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Protokół Nr XVI/2015 

z XVI sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2015 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1205 

Godzina zakończenia – 1610 
 

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. 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 XVI/101/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Sobolew; 

- uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew”; 

- uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej; 

- uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej; 

- uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r.; 

- uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

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

- uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok; 

- uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016-2022; 

- uchwała budżetowa Nr XVI/109/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 r. 
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Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XVI 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 zapytał czy ktoś ma propozycje zmian porządku obrad. 

Głos zabrał Wójt prosząc o wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały 

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

niezabudowanej nieruchomości gruntowej”.   

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego wniosku. 

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

Kowalczyk.  

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały wprowadzony został jako pkt 10 

porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu:  

a) z XIV sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 19 listopada 2015 r.; 

b) z XV sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu  11 grudnia 2015 r. 

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

w dniu 19 listopada 2015 r. i 11 grudnia 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

5. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew.  

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

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

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

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

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

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w Sobolewie na 2016 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobolew na lata 2015-2022. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2016-2022. 

15. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2016. 
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16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po dokonanych 

zmianach. 

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

Kowalczyk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 Przyjęcie protokołu 

a) z XIV sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 19 listopada 2015 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XIV sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radny Paweł Cyrta i radna Maria 

Kowalczyk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XIV/2015 został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) z XV sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 11 grudnia 2015 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XV sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radny Paweł Cyrta i radna Maria 

Kowalczyk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XV/2015 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 4 

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

w dniu 19 listopada 2015 r. i 11 grudnia 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

Pan Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XIV i XV sesji -

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

do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto Wójt poinformował, iż od lutego zacznie funkcjonować ośrodek zdrowia 

w Sobolewie, z kolei ośrodek zdrowia w Gończycach zostanie uruchomiony w marcu. 

 

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 30 listopada 2015 r. odbyła się sesja Rady 

Powiatu Garwolińskiego, która dotyczyła: 

- podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie na rok 2016, 

- przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między 

Sesjami. 

Ponadto radny powiatowy dodał, iż w Powiecie trwają prace nad budżetem na rok 2016. 

Najważniejszą inwestycją będzie budowa Starostwa Powiatowego. Radny przekazał również 

informację, iż Starostwo Powiatu Garwolińskiego złożyło wniosek o „schetynówkę”, ale 

wniosek nie został uwzględniony.  

 

Pkt – 6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

 

Jako pierwsza sprawozdanie ze swojej działalności rozpoczęła Komisja Oświaty, Kultury 

i Sportu. Przewodnicząca Hanna Matyska poinformowała, iż Komisja obradowała w dniu 

23 listopada 2015 r. nad następujacymi tematami: 

1. Organizacja turniejów o puchar Rady Gminy. 

2. Zaopiniowanie budżetu gminy na 2016 r. 

3. Opinia w sprawie wydzierżawienia budynków ośrodków zdrowia i budynku po byłej 

szkole podstawowej w Godziszu. 

4. Sprawy bieżące. 

Ponadto Przewodnicząca dodała, że w ostatnim czasie odbyły się turnieje o puchar Rady 

Gminy podczas których udało się zebrać kwotę w wysokości 1727,60 zł, która została 

przeznaczona na zakup 18 kompletów dresów i przekazane dzieciom potrzebującym.  

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, iż Komisja obradowała w dniu 24 listopada 2015 r. Tematami posiedzenia 

była sprawa podłączenia do kanalizacji budynku kolejowego w Sobolewie oraz opinia 

Komisji w sprawie projektu budżetu na rok 2016.  

 

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

poinformował, że Komisja obradowała w dniu 26 listopada 2015 r. podczas którego poruszyła 

następujące tematy: 

1. Opinia w sprawie wydzierżawienia budynku po byłej szkole podstawowej 

w Godziszu. 

2. Opinia w sprawie wydzierżawienia budynków ośrodków zdrowia. 

3. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sobolew. 

4. Zaopiniowanie budżetu gminy na 2016 r. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Sowa poinformowała, iż Komisja obradowała 

w dniu 30 listopada 2015 r. i 21 grudnia 2015 r. W czasie pierwszego posiedzenia poruszono 

następujące tematy: 

1. Wypracowanie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016. 

2. Sprawy bieżące. 

Z kolei na drugim posiedzeniu Komisja opracowała plan pracy na rok 2016. 

