew 

Przewodniczący na wstępie poinformował, iż zmiany powstały w wyniku zalecenia 

pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.  

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk, który wyjaśnił, że zmiany studium pozwolą mieszkańcom 

wystąpić o odszkodowanie w zakresie utraconej wartości swojego majątku. 

Z kolei radny Leszek Urawski zapytał o koszt owych zmian. 

Odpowiedzi udzielił włodarz informując, iż będzie do kwota rzędu 10 tys. zł. 

Toczyła się dyskusja nad zasadnością proponowanych zmian. Jedni radni popierali zmiany, 

inni z kolei uważali, iż jest to zbędne i niesie za sobą koszty.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 5 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 26 

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 radny Henryk Pukaluk odnoszcząc się do proponowanej inwestycji 

dotyczącej wykonania oświetlenia boiska przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

w Sobolewie zapytał, jaką liczbę lamp zakłada projekt owej inwestycji.  

Głos zabrał dyrektor szkoły Krzysztof  Łapacz udzielajac odpowiedzi, że będzie to 8 lamp. 

Ponadto dyrektor dodał, iż szkoła posiada rachunek dochodów własnych i 50 tys. zł, czyli 

połowa wartości inwestycji będzie pokryta z tego rachunku. Są to środki, które placówka 

zarabia z wynajęcia kortów, hali i organizacij obozów sportowych. Z tego rachunku szkoła 

w ostatnich latach sfinansowała remonty typu: wymiana 36 okien  oraz wszystkich drzwi, 

w starej części szkoły. Z samego wynajęcia kortów w bieżącym roku wpłynął na rachunek 
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dochód w wysokości 10 tys. zł. Korty zarabiają głównie w godzinach wieczornych, dlatego 

celem wydłużenia godzin jego funkcjonowania, niezbędne jest wykonanie oświetlenia.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady zwracając uwagę, że temat wykonania oświetlenia nie 

pojawił się na żadnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy. Koszt wykonania 

inwestycji zdaniem Przewodniczącego jest zawyżony, 100 tys. zł to kwota zdecydowanie za 

duża. Z rozeznania jakie udało się mu przeprowadzić koszt takiego oświetlenia to 60 tys. zł. 

Przewodniczący jeszcze raz podkreślił, iż wszystkie sprawy związane z wydatkami powinny 

być wcześniej omówione na Komisji Budżetu i Finansów.  

Następnie Przewodniczący zapytał o kwotę 50 tys. zł, która jest przeznaczona na 

wynagrodzenie nauczycieli. Zapytał z czego wynikają braki na przedmiotowych paragrafach.  

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik informując, iż plan szkół był dobry. Środki były 

zabezpieczone, ale z uwagi na to, że do końca marca trzeba było wydzielić dodatkowe 

rozdziały i zabezpieczyć w nich kwotę około 800 tys. zł, to obecnie trzeba przesunąć środki 

na wynagrodzenia. Środki wydzielone na pewno nie zostaną wydane, ale obecnie są 

zamrożone i nie można przeznaczyć ich na inny cel.  

Następnie Skarbnik odniosła się do zarzutów dotyczących wykonania oświetlenia na boisku. 

Po pierwsze informacja o planowanej inwestycji była przekazana na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów. Po drugie obawa, że kwota jest za duża jest niepotrzebna, ponieważ jeśli 

środki nie zostaną w pełni wykorzystane powrócą do ogólnej puli środków do wykorzystania. 

Głos zabrał radny Leszek Urawski wyjaśniając, iż jest to szkoła, która od kilku lat organizuje 

obozy, próbując w ten sposób zarobić na własne potrzeby. Co roku na ferie przyjeżdża grupa 

około 100 osób. Wobec przytoczonych faktów radny nie rozumie sprzeciwu przeciwko 

dołożeniu 50 tys. zł do planowanej inwestycji. Radny dodał, iż w praktyce szkoła nie musi nic 

robić, jedynie zwracać się cały czas do Rady Gminy o dodatkowe środki na wykonanie 

podstawowych remontów. Dyrektor zarządza placówką po gospodarsku wymieniając drzwi, 

okna i podłogi z zarobionych środków. Radny uważa, że inicjatywa i praca dyrektora, grona 

pedagogicznego i pracowników powinna być bardziej doceniana.  

Przewodniczący tłumaczył, iż nikt nie jest przeciwny wykonaniu oświetlenia. Chodzi o brak 

informacji ze strony władz. Powstawały plany i kosztorysy, a Rada dowiaduje się o inwestycji 

w ostatniej chwili.  

Radna Maria Kowalczyk przypomniała, iż Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w czasie 

komisji wyjazdowej do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Sobolew 

miała okazję zapoznania się z pracami wykonanymi również w Zespole Szkół w Sobolewie. 

I jest się naprawdę czym pochwalić. Radna apelowała o wsparcie tej inicjatywy, która będzie 

służyła dobru wspólnemu.  

Toczyła się dyskusja dotycząca przepływu informacji między Urzędem, a Radą. Część 

Radnych zarzucała brak odpowiedniej informacji, w konsekwencji czego powstają spory 

i zbędne dyskusje. Rada często staje przed faktem dokonanym.  

Głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk składając wiosek aby dokonać podziału 100 tys. zł 

w sprawie których toczyła się dyskusja. Radny uważał, iż należy dołożyć do zarobionych 

przez szkołę 50 tys. zł 10 tys. zł i niech zostanie wykonana elewacja jednej ze ścian szkoły. 

