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Protokół Nr XIX/2016 

z XIX sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2016 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 900 

Godzina zakończenia – 1305 
 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 14 radnych. Nieobecny 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. Stefan Gora - Prezes PKS Garwolin. 

 

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 XIX/120/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane – na rok budżetowy 2016; 

- uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją 

o terminach i miejscu składania deklaracji; 

- uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt  na terenie Gminy Sobolew w 2016 roku”; 

- uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Sobolew na lata 2016-2020; 

- uchwała Nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”; 

- uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

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

nieruchomości gruntowej; 

- uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

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

nieruchomości gruntowej; 

- uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej; 
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- uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej; 

- uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

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

nieruchomości gruntowej; 

- uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości gruntowych; 

- uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

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

nieruchomości gruntowej; 

- uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016-2022; 

- uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XIX sesję Rady 

Gminy w Sobolewie. Powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych 

i sołtysów. 

 

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 zapytał, czy ktoś ma propozycje zmian porządku obrad. 

 

Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do obrad jako pkt. 17, 18, 19, 20 następujących 

projektów uchwał: 

- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej; 

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

darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej; 

- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych; 

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

darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

 

Następnie Przewodniczący Rady złożył wniosek o przesunięcie pkt 4 tj. „Wystąpienie Prezesa 

PKS Garwolin poświęcone problematyce organizacji transportu przez powiat i jego 

wykonawstwie przez PKS w Garwolinie SA” do pkt. 8. 

  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku Wójta. 

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

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przesunięcia pkt. 4 do pkt. 8. 
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W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radna Anna Sowa.  

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

10 lutego 2016 r. 

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sobolew 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 za 2015 r. 

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

w dniu 10 lutego 2016 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

6. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

7. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami. 

8. Wystąpienie Prezesa PKS Garwolin poświęcone problematyce organizacji transportu 

przez powiat i jego wykonawstwie przez PKS w Garwolinie SA. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 

i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 

2016. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 

właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji. 

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

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Sobolew 

w 2016 roku”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020. 

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

„Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”. 

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

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działki nr 2403/1, 

2403/9, 2403/13). 

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

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działki nr 3192/23, 

3192/40, 3192/43). 

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

niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 2184/23). 

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

niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 342/48). 

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

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 335/56) . 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych (działka nr 335/60 na działkę nr 335/61). 

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

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
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Sobolew na lata 2016-2022. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 r. 

23. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

24. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po dokonanych 

zmianach. 

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

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 

10 lutego 2016 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XVIII sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

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

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XVIII/2016 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 4 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sobolew 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 za 2015 r. 

 

Powyższe sprawozdanie przedstawił Sekretarz Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 

do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Jako pierwszy pytanie zadał Przewodniczący pytając o klasyfikację ZRYW-u Sobolew. 

Sekretarz odpowiedział, iż klub istnieje 70 lat, obecnie zajmuje 8 pozycję na 17 w lidze 

okręgowej. W ZRYW Sobolew oprócz dwóch drużyn seniorskich, grają również 3 drużyny 

młodzieżowe. Ponadto Sekretarz dodał, iż klub podjął współpracę z nowo utworzonym 

klubem z Gończyc i ma nadzieję, że współpraca rozwinie się w dobrym kierunku.  

 

Pkt – 5 

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

w dniu 10 lutego 2016 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

Do obrad dołączyła radna Anna Sowa. 

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

załącznik nr 6. Następnie przedłożył informację z działalności międzysesyjnej - załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu. 

Ponadto Wójt dodał, iż w związku z tym, że przetargi rozstrzygnięte zostały po niższych 

cenach niż przewidywały kosztorysy inwestorskie, tam gdzie była możliwość odcinki 

modernizowanych dróg zostaną wydłużone. W trzech przypadkach będą musiały być 

ogłoszone nowe przetargi.  

Toczyła się dyskusja dotycząca przetargów na drogi. Zastanawiano się, co zrobić 

w niektórych przypadkach, czy wydłużać odcinki modernizowanych dróg, czy też pozostałe 

środki przeznaczyć na zupełnie inne zadania.  