 

 

Natomiast Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Pukaluk poinformował, 

że od ostatniej sesji Rady Gminy Komisja obradowała dwukrotnie w dniu 27 listopada 2015 r. 

i 10 grudnia 2015 r.  

Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2015 r. Komisja poruszyła następujące tematy: 

1. Wypracowanie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 
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oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022. 

2. Sprawy bieżące. 

Z kolei w dniu 10 grudnia 2015 r. Komisja spotkała się w celu wypracowania ostatecznego 

stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2016 r. 

 

 

 

Pkt – 7 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew 

Głos jako pierwszy zabrał Przewodniczący wyjaśniając, iż uchwała podjęta na sesji XIII 

w dniu 16 października 2015 r. została uchylona przez nadzór prawny.  

Sekretarz wyjaśnił, iż był w Siedlcach na rozmowie z prawnikiem sprawdzającym uchwały. 

Pani prawnik wyjaśniła, iż nie zgadza się z większością zapisów ponieważ część z nich 

wynika z ustawy, w związku z tym nie powinny dodatkowo być ujmowane w uchwale.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Statutowej Henryk Pukaluk, który poinformował, 

iż osobiście nie zgadza się ze wszystkimi uwagami nadzoru prawnego. Przede wszystkim nie 

zgadza się z zasugerowaną przez prawnika liczbą członków klubu radnych. Radny był zdania, 

że skoro ustawa mówi, iż Rada decyduje o owej liczbie to skąd sugestie nadzoru.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta. 

 

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew” 

Projekt uchwały zaprezentowała księgowa Ewa Szaniawska. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w listopadzie była podjęta uchwała w powyższej 

sprawie. Okazało się, że jest niezgodność co do liczby właścicieli przedmiotowego gruntu. 

Obecnie przygotowany został projekt uchwały, który nie wylicza właścicieli z imienia 

i nazwiska.  

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 



6 

 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej  

Głos zabrał Wójt wyjaśniając, iż przedmiotowa działka jest własnością pani Żubertowskiej, 

która wyraziła chęć przekazania gruntu pod drogę gminną. 

Ze strony radnych padła propozycja, aby w związku z trudną sytuacją życiową mieszkanki 

zapłacić jej za działki. Niektórzy uważali, iż jeśli mieszkanka wyraziła chęć przekazania 

nieodpłatnie działkę, to powinno się postąpić zgodnie z jej wolą. Odbyła się dyskusja, 

w wyniku której uznano, aby odkupić działkę, a stawkę za m2 ustalić na posiedzeniu komisji.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowane poprawki.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Poprawki zostały przyjęte. 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta.  

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w Sobolewie na 2016 r. 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej radną Annę 

Sowę.  

Przewodnicząca Komisji zaprezentowała Radzie projekt planu pracy na rok 2016. 

Przewodniczący Rady poddał powyższą uchwałę 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 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 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 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 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 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 

2016-2022 

 

Na wstępie Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 

o odczytanie opinii i wniosków Komisji Budżetowej po analizie wniosków stałych Komisji 

Rady Gminy. 

Radny Leszek Urawski zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o zmiany zaproponowane przez stałe 

Komisje to zostały one odrzucone na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, 

ponieważ wynik głosowania był następujący: głosów “za” – 3, głosów “przeciw “ – 3, głosów 

“wstrzymujących się” – 0. Wobec powyższego faktu Przewodniczący Komisji nie powinien 

odczytywać ich w tym momencie, lecz w momencie składania wniosku o zmiany do projektu 

przygotowanego przez Wójta.  

Przewodniczący Rady dodał, iż projekt przedstawiony przez Wójta również nie został 

przyjęty.  

Odbyła się burzliwa dyskusja.  

Radny Henryk Pukaluk był zdania, że głosowanie to jedno, a przedstawienie wszystkich 

materiałów z prac Komisji to inna sprawa. Zapoznanie Rady z przedmiotowymi materiałami 

dałoby możliwość dyskutowania z projektem budżetu, który przedstawił Wójt.  

Radny Leszek Urawski domagał się, aby padła jasna wypowiedź, iż nie są to wnioski Komisji 

Budżetu i Finansów, gdyż takowych nie było. 

Zdaniem Przewodniczącego skoro na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów były 

dwa wnioski jeden Komisji Budżetu i Finansów, a drugi Wójta i oba zostały poddane pod 

głosowanie, a w głosowaniu wystąpiła równowaga, to obecnie oba wnioski powinny być 

przedstawione i poddane pod rozstrzygnięcie Radzie Gminy.   

Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę celem skontaktowania się z radcą 

prawnym. 

Wznowiono obrady po przerwie.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informując, iż opinia mecenasa jest 

taka, że jeśli podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów nie było ostatecznego 
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rozstrzygnięcia wniosków, to wobec tego Rada powinna rozstrzygnąć ten temat na 

posiedzeniu Rady.  

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie obu wniosków.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał wniosek zmian złożony przez Komisję 

– załącznik 7 do niniejszego protokołu. 

Następnie przedstawił wniosek Wójta – załącznik 8 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący oddał głos Wójtowi. 

Włodarz poinformował, iż nie wyraża aprobaty zmianom jakie proponuje część radnych, 

ponieważ jest zdania, że są niesprawiedliwe. Jasno widać tendencję zabierzmy komuś, weźmy 

do siebie. Wójt przypomniał, iż radny nie jest radnym swojego okręgu, lecz radnym całej 

Gminy. Wobec tego cała Gmina i jej rozwój powinna być na sercu każdego.  

Wójt nie zgodził się ze zmianą wzrostu wynagrodzenia z 8 na 4 %. Wysokość wynagrodzenia 

pracowników jest jedną z najniższych w Polsce. Pracownicy pracują dobrze dlatego wzrost 

płac jest jak najbardziej zasadny.  

Następnie odniósł się do wybranych propozycji zmian. 

1. Świetlica w Trzciance – jest to świetlica przy której prace do tej pory prowadzone były 

czynem społecznym. Obecnie zabija się ostatni element chęci działania społeczności na 

rzecz wsi. 

2. Zamiana z ul. Leśnej na ul. Jana Pawła II – dlaczego taka zamiana skoro ul. Leśna ma już 

projekt i jest przygotowana pod inwestycję, a ul. Jana Pawła II nie jest nawet do końca 

uregulowana. 

3. Przeniesienie z Sokół-Poręby na Sokół-Podlasie – powinno się dokończyć Sokół-Poręby, 

a później robić kolejne odcinki. 

4. Trzcianka-Anielów-Ostrożeń Drugi – przedmiotową drogą dowożone są dzieci do szkoły. 

Ponadto jest to również obwodnica przy awarii na drodze nr 17. 

Co do nowych zadań. 

1. Droga na Zosinek w Gończycach – droga ta jest w dobrym stanie. Jest wiele dróg, które 

wymagają modernizacji. 

2. Budowa Wodociągu w Nowej Krępie – dlaczego tylko Nowa Krępa, skoro jest dużo 

gospodarstw w odległości 700-1000 m od sieci, do których kanalizacja jeszcze nie jest 

podłączona. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Jako pierwszy głos zabrał radny Marian Lipiec zwracając się do Przewodniczącego Rady, 

że przy obejmowaniu stanowiska zaznaczał, iż będzie Przewodniczącym całej Rady. Obecnie 

jest Przewodniczącym jednej opcji „Lepszego jutra”, można tak wywnioskować choćby 

z podziału środków przeznaczonych na drogi. Na 6 radnych w sumie przypadło 50 tys. zł, 

a na każdego radnego z „Lepszego jutra” przypada po 50 tys. zł. Środki przeznaczone na 

drogi nie świadczą o gospodarności, bo w Gończycach robi się drogi w pole, a w Sobolewie 

główne drogi wymagają naprawy choćby ul. Długa. Radny pytał dlaczego nikt nie przyznał 

środków na drogi w jego okręgu, np. na ulicę Sosnową i Wrzosową. Na zakończenie radny 

dodał, iż budżet uchwala „Lepsze jutro”, a „Wspólna gmina” nie ma nic do powiedzenia.  

Przewodniczący przywołał radnego Mariana Lipca do porządku i nakazał używanie 

stosownych słów. Następnie Przewodniczący wyjaśnił, iż uchwalenie budżetu to nie jest 

prosta sprawa. Przez wiele lat był uchwalany w takiej formie jaką zaproponował Wójt. 

Obecnie w Gminie Sobolew zapanowało trochę demokracji i radni czytają budżet i proponują 

zmiany. 

W tym roku została dodatkowo znaleziona kwota 350 tys. zł na inwestycje.  

Głos zabrał Wójt wyjaśniając, iż środki te zostały komuś odebrane, a nie zostały znalezione. 

One były w budżecie tylko przeznaczone na inne zadania.  