Pozostałe 40 tys. zł zaproponował przeznaczyć na wykonanie przyłącza do domu kolejowego 

w Sobolewie.  

Radny Roman Ochnio wyraził sprzeciw przeciwko złożonemu wnioskowi. Z uwagi na fakt, 

iż przyłącze było zaprojektowane przy budowie sieci w tej części Sobolewa, ale nie zostało 

wykonane z powodu braku zgody jednego z mieszkańców, który obecnie wnosi o wykonanie 

tego przyłącza. Nie można nagradzać takich zachowań. Radny pytał dlaczego Gmina ma 

ponosić koszty, skoro ktoś wcześniej odrzucił propozycję Urządu.  

Przewodniczący zarządził 10  minutową przerwę. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk apelując, o przyjęcie proponowanego projektu uchwały. 

Jednocześnie zaznaczył, iż na przyszłość należy pewne sprawy załatwiać tak jak powinno się 
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to odbywać tzn. sprawy finansowe powinny wcześniej zostać przedyskutowane na Komisji 

Budżetu i Finansów.  

Następnie głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk zgłaszając również swoje uwagi co do 

przepływu informacji pomiędzy Urzędem a Radą. Ponadto radny poinformował, iż po 

rozmowie z panią Skarbnik i dokonanymi wyjaśnieniami wycofuje złożony przed przerwą 

wniosek. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 27 

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. Nieobecni radni Paweł Cyrta i Marian Lipiec. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

 

Pkt – 28 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

Dyrektor Krzysztof Łapacz podziękował radnym za przyznanie środków na oświetlenie 

boiska. 

Jako drugi głos zabrał radny Piotr Szewczyk pytając jaki termin jest na udzielenie odpowiedzi 

na złożone pismo do Urzędu. Sołtys sołectwa Gończyce nie dostaje odpowiedzi na niektóre ze 

złożonych pism.  

Wójt odpowiedział, iż termin odpowiedzi wynosi 30 dni. Co do pism składanych przez panią 

sołtys trudno jest udzielić odpowiedzi na niektóre pisma np. dotyczące mrugającej lampy. 

Radny Piotr Szewczyk był zdania, iż sprawy dotyczące Gończyc załatwiane są bardzo 

mozolnie.  

Głos zabrał Sekretarz wyjaśniając, iż nie jest to żadna złośliwość, wydłużony czas realizacji 

często wynika z przyczyn niezależnych od Urzędu. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał na jaką kwotę opiewa kosztorys wykonania 

oświetlenia boiska szkolnego.  

Odpowiedzi udzielił włodarz informując, iż jest to kwota 75 tys. zł netto. 

Przewodniczący poprosił o wymianę 4 lamp przy szkole w Sokole.  

Sekretarz odpowiedział, iż szczegóły zostały już uzgodnione z panią dyrektor i lampy zostaną 

wymienione.  

Przewodniczący zapytał na jakim etapie jest sprawa pozyskania działek od PKP. 

Wójt poinformował, iż obecnie zlecona została wycena owych działek.  

Kolejne pytanie Przewodniczącego dotyczyło budowy kanalizacji Sobolew-Sokół-Gończyce. 

Jaka jest obecnie sytuacja pod względem prawnym. 

Włodarz poinformował, iż została wykonana aktualizacja map od Sobolewa do Sokoła i cały 

Sokół. Umowa z firmą Digitalprojekt nie została jeszcze rozwiązana. Czekaliśmy na sprawę 

ugodową w sądzie. Sprawa się odbyła, ale nikt z przedstawicieli nie stawił się na niej. 
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Zdaniem Wójta należy rozwiązać umowę i podać firmę do sądu. Ponadto Wójt poinformował, 

iż przeprowadził rozeznanie wśród projektantów i w najbliższym czasie zostanie rozesłane 

zapytanie do kilku projektantów.  

Przewodniczący przedstawił swoje zdanie, iż powinno być to jedno zadanie Sobolew-Sokół-

Gończyce, ale podzielone na etapy. Obecne rozbicie zadania na dwa odrębne zadania może 

w konsekwencji doprowadzić do tego iż drugie zadanie nie zostanie nigdy wykonane.  

Radny Henryk Pukaluk również był zdania, iż zadanie budowa kanalizacji w Gończycach 

powinno rozpocząć się w 2016 r., a  nie jak jest to ujęte w projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej w roku 2019.  

Przewodniczący Rady poinformował, iż wspólnie z Przewodniczącą Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu proponują przy pomocy Gminnego Domu Kultury zorganizować dwa 

turnieje: 

1. 12 grudnia 2015 r. – w halową piłkę nożną; 

2. 19 grudnia 2015 r. – w koszykówkę. 

Pomysł jest taki, aby na wzór innych gmin drużyna zgłaszająca udział w turnieju zamiast 

wpisowego przygotowała paczki dla dzieci najbiedniejszych.  

Na koniec radny Roman Ochnio poprosił o oznakowanie terenu zabudowanego 

w miejscowościach Trzcianka, Ostrożeń Drugi i Anielów. Ponadto po raz kolejny zwrócił się 

o przycięcie krzaków wystających na drodze Ostrożeń Drugi-Anielów. 

 

Pkt – 29 

Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Karol Marcinkowski 

 

 