Radny Roman Ochnio zapytał, co z drogą koło pana Belki. 
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Wójt wyjaśnił, iż na komisji podjęta została decyzja i ogłoszony został już przetarg. Droga 

będzie wykonana asfaltem, a jeśli zostaną oszczędności, to zakupiony zostanie tłuczeń na 

wykonanie dalszego odcinka drogi.  

Z kolei radny Mirosław Owczarczyk zapytał, co jest powodem tak korzystnych rozstrzygnięć 

przetargów.  

Wójt odpowiedział, iż być może termin ogłoszenia przetargów czyli początek roku. Po drugie 

spadła cena ropy, więc asfalt jest tańszy.  

Radny Mirosław Owczarczyk zasugerował, aby zwrócić uwagę kosztorysantowi, ponieważ 

gdyby od razu wycenił zakres robót zgodnie z realiami panującymi na rynku, to wówczas od 

razu można by było wykonać dłuższe odcinki dróg.  

Pan Wójt wyjaśnił, iż zawsze jest to wielka niewiadoma. 

Następnie głos zabrała radna Justyna Kowalczyk odnosząc się do przetargu dotyczącego 

budowy wodociągów. Radna zarzuciła, iż informacja o rozstrzygnięciu przetargu na stronie 

BIP ukazała się później, niż informacja w mediach.  

Wójt tłumaczył, iż po pierwsze Urząd nie ma wpływu na media, a po drugie otwarcie ofert 

jest jawne i każdy może w nim uczestniczyć i może przekazać informację do mediów.  

Następnie sołtys wsi Nowa Krępa zapytał, co z budową wodociągu w Nowej Krępie. 

Wójt odpowiedział, iż w dzisiejszym projekcie uchwały są zaplanowane środki na tą 

inwestycję, jeśli Rada poprze tą inwestycję, to wodociąg będzie wybudowany.  

 

Pkt – 6 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 8 kwietnia 2016 r. odbyła się sesja Rady 

Powiatu Garwolińskiego, która dotyczyła:  

1. Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Garwolińskiego 

za rok 2015. 

2. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa na drogach powiatowych w 2015 r. 

3. Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 

realizacja zadań przez Wydział Budownictwa w 2015 r. 

4. Informacji o wyniku finansowym za rok 2015 Gospodarstwa Rolnego Spółka z o.o. 

w Miętnem. 

5. Sprawozdania z realizacji zadań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Garwolinie 

za rok szkolny 2014/2015 i I semestr roku szkolnego 2015/2016. 

6. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Garwolińskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 

2015. 

7. Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie za 

rok 2015. 

8. Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie za 2015 r. oraz 

informacja o stanie bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Garwolińskiego. 

9. Informacji o działalności Zespołu Radców Prawnych w 2015 r. 

10. Podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości. 

11. Podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które 

przeznaczane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński na rok 2016 oraz przyjęcia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński. 

12. Podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego. 
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13. Podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego. 

14. Podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Garwolińskiego na rok 2015. 

15. Podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego. 

16. Przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między 

Sesjami. 

 

Ponadto radny powiatowy poinformował, że Gmina Sobolew jest w czołówce jeśli chodzi 

o liczbę wydanych pozwoleń na budowę w 2015 r. Bezrobocie na terenie powiatu 

garwolińskiego spadło, a bezrobotnych obecnie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy z terenu Gminy Sobolew jest 335 osób. Ze sprawozdania z funkcjonowania bibliotek 

Gmina Sobolew jest również w czołówce jeśli chodzi o księgozbiór i liczbę wypożyczonych 

książek. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Jako pierwszy głos zabrał radny Rafał Talarek pytając. co z budową Starostwa. 

Radny powiatowy Jan Tywanek wyjaśnił, iż została podpisana umowa, a koszt całkowity 

inwestycji to 27 mln zł. Obecnie zostały zalane stropy na część podziemną. Większość 

środków miało pochodzić ze sprzedaży działek w strefie aktywności gospodarczej. Sprzedaż 

nie jest jednak na poziomie jakim przewidywano, ceny wywoławcze są wysokie i odstraszają 

potencjalnych nabywców. W ostatnim czasie podpisana została umowa z Urzędem Miasta 

Garwolin na sprzedaż obecnego budynku Starostwa. Płatności zostaną uregulowane w ratach. 