Przewodniczący uspokajał, iż inwestycje zostały jedynie odłożone w czasie, ale to nie znaczy, 

że zostały wyrzucone. Sobolew jest największą miejscowością w Gminie Sobolew, 

a ul. Dębowa, Leszczynowa, Jana Pawła II wszędzie błoto. Następnie zwracając się do 
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mieszkańców ul. Leśnej zapytał czy wiedzą jaki odcinek drogi miałby być wykonany za ujęta 

w projekcie kwotę. 

Mieszkańcy odpowiedzieli, iż odcinek na ul. Jana Pawła II będzie identyczny jak ten 

wykonany na ul. Leśnej z tym, że na ul. Jana Pawła II trzeba jeszcze wykonać projekt.  

Zdaniem radnego Henryka Pukaluka projekt budżetu przygotowany przez Wójta budzi 

kontrowersje. Zawsze budżet był przyjmowany 15 lub 14 głosami za. Działo się tak ponieważ 

Wójt miał zawsze większość w Radzie. Radny dodał, iż podczas prac nad budżetem 

w Komisjach pozwoliłem sobie zrobić pewien eksperyment. Mamy 18 sołectw. 18 sołectw 

zostało podzielonych w taki sposób, że do ilości mieszkańców (8279) proporcjonalnie zostały 

wyliczone procentowe udziały środków wyodrębnionych na inwestycje. Z wyliczeń wynika, 

iż różnice są znaczące. Niektóre sołectwa otrzymały kilkanaście procent, a inne nie osiągnęły 

nawet pułapu jednego procenta ogółu środków przeznaczonych na inwestycje. Zwracając się 

do mieszkańców zapytał czy uważają to za właściwe.  

Mieszkańcy odpowiedzieli, że nie jest to właściwe.  

Radny Mirosław Owczarczyk zwrócił się do radnego Mariana Lipca aby przedstawił jaka 

kwota została zaprojektowana w budżecie na jego okręg wyborczy przez Wójta.  

Radny Marian Lipiec odpowiedział, iż nic nie było dla niego zaprojektowane.  

Z kolei radny Leszek Urawski przypomniał, iż pieniądze nie są dawane dla radnego lecz dla 

mieszkańców. Następnie dodał, iż nie prawdą jest to co mówi Przewodniczący, iż nie zostało 

zabrane z inwestycji. Środki zostały zabrane z takich inwestycji jak: świetlica w Trzciance, 

czy też budowa ul. Leśnej. Obecnie jest propozycja budowy drogi w Gończycach na Zosinku 

(droga utwardzona), a ul. Leśna w Sobolewie po prostu błoto. Następnie radny dodał, iż nie 

jest przeciwny budowie ul. Jana Pawła II, ale na ul. Leśną jest już wykonany projekt. 

W Gończycach asfaltujemy drogi w pola i las. Jeśli byłyby na to środki to jak najbardziej 

robić wszystkie drogi. Zastanówmy się jednak co na dzień dzisiejszy jest ważniejsze.  

Dla Trzcianki wydzielono jedynie środki na materiały. Pracę przy świetlicy mieszkańcy mieli 

wykonać sami. Na remizę w Sokole w ubiegłym roku przyznano środki w wysokości 120 tys. 

zł, w tym 110 tys. zł – gdzie tu sprawiedliwość. Radny zapytał, gdzie jest demokracja o której 

mówił Przewodniczący. Na oczyszczalni miała powstać wiata było to zalecenie pokontrolne 

i jeśli nie zostanie to zrobione będą kary.  

Głos zabrał radny Piotr Szewczyk przypominając, że każdy budżet budzi kontrowersje. 

Następnie wyjaśnił, iż na Zosinku w Gończycach nie jest dobra nawierzchnia, lecz dziura na 

dziurze. Jeśli nawierzchnia nie zostanie poprawiona to z 100 tys. zł, które potrzebne są teraz 

zrobi się 200 tys. zł w przyszłości.  

Radny Henryk Pukaluk zwracając się do radnego Leszka Urawskiego wyjaśnił, iż w ubiegłym 

roku jako nowa Rada nie zmieniliśmy nic w budżecie. A jeśli chodzi o ścisłość wówczas na 

drogi w Gończycach było przyznane 20 tys. zł, z kolei na drogi w Sobolewie była to kwota 

1 mln. zł. Radny Henryk Pukaluk był zdania, iż radny Leszek Urawski patrzy wyłącznie 

z punktu widzenia sytuacji która jest obecnie, a nie z perspektywy czasu. Budżet to nie jest 

dzisiejszy dzień, ale budżet to jest ciągłość i na to trzeba zwrócić uwagę.  

