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Protokół Nr XV/2015 

z XV sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2015 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1000 

Godzina zakończenia – 1015 
 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 13 radnych. Nieobecni radny Paweł Cyrta i radny Rafał Talarek. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew, 

2. Jan Tywanek – Sekretarz Gminy Sobolew, 

3. Grażyna Napora – Skarbnik Gminy Sobolew, 

4. Sołtysi z sołectw 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. Podjęte uchwały: 

- uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew – załącznik 

nr 4; 

- uchwała Nr XV/98/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 grudnia 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 5; 

- uchwała Nr XV/99/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym – zabudowanej 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew – załącznik nr 6; 

- uchwała Nr XV/100/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym – zabudowanej 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew – załącznik nr 7. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XV 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 Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
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terenie Gminy Sobolew. 

4. 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. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie 

bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Sobolew. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie 

bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Sobolew. 

7. Zamknięcie obrad. 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radny Paweł Cyrta i radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 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 radny Paweł Cyrta i radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 4 

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 poinformował, iż § 1 w tabelce został dopisany punkt 6. „od sprzedaży 

pozostałych towarów“ i jest propozycja, aby dzienna stawka owej opłaty wynosiła 6,00 zł. 

Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały z zaproponowaną stawką. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radny Paweł Cyrta i radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 5 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie 

bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Sobolew 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radny Paweł Cyrta i radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 6 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie 

bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 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 radny Paweł Cyrta i radny Rafał Talarek. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 7 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Karol Marcinkowski 

 

 

 