Radny dodał, iż być może na budowę zaciągnięty zostanie kredyt bądź zakupione obligacje.  

 

Pkt – 7 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, iż Komisja obradowała jeden raz w dniu 

9 marca 2016 r. Tematem głównym posiedzenia była kontrola realizacji zadania gminy 

w zakresie kultury fizycznej i sportu – realizacja zadania przez ZRYW Sobolew w 2015 r. 

 

Z kolei przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że od ostatniej sesji 

Komisja obradowała trzy razy. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 4 marca 2016 r. 

i dotyczyło: 

1. Korekty podatkowej złożonej przez firmę Sante. 

2. Wykazu lokali mieszkaniowych. 

3. Planu rozwoju miejscowości Sobolew oraz program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

4. Pozyskania działek. 

5. Spraw różnych. 

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 16 marca 2016 r. którego tematem było spotkanie 

z przedstawicielem firmy Sante w związku ze złożoną przez firmę korektą deklaracji podatku 

od nieruchomości.  

Zaś trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 7 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału nadwyżki za 

2015 r. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że Komisja obradowała 

w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie organizacji dożynek gminnych 2016 oraz organizacji 

turnieju o puchar Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, iż Komisja odbyła posiedzenie w dniu 21 marca 2016 r. w czasie którego 

poruszono następujące zagadnienia: 

1. Prośba sołectwa Ostrożeń Pierwszy. 
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2. Przejście dla pieszych w Ostrożeniu Pierwszym.  

3. Regulamin wypłacania ekwiwalentów dla OSP. 

4. Adaptacja pomieszczeń dla policji. 

5. Sprawy bieżące. 

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

poinformował, że Komisja obradowała w dniu 5 kwietnia 2016 r. Tematem głównym 

posiedzenia był podział nadwyżki za 2015 r. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Głos zabrał radny Piotr Szewczyk pytając o drogę koło pana Belki, czy będzie jednocześnie 

wykonane przyłączenie do drogi Wojewódzkiej.  

Wójt odpowiedział, iż przyłącze nie będzie wykonane. 

Radny Piotr Szewczyk skrytykował takie działania, ponieważ uważa, że droga powinna być 

robiona kompleksowo łącznie ze zjazdami.  

Ponadto odbyła się dyskusja dotycząca funkcjonowania szkół. Niektórzy z radnych byli 

zdania, iż niesprawiedliwe jest to, że do małych szkół dokłada się dużo, a do dużych szkół 

niewiele. Księgowa placówek oświatowych wyjaśniła, iż do funkcjonowania każdej szkoły 

dokładane są środki z budżetu gminy.  

 

Pkt – 8 

Wystąpienie Prezesa PKS Garwolin poświęcone problematyce organizacji transportu 

przez powiat i jego wykonawstwie przez PKS w Garwolinie SA 

Na początek Przewodniczący powitał prezesa PKS w Garwolinie Stefana Gorę i poprosił 

o zabranie głosu.  

Prezes PKS Garwolin przybliżył zebranym sytuację transportu publicznego na terenie 

powiatu garwolińskiego. 

Pan Stefan Gora na wstępie wyjaśnił, iż organizacja transportu publicznego jest ustawowym 

zadaniem samorządów. Obecnie zadanie to realizowane jest wyłącznie przez duże samorządy 

miejskie. Organizacja tego typu transportu niesie za sobą duże koszty, które w znacznej 

mierze pokrywane są z wpływów ze sprzedaży biletów oraz budżetów samorządów. Dnia 

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie realizacja ustawy o transporcie publicznym. Ustawodawca 

zobowiązał samorządy do przygotowania planów transportowych. W przypadku powiatu 

garwolińskiego taki plan został opracowany na szczeblu samorządu powiatowego. Plany te 

miały przede wszystkim określić potrzeby mieszkańców zamieszkujących określone 

terytorium w zakresie przemieszczania się do szkół, pracy i instytucji. Przygotowany projekt 

przedstawiony był w ramach konsultacji społecznych. Obecnie konsultacje zostały 

zakończone. Jedną z większych zmian, które przewiduje ustawodawca dotyczy stosowania 

ulg biletowych, a mianowicie ulgi obecnie obowiązujące (dla rencistów, emerytów, uczniów) 

będą realizowane tylko na liniach o charakterze użyteczności publicznej w transporcie 

publicznym. Na pozostałych liniach przewoźnicy będą mogli stosować ulgi, ale nie będą tak 

jak dotychczas mieli dopłat z tego tytułu z budżetu państwa. Po wejściu w życie planu 

pozostali przewoźnicy nadal będą mogli świadczyć usługi na warunkach komercyjnych. 