Głos zabrała również radna Danuta Błachnio prosząc o wyjaśnienie mieszkańcom przyczynę 

przesunięcia środków z ul. Leśnej na ul. Jana Pawła II. Ponadto radna poprosiła o wyjaśnienie 

przesunięcia środków w Sokole z „Porębów” na „Podlasie”. Zwracając się do wszystkich 

Radnych apelowała, aby działać wspólnie, a nie wyrywać sobie wzajemnie środki.  

Przewodniczący wyjaśnił, że na zebraniach sołeckich w Sokole od kilku lat toczy się dysputa 

nad drogami. Ustalenia były takie, aby wykonywać drogi cyklicznie raz na Porębach raz na 

Podlasiu. Droga na Podlasiu jest w stanie tragicznym. Mieszkańcy zmuszeni są często 

wjeżdżać na pola rolników, aby dostać się do swoich domostw. Obecnie droga na Porębach 

doprowadzona jest praktycznie do wszystkich mieszkańców i dlatego kawałek, który jest 

jeszcze nie zrobiony może poczekać. Ponadto Przewodniczący jeszcze raz podkreślił, iż nikt 

nie rezygnuje z zaplanowanych inwestycji, lecz wykonanie ich jest jedynie odraczane 

w czasie.  
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Następnie głos zabrał radny Rafał Talarek zwracając się do mieszkańców ul. Leśnej, 

czy wiedzą, w którym roku miała być wykonana ul. Leśna według WPF. Radny 

poinformował, iż wykonanie przedmiotowej drogi planowane było na 2017 r. W tym roku 

wykonaliśmy ul. Ogrodową chociaż też nie była w projekcie budżetu. Ulica Jana Pawła II jest 

przy kościele, dlatego na pewno korzyść będzie jeśli zostanie ona wyremontowana. 

Ulica Leśna zostanie wykonana zgodnie z obietnicą daną w poprzednim roku.  

Z kolei sołtys Ryszard Gazda wyraził swoje zdanie, że jeśli środki zostaną przesunięte na 

ul. Jana Pawła II to tylko dlatego, że mieszka tam radny.  

Przewodniczący zaprzeczył, że nikt nie kierował się takimi przesłankami, o których mówi 

sołtys. Projekt na ul. Leśną ma chodniki i całą infrastrukturę. Środki które były 

zaproponowane na ten cel wystarczyłyby na niewielki odcinek tej ulicy. Przedmiotowa ulica 

jest bardzo długa i na jej wykonanie powinny być pozyskane środki z zewnątrz. W Gminie 

Sobolew kupka pieniędzy jest niewielka, a obecnie tylko się ją zdmuchuje, a za mało się 

pozyskuje dotacji.  

Jedna z mieszkanek zaznaczyła, iż ulica jest tak długa że jeśli nie zostanie zaczęte stopniowe 

jej wykonywanie to ona nigdy nie zostanie zrobiona. 

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk wyrażając swoje zdanie, że mieszkańcy ul. Leśnej 

i tak w porównaniu do innych dróg w Sobolewie takich jak ul. Dębowa i Leszczynowa mają 

naprawdę dobrą drogę, która jest wybetonowana. Wielu mieszkańców chciało by mieszkać 

przy takiej ulicy.  

Głos zabrała mieszkanka ul. Leśnej Monika Głowala wyjaśniając, iż ulica Jana Pawła II jest 

drogą piaszczystą i można ją zawsze wyrównać, a betonu niestety się nie da. Zasypywanie 

dołów na ul. Leśnej grysikiem to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Obecnie są dziury głębokości 

30 cm, na których można urwać całe zawieszenie. Mieszkanka zaprosiła radnych do 

zapoznania się z problemem w terenie. 

Przewodniczący zapytał dlaczego nikt nie mówi o tym, że w budżecie 2015 r. został 

z projektu usunięty zapis ul. Słoneczne wzgórze (150 tys. zł). Te pieniądze zostały 

w Sobolewie na innych drogach. To nie jest takie proste, potrzeby są bardzo duże. Żadna 

inwestycja nie zostaje wyrzucona tylko oddalona w czasie.  