Obecnie spółka PKS Garwolin wykonuje dziennie 7 kursów z Garwolina do Sobolewa. 

W przygotowanym planie przewiduje się tylko 1 kurs dziennie. Jest to pewne minimum, 

ale w planie jest zapis mówiący o tym, że w razie potrzeby liczba kursów może być 

zwiększona z tym, że samorząd gminny będzie musiał dopłacać do owych kursów.  

Następnie pan Stefan Gora nakreślił sytuację ekonomiczną spółki. Przypomniał, że PKS 

prowadzi także inne rodzaje działalności oprócz przewozu osób, na których osiąga dodatnie 

wyniki finansowe min.: sprzedaż paliwa, części, materiałów zamiennych, wynajem 

nieruchomości, lokali, powierzchni reklamowych, badania kontrolne, techniczne pojazdów 

i naprawa pojazdów. Niestety zyski z wymienionych działalności nie pokryły w całości strat, 

jakie spółka poniosła na przewozach pasażerskich, dlatego też cały rok 2015 zakończył 

się stratą w wysokości 81 342 zł. Na dzień dzisiejszy są również duże straty dlatego 
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planowane są kolejne likwidacje kursów.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Szewczyk pytając o liczbę przegranych przez PKS 

Garwolin przetargów na dowożenie dzieci do szkół. Ponadto radny sugerował przyjrzenie się 

konkurencji i wykorzystanie na ich wzór pewnych rozwiązań w spółce. 

Prezes PKS odnosząc się do wypowiedzi radnego wyjaśnił, iż faktycznie część przetargów 

spółka przegrała, ale były i takie które wygrała np. w Wildze, Pilawie i Trojanowie. Co do 

sugestii radnego prezes uznał, iż być może jest słuszna, ale należy pamiętać, iż koszty 

w małych firmach są znacznie niższe, niż w dużych firmach przewozowych.   

Z kolei radny Henryk Pukaluk sugerował dostosowanie cen do konkurencji. 

Prezes spółki był jednak zdania, że taki ruch nie koniecznie przyniesie pożądany rezultat.  

Zaś radny Mirosław Owczarczyk zapytał, na jakiej podstawie prywatni przewoźnicy 

wytyczają trasę i kto wydaje im pozwolenia. 

Prezes wyjaśnił, iż trasę przewoźnik wytycza sobie dowolnie i występuje o pozwolenie do 

Starosty. 

Następnie radna Justyna Kowalczyk zapytała o promowaną akcję zakupu biletów przez 

internet. 

Prezes spółki poinformował, iż funkcja ta nie została jeszcze uruchomiona, wszystko to wiąże 

się z kosztami. Ponadto pan Stefan dodał, iż od maja uruchomiona zostanie akcja „parkuj 

i jedź”. Każdy kto wykupi bilet miesięczny z Garwolina do Warszawy będzie mógł bezpłatnie 

parkować w wyznaczonych miejscach na terenie dworca.  

  

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. 

Wznowiono obrady po przerwie.  

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 2016 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Głos zabrał radny Leszek Urawski pytając o zapis w § 3 ust. 1 pkt 6 „technologia 

informacyjna”, czy w szkole jest taki przedmiot.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż należy dopisać do tego pkt. informatykę. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek kto jest za tym aby § 3 ust. 1 pkt 6 

otrzymał brzmienie: „technologia informacyjna, informatyka”. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały po uwzględnionej poprawce. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 

właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji 
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Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Sobolew w 2016 roku” 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radna Justyna Kowalczyk zapytała odnosząc się do § 6 programu do kogo konkretnie można 

zgłaszać ślepe mioty bezdomnych psów i kotów. 

Włodarz odpowiedział, iż należy zgłosić sprawę do Urzędu Gminy.  

Z kolei sołtys wsi Godzisz zapytała, co z odbiorem zwierząt do utylizacji. W poprzednich 

latach odbiór był bezpłatny, a obecnie przekazano informację, iż odbiór jest odpłatny, 

a zgłoszenia należy dokonywać do Urzędu Gminy. 

Wójt wyjaśnił, iż zwierzę zabite przez samochód należy zgłosić do Urzędu Gminy.  

 

Przewodniczący Rady poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – 

„Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie propozycji. 

Radny Mirosław Owczarczyk zaproponował zgłoszenie do tytułu honorowego młodzieżową 

drużynę OSP z Sokoła w dziedzinie „działalność społeczna”. 

Z kolei radny Piotr Szewczyk zgłosił Zespół Ludowy z Gończyc w dziedzinie „kultura 

i sztuka”. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszą propozycję. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie drugą propozycję. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działki nr 2403/1, 

2403/9, 2403/13) 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 15 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działki nr 3192/23, 

3192/40, 3192/43) 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 16 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 2184/23) 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał ją 

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 17 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 342/48) 

Głos zabrał Wójt informując, iż jest to działka wzdłuż ul. Jana Pawła II, której właścicielką 

jest pani Żubertowska.  

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 18 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 335/56) 

Projekt uchwały przybliżył włodarz informując, iż Gmina przejmuje działkę, aby następnie 

zamienić się z państwem Poryckimi. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 19 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych (działka nr 335/60 na działkę nr 335/61) 

Projekt uchwały omówił Wójt. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 20 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

Wójt przybliżył projekt uchwały. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał ją 
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pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 21 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2016-2022 

Przewodniczący oddał głos Skarbnikowi Gminy. Skarbnik omówiła w pierwszej kolejności 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok, a następnie 

zaprezentowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016-

2022.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Jako pierwszy głos zabrał radny Roman Ochnio zgłaszając wniosek, aby proponowane 30 tys. 

zł na modernizację świetlicy w Trzciance podzielić w następujący sposób: 10 tys. zł 

przeznaczyć na remont budynku po byłej szkole w Ostrożeniu Pierwszym, a 20 tys. zł na 

modernizację świetlicy w Trzciance. Radny kolejny raz prosił o przyznanie środków na 

Trzciankę i wsparcie prac mieszkańców.  

Następnie głos zabrał prezes OSP Sobolew prosząc o zabezpieczenie środków w wysokości 

7 500 zł na zakup dwóch aparatów oddechowych. Zakup aparatów jest niezbędny, ponieważ 

jednostka stara się o wstąpienie do Krajowego Systemu Ratownictwa. Pozostanie tylko zakup 

sprzętu hydraulicznego, na co jednostka stara się pozyskać środki z Unii Europejskiej. 

Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Rady składając następujący wniosek zmian: 

1. Zmniejszyć: 

- o kwotę 27 703 zł z budowy przedszkola w Sobolewie (zostało by 160 tys. zł +500 tys. zł) 

- o kwotę 30 tys. zł z Trzcianki 

- o kwotę 12 tys. zł z budowy wodociągów w Krępie 

2. Przeznaczyć: 

- 10 tys. zł na modernizację świetlicy w Ostrożeniu Pierwszym 

- 10 tys. zł na modernizację świetlicy w Przyłęku 

- 10 tys. zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Chotyni 

- 10 tys. zł na remont dróg w Kownacicy 

- 10 tys. zł na remont dróg w Kaleniu Pierwszym 

- 9 703 zł na dofinansowanie festynu w Sokole z okazji 100-lecia szkoły  

 - 10 tys. zł na zadania związane z realizacją zadań z dziedziny kultury i sportu 

 - 7 500 zł przenieść z ochrony przeciwpożarniczej z działalności bieżącej na zadanie 

inwestycyjne polegające na zakupie dwóch aparatów oddechowych 

Ponadto Przewodniczący wnioskował o rozdzielenie 100 tys. zł, które jest wydzielone na 

wykonanie oświetlenia kortów w następującej proporcji: 85 tys. zł na oświetlenie kortów 

tenisowych i 15 tys. zł na oświetlenie kortu wielofunkcyjnego.  