Mieszkanka zaznaczyła, iż ul. Jana Pawła II nie była ujmowana w planach, a ul. Leśna jest od 

kilku lat. Skąd więc taka zmiana. Gdyby była ustalona jakaś kolejność to mieszkańcy 

poczekaliby cierpliwie, ale obecnej sytuacji nie potrafią zrozumieć.  

Następnie głos zabrała radna Maria Kowalczyk apelowała o niezabieranie pieniędzy jedni 

drugim. Następnie wyraziła swój ból z powodu zabrania z ul. Widokowej 10 tys. zł. Taką 

metodą wyrywania do niczego nie dojdziemy.  

Przewodniczący podkreślił, iż to nie jest wyrywanie jedni drugim. Przepis mówi jasno Wójt 

przygotowuje projekt budżetu, ale budżet zatwierdza Rada. W praktyce nie musi być tak, 

że Rada musi zatwierdzić projekt w formie przygotowanej przez Wójta. Przez wiele lat to tak 

się odbywało, że przyjmowano projekt Wójta, ale obecnie jest inna sytuacja. Przewodniczący 

apelował o uszanowanie decyzji Rady. Obecnie radni chcą pokierować to trochę inaczej, aby 

nie było ubezwłasnowolnienia radnych.  

Mieszkanka pani Głowala domagała się od Przewodniczącego odpowiedzi dlaczego 

są zabrane środki z ul. Leśnej na ul. Jana Pawła II.  

Przewodniczący po raz kolejny wyjaśnił, iż środki nie są zabrane lecz tylko przesunięte.  

Głos zabrał sołtys Andrzej Kazimierak odnosząc się do inwestycji ul. Słoneczne wzgórze 

uważając, że wówczas był popełniony błąd. 

Radna Justyna Kowalczyk wyjaśniła, iż ulica ta miała by przebiegać od ul. Spacerowej przez 

pola w stronę oczyszczalni. Zapytała czy ktoś widzi celowość drogi w pole gdzie nie ma 

domostw.  

Do dyskusji włączył się radny Leszek Urawski mówiąc, że wielu mieszkańców 

ul. Maciejowickiej chciałoby aby wybudowano inny dojazd do oczyszczalni.  

Radny Henryk Pukaluk odniósł się do zarzutów dotyczących Gończyc. W poprzedniej 
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kadencji na budowę kanalizacji Sobolew-Sokół-Gończyce było przeznaczone 8 mln zł 

i zostało to obecnie wykreślone. Dlatego zaproponowaliśmy przeznaczyć środki na 

wykonanie projektu w roku 2016. Zwrócił się do mieszkańców Sobolewa: „Jesteście w dużo 

lepszej sytuacji, bo macie kanalizację od paru lat, a mieszkańcy Gończyc są w sytuacji 

zerowej. Jeśli dzisiaj nie zrobi się kroku to kanalizacji w Gończycach nigdy nie będzie”.  

Głos zabrał włodarz przypominając, iż projektował budżet po raz 25. Nad każdym budżetem 

odbywała się merytoryczna dyskusja w Komisjach. Były wnioski, ale zawsze znajdowano 

wspólne rozwiązanie i były dokonywane poprawki. Budżet był modyfikowany, tylko działo 

się to za zgodą większości. Obecnie jest mur ze strony Rady i żadne argumenty nie trafiają do 

części radnych. Jeśli chodzi o ul. Słoneczne wzgórze to droga ta jest bardzo potrzebna, 

ponieważ odciążyłaby znacznie ul. Maciejowicką.   

Głos zabrał radny Roman Ochnio informując, iż świetlicę w Trzciance mieszkańcy budują 

nieomal we własnym zakresie. Radny kontynuując swoją wypowiedź powiedział: „Nawet 

budynek mieszkańcy pobudowali sami. Jedynie materiał kupowany ze środków gminnych. 

W ciągu jednej kadencji nie zrobiono nic. Budynek zaczął niszczeć. Od poprzedniej kadencji 

wspólnie z nowo wybranym sołtysem zaczęliśmy zachęcać ludzi do pracy na rzecz dobra wsi. 

Mieszkańcy zaczęli pomagać i wspólnymi siłami naprawdę zrobiliśmy dużo. Ogrodziliśmy 

teren i ociepliliśmy budynek. Obecnie były plany na adaptację poddasza, z którego mogły by 

korzystać dzieci i młodzież. Następnie radny zwracając się do Przewodniczącego powiedział: 

„Chce Pan dominować wszędzie nawet na komisjach. Radny Leszek Urawski musiał zwrócić 

Panu uwagę bo nie wiadomo kto przewodniczy na posiedzeniach komisji. Zamordowałeś Pan 

to 30 tys. zł w Trzciance.      

Przewodniczący przypomniał radnemu Romanowi Ochnio, że on z kolei ani razu nie głosował 

za świetlicą w Sokole.  

Radny Roman Ochnio odpowiedział, że był za robieniem świetlicy w Sokole, ale przeciwny 

był robienia jej bez podziału na etapy. Radny przypomniał, iż to między innymi dzięki niemu 

świetlica w Sokole w ogóle powstała. Zwracając się do Radnych dodał: „Zamordujecie czyn 

społeczny w Trzciance. Jeśli teraz ludzi się zniechęci i odejdą to już tego się nie odwróci. 

Zabija się namiastkę aktywności społecznej”.  

Głos zabrała dyrektor przedszkola w Sobolewie Danuta Proczek pytając jakie są plany co do 

budowy przedszkola w Sobolewie w związku z wydzielonymi w budżecie na ten cel 

środkami.  

Wójt poinformował, iż kosztorys na budowę przedszkola opiewa na 3,5 mln zł, bez 

wyposażenia. Na rok 2016 na ten cel przeznaczona jest kwota 500 tys. zł. Budowa będzie 

trwała około 2-3 lat. Jeżeli pojawią się możliwości pozyskania środków z zewnątrz, na pewno 

będziemy składali wnioski.  

Mieszkańcy domagali się udzielenia konkretnej odpowiedzi dlaczego przesunięto środki z ul. 

Leśnej na ul. Jana Pawła II. 

Przewodniczący wyjaśniał, iż inwestycja wróciła jedynie do pierwotnego terminu wykonania, 

czyli do 2017 r. Ponadto dodał, że nikt mieszkańcom tego nie odbiera. Prosił o niesłuchanie 

propagandy. Inwestycja zostanie jedynie oddalona w czasie, a kościół również jest wizytówką 

Sobolewa.  

Jako kolejny głos zabrał Sekretarz Gminy. Na wstępie odniósł się do zaproponowanego 

podziału środków na drogi. Jego zdaniem podział na mieszkańca nijak ma się do 

rzeczywistości. Obcięcie wydatków w Urzędzie, to też nie jest dobry pomysł – nikt nie 

analizował wydatków, a koszt chociażby wysłania jednego listu to 7,50 zł. Podwyżki były 

zaproponowane w wysokości 8 %. Przesłanka była taka, aby wyrównać wynagrodzenie 

młodym pracownikom, którzy zarabiają niewiele.  

Sołtys Andrzej Boryń wyraził oburzenie, iż miały być środki na drogi w Kaleniu Pierwszym, 

a obecnie się okazuje, że na obietnicach się kończy.   

Głos zabrał mieszkaniec Gończyc pan Kondeja. Wracając do historii przypomniał, 

iż większość Rady poprzedniej kadencji przegłosowała wiatraki w Gończycach. Prawda jest 
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taka, iż próbowano mieszkańcom Gończyc postawić stalowe kolosy pod oknami domów. 

Zwracając się do obecnych mieszkańców Sobolewa zapytał, czy oni w takiej sytuacji byliby 

zadowoleni.  

Mieszkańcy odpowiedzieli, iż popierają budowę wiatraków.  

Przewodniczący zamknął dyskusję w powyższym punkcie.  

Przewodniczący poinformował, iż najpierw zostanie poddany pod głosowanie wniosek 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, a następnie stanowisko Wójta w sprawie 

ustosunkowania się do wniosków złożonych przez stałe komisje Rady Gminy. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

Kto jest za pierwszym wnioskiem – wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 

głosów “za” -8 

Kto jest za drugim wnioskiem – stanowisko Wójta. 

głosów “za” -6 

 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Przyjęto wniosek pierwszy.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały z uwzględnieniem 

przegłosowanych zmian. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw “ - 6 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 15 

Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2016 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały z uwzględnieniem 

przegłosowanych zmian. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw “ - 6 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 16 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady informując, iż pani Olena Karpova złożyła 

pismo do Rady Gminy dotyczące opłaty za czynsz. W związku z tym poprosił Komisje 

o poruszenie tematu na posiedzeniach.  