Głos zabrała radna Danuta Błachnio domagając się wyjaśnień dlaczego akurat taki podział.  

Radny Roman Ochnio również zwrócił się do Przewodniczącego o wyjaśnienie dlaczego 

przesuwa środki z Trzcianki. Zdaniem radnego jest to wyraz pogardy dla mieszkańców 

Trzcianki.  

Przewodniczący upomniał radnego Romana Ochnio i przypomniał, iż każdy ma prawo złożyć 

swój wniosek. 

Odbyła się burzliwa dyskusja. 

Radna Danuta Błachnio ponowiła swoję prośbę o uargumentowanie przedstawionego 

wniosku.  

Przewodniczący tłumaczył, iż każdy ma prawo złożyć swój wniosek. Wójt również złożył 

taki wniosek, bo miał do tego prawo.  
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Sołtys wsi Anielów wyraził swoje oburzenie w związku z tym, iż jego zdaniem wsie Anielów 

i Trzcianka są ciągle pomijane bo nie dostają żadnych środków.  

Przedmówcę poparł również sołtys wsi Trzcianka dodając, iż mieszkańcy Trzcianki tyle pracy 

włożyli w remont świetlicy, a obecnie nawet małego wsparcia finansowego nie mogą 

pozyskać. 

Głos zabrał radny Leszek Urawski prosząc o podanie powodu przesunięcia środków 

z Trzcianki na Przyłęk i Chotynię. Radny pytał dlaczego uznano, że w tych miejscowościach 

środki są bardziej potrzebne niż w Trzciance.  

Przewodniczący był zdania, iż należy w pierwszej kolejności dokończyć świetlicę w Przyłęku 

i Ostrożeniu Pierwszym. Poza tym za 20 tys. zł zostaną skończone obie świetlice. Ponadto 

przypomniał, iż nikt nikomu niczego nie zabiera jest propozycja podziału, która zostanie 

poddana pod głosowanie.  

Toczyła się dyskusja dotycząca świetlic w Trzciance, Ostrożeniu Pierwszym i Przyłęku. 

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie jako pierwszy wniosek 

radnego Romana Ochnio. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 6 

głosów “przeciw “ - 8 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został odrzucony. 

Następnie poddano pod głosowanie drugi wniosek Przewodniczącego Rady. 

   

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw “ - 6 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem wcześniej 

przegłosowanego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw “ - 6 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 22 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 r. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem wcześniej 

przegłosowanego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw “ - 5 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 23 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady poruszając następujące tematy: 

1. Wpłynęło zaproszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego na święto z okazji uchwalenia 

Konstytucji 3-go maja. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 w kościele pod 

wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie. 
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2. Do końca kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe. 

3. 3 maja 2016 r. w Gminie Sobolew obchodzony będzie dzień strażaka. Uroczystości 

rozpoczną się w kościele w Gończycach o godz.11:30, dalsza część świętowania 

odbędzie się w Godziszu przy stawach.  

4. Proponowany termin dożynek gminnych w 2016 r. to 21 sierpnia. 

5. Obchody związane ze 100-lecie istnienia szkoły w Sokole odbędą się 11 września 2016 r. 

Początek o godz. 9:30 w kościele w Gończycach. 

6. W związku z ciągle powracającym tematem działek Przewodniczący poprosił 

o przygotowanie map ilustrujących, które działki są do nabycia, a które są planowane pod 

osiedla i gdzie należy wykonać zjazdy z drogi Wojewódzkiej.  

Jako kolejna głos zabrała radna Justyna Kowalczyk pytając, czy regulacja działek pod 

ul. Jana Pawła II została już sfinalizowana i czy wiadomo coś na temat dofinansowania. 

Ponadto radna zapytała, czy zostały poczynione jakieś ruchy w kierunku wykonania 

oświetlenia na ul. Krępskiej w kierunku cmentarza. 

Wójt odpowiedział, iż nie wiadomo jeszcze kiedy zostanie ogłoszona lista wniosków 

kwalifikujących się na dotacje.  

Z kolei Sekretarz poinformował, iż kroki mające na celu wykonanie oświetlenia na 

ul. Krępskiej zostaną wykonane w najbliższym czasie.  

Następnie głos zabrała radna Hanna Matyska zwracając się do radnego Romana Ochnio 

zapewniła go, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odwiedzi świetlicę w Trzciance oraz ma 

nadzieję, iż w ciągu roku zostaną wygospodarowane środki na jej modernizację. Radna 

poruszyła również problem, który pojawił się w ostatnich dniach dotyczący braku miejsc 

w przedszkolach w Sobolewie i Gończycach. Radna zasugerowała, iż można by było wyjść 

z formą zachęty w postaci 500 zł do rodziców 5-latków, aby posłali dzieci do zerówek.  

Odbyła się dyskusja dotycząca przedszkoli. Poruszono między innymi temat budowy 

przedszkola w Sobolewie. 

Radny Roman Ochnio wypominał Przewodniczącemu działania utrudniające budowę 

przedszkola.  

Z kolei Przewodniczący tłumaczył, iż popiera budowę przedszkola w Sobolewie. Zwraca 

tylko uwagę, aby spojrzeć na inwestycje z szerszej perspektywy. W najbliższych latach 

planowane są również inne inwestycje takie jak np. budowa kanalizacji w Sokole 

i Gończycach, które będą wymagały również dużego nakładu środków.  

Radna Justyna Kowalczyk zwróciła się do radnego Romana Ochnio, aby nie wkładał w usta 

radnych szczególnie tych z Sobolewa słów, że nie zależy im na budowie nowego 

przedszkola, ponieważ nie jest to prawda. Radna dodała, iż przez tyle lat temat budowy 

przedszkola był nie poruszany, a obecnie wymaga się wybudowania przedszkola w ciągu 

jednego roku. 

Radny Leszek Urawski przypomniał, iż na komisji była rozmowa o wybudowaniu stanu 

surowego zamkniętego, a to jest realne.  

Radna Justyna Kowalczyk powiedziała, że ma żal do radnych poprzednich kadencji, iż nie 

poczyniono wcześniej kroków w kierunku budowy przedszkola. 

Głos zabrał Wójt przypominając, iż radni poprzednich kadencji podejmowali inne ważne 

wyzwania takie jak: budowa oczyszczalni ścieków, budowa wodociągów, kanalizacji. 

Ponadto Wójt dodał, iż w przyszłym roku będzie wnioskował o zaciągnięcie kredytu na 

budowę przedszkola.  

Do wypowiedzi radnej Justyny Kowalczyk ustosunkował się również Sekretarz. 

Przypomniał, iż lokalizacja na budowę przedszkola jest naprawdę dobra, dojazd z dwóch 

ulic, a łączna powierzchnia działki wynosi 4 900 m2. Następnie podkreślił, że zarówno jemu 

jak i Wójtowi cała Gmina jest ważna.  

Przewodniczący wyjaśnił, iż realny czas zakończenia budowy przedszkola to 2018 r. 

Z kolei radny Mirosław Owczarczyk zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy jeśli chodzi 

o budowę przedszkola jest coś niezgodne z planem. 

Włodarz odpowiedział, iż wszystko jest zgodne z planem. 



15 

 

W związku z uzyskaną odpowiedzią radny Mirosław Owczarczyk apelował o nie 

wysnuwanie niezgodnych z prawdą wniosków, że radni opóźniają budowę przedszkola.  

Radny Henryk Pukaluk nawiązał do budowy kanalizacji w Gończycach, która jego zdaniem 

jest odsuwana w czasie. 

Wójt wyjaśnił, iż budowa kanalizacji ma rozpocząć się w 2017 r. 

Na zakończenie radny Leszek Urawski zapytał o ciągłą zmienność terminów sesji. Radny 

dopytywał, dlaczego sesje nie mogą odbywać się tak jak było to przyjęte przez parę kadencji 

tj. w czwartki o godz. 11:00. 

Przewodniczący odpowiedział, iż sesje zwoływane są wówczas gdy jest potrzeba 

i dostosowywane do wielu czynników.  

 

Pkt – 24 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 /-/ Karol Marcinkowski 