Jako kolejny głos zabrał Wójt mówiąc: „Jest mi przykro, że wy jako radni mający większość 

jesteście tak twardogłowi. Argument z ul. Leśną był nie do obalenia. To jest wasza 

zachcianka, żeby zrobić komuś na złość. To jest bardzo złe, że nie daliście się tutaj dziś 

przekonać. Macie klapki na oczach i żadne argumenty do was nie trafiają”. 

 

Głos zabrał sołtys Ryszard Gazda wyrażając swoje oburzenie z powodu kilkukrotnej 

nieobecności na sesjach radnego Pawła Cyrty. Zapytał czy to przez nieobecnego radnego 

pieniądze zostały zabrane z ul. Leśnej.   

Przewodniczący zwracając się do sołtysa zapytał, czy pieniądze mimo przesunięcia zostały 

w jego sołectwie. 

Sołtys potwierdził, iż środki zostały w sołectwie Sobolew I.  
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Przewodniczący upomniał sołtysa aby ważył wypowiadane słowa, ponieważ sołectwo 

Sobolew I, jest sołectwem w którym prowadzonych jest dużo inwestycji.  

Toczyła się dyskusja, którą przerwał Przewodniczący Rady uznając iż skoro radny Paweł 

Cyrta jest nieobecny, to należy poczekać i skierować ewentualne uwagi bezpośrednio do 

zainteresowanego.  

Sołtys Ryszard Gazda poinformował, iż ma plan, aby zwołać zebranie sołeckie podczas 

którego będzie wnioskował o rezygnację radnego Pawła Cyrty z pełnionej funkcji w związku 

z powtarzającą się nieobecnością na posiedzeniach Rady.  

Z kolei radny Leszek Urawski zwrócił uwagę, aby informacja o zwoływanym posiedzeniu 

komisji docierała do każdego radnego przynajmniej na 3 dni przed planowanym 

posiedzeniem. Ponadto radny prosił, aby przewodniczący Komisji brali przynajmniej 

w jakimś stopniu dyspozycyjność członków komisji w planowanym terminie.  

Radny Marian Lipiec zapytał Wójta o ul. Wrzosową. 

Wójt poinformował, iż jest już ostateczny wyrok sądu, z którego jasno wynika, 

że ul. Wrzosowa jest drogą publiczną.  

Następnie Przewodniczący poinformował, iż reprezentantem Gminy Sobolew w Lokalnej 

Grupie Działania jest obecnie pan Adam Cieśla.  

Sołtys Jacek Bożek zapytał o pojawiające się w prasie komunikaty dotyczące odbioru 

odpadów. 

Włodarz wyjaśnił, iż Urząd Marszałkowski opracowuje nowy plan zagospodarowania 

odpadami. Teren województwa jest podzielony na okręgi. Założenia są takie, że odpady 

wytworzone w danym okręgu, muszą być również w tym samym okręgu składowane. Do tej 

pory Gmina Sobolew przypisana była do okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego. W nowym 

projekcie uległo to zmianie. Gminę Sobolew przypisano do okręgu centralnego, czyli 

Warszawskiego. Rodzą się obawy, że wzrośnie cena za odbiór odpadów, gdyż oddawanie 

śmieci na wysypiska Warszawskie jest droższe. Cała grupa władz powiatu garwolińskiego 

i mińskiego wystosowała protesty, mające na celu pozostawienie obecnego podziału. Ponadto 

Wójt dodał, że w dniu dzisiejszym uczestniczył w spotkaniu z panią Marszałek, która 

zapowiedziała, że raczej nie będzie problemu żebyśmy nadal byli w okręgu Siedlecko-

Ostrołęckim. 

Ponownie powrócono do dyskusji w sprawie ul. Leśnej.  

Radny Mirosław Owczarczyk zasugerował, aby sołtys zwołał zebranie sołeckie i zaprosił 

radnego Pawła Cyrtę, aby wspólnie wyjaśnić wszelkie spory. Ponadto radny dodał, 

iż to że decyzja Rady podjęta w dniu dzisiejszym była taka, a nie inna, niczego nie oznacza. 

Mieszkańcy wspólnie z radnym powinni się dogadać i złożyć oficjalny wniosek do Rady, 

o przesunięcie środków na ul. Leśną.  

Na zakończenie Przewodniczący złożył noworoczne życzenia. Życzył aby rok 2016 obfitował 

w Gminie w inwestycje, środki zewnętrzne i chciałby, aby troszkę więcej mądrości 

i samodzielności było w Radzie.   

 

Pkt – 17 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 /-/ Karol Marcinkowski 


