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Protokół Nr XVIII/2016 

z XVIII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 10 lutego 2016 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 Leszek Urawski. 

 

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. Anna Gładysz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

7. Sołtysi z sołectw Gminy Sobolew, 

8. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, 

9. Przedstawiciele Policji, 

10. Przedstawiciel Ultramedicor, 

11. 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 XVIII/112/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 

rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r.; 

- uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 

planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r.; 

- uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Gminy Sobolew na 2016 r.; 

- uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2016 r.; 

- uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. 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 XVIII/117/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 

przyjęcia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

- uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020; 

- uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 

przywrócenia Posterunku Policji w Sobolewie. 
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Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XVIII 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. 

Przewodniczący poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Wystąpienie 

przedstawiciela Ultramedicor”.   

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Leszek Urawski i radna Danuta 

Błachnio.  

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały wprowadzony został jako pkt 5 

porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: 

a) z XVI sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 28 grudnia 2015 r.,  

b) z XVII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 7 stycznia 2016 r. 

4. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie.  

5. Wystąpienie przedstawiciela Ultramedicor. 

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

w dniu 28 grudnia 2015 r. i 7 stycznia 2016 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

7. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

8. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

w Sobolewie na 2016 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2016 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2016 r. 

13. Podjęcie uchwały 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. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
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w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Sobolewie. 

17. Stanowisko Rady w sprawie Pani Oleny Karpovej. 

18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Leszek Urawski i radna Danuta 

Błachnio.  

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 2016 r.  

 

Pkt – 3 Przyjęcie protokołu: 

a) z XVI sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 28 grudnia 2015 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XVI sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Leszek Urawski i radna Danuta 

Błachnio.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XVI/2015 został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) z XVII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 7 stycznia 2016 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XVII sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Leszek Urawski i radna Danuta 

Błachnio.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XVII/2016 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Do obrad dołączyła radna Danuta Błachnio. 

 

Pkt – 4 

Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie 

Przewodniczący oddał głos przedstawicielom policji. 

Głos zabrał zastępca komendanta powiatowego insp. Marek Niezgoda. Na wstępie poprosił 

obecnych na posiedzeniu o wypełnienie ankiety. Następnie inspektor pokrótce opowiedział 

o tworzonych przez Komendę Główną  i Ministerstwo tzw. mapach zagrożenia. Mapy będą 

zawierały informacje z podziałem na trzy części: 

- sprawy kryminalne i ilość przestępstw; 

- sprawy prewencyjne; 
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- ruch drogowy. 

Głównym celem tworzenia map zagrożeń jest zobrazowanie zagrożeń oraz dokonanie zmian 

w strukturach policji i dostosowanie ich do faktycznego zagrożenia.  

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady pytając, czy istnieje szansa na przywrócenie 

posterunku policji w Sobolewie. 

Zastępca komendanta odpowiedział, iż w chwili obecnej nie może udzielić odpowiedzi na 

zadane pytanie. Zapewne duży wpływ na zmiany będą miały zebrane informacje dotyczące 

zagrożeń występujących na terenie gminy Sobolew. Do 20 lutego 2016 r. zbierane będą 

informacje w całym kraju dotyczące zagrożeń. Następnie uruchomione zostaną mapy zagrożeń 

i każdy będzie mógł wnosić swoje uwagi co do zagrożeń w miejscu swojego zamieszkania.  

Głos zabrał również Wójt wyrażając nadzieję, iż w najbliższym czasie posterunek policji 

powróci do Sobolewa. Włodarz zaznaczył, że obecność posterunku miałaby zapewne wpływ 

na tak zwaną chuligankę. Od chwili likwidacji posterunku można zaobserwować spadek patroli 

na terenie gminy. Na koniec Wójt zapewnił, iż Gmina Sobolew będzie apelowała 

o przywrócenie posterunku policji do Sobolewa.  

Przewodniczący uzupełniając wypowiedź włodarza przypomniał, że Rada Gminy zawsze 

dofinansowywała i wspierała działania posterunku policji w Sobolewie.  

Następnie insp. Marek Niezgoda zaprosił na debatę powiatową z przedstawicielami Komendy 

Głównej, która odbędzie się w dniu 26.02.2016 r. o godz. 12:00 w „Ekonomiku”.  

Głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk zwracając się z pytaniem do zastępcy komendanta 

czy policja podejmuje jakiekolwiek kroki odnośnie kontroli kierowców na obecność środków 

odurzających i czy przeprowadzenie takiego badania jest możliwe w momencie zatrzymania.  

Odpowiedzi udzielił zastępca komendanta wyjaśniając, że policja posiada testery służące do 

wstępnej weryfikacji. W razie potrzeby wykonywane są badania krwi.  

Radny Mirosław Owczarczyk dopytywał, czy idą jakieś prace w kierunku wykonywania takich 

badań profilaktycznie.  

Inspektor Marek Niezgoda odpowiedział, by było to możliwe po pierwsze musiałaby być 

zmieniona ustawa, a po drugie wiązałoby się to z zakupem odpowiedniego sprzętu.  

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk pytając kto może użyć alkomatu celem sprawdzenia 

pracownika w firmie, czy może być to obojętnie jaka osoba, czy wyłącznie osoba posiadająca 

przeszkolenie w tym zakresie.  

Przedstawiciel policji poinformował, iż może uczynić to każdy, ponieważ alkomat nie jest 

urządzeniem specjalistycznym, które wymagałoby przeszkolenia, czy też ukończenia kursu. 

 

Pkt – 5 

Wystąpienie przedstawiciela Ultramedicor 

Głos zabrał kierownik ośrodka zdrowia w Sobolewie lekarz Włodzimierz Klimm. Na wstępie 

zaznaczył, iż ośrodek zdrowia w Sobolewie jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

świadczącym usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Działalność obecnie 

rozszerzona jest o USG, a w niedługim czasie jeśli uda się uzyskać pozwolenie sanepidu ruszy 

również rentgen w Gończycach. Na chwilę obecną przyjmuje lekarz rodzinny, internista 

i pediatra. Jeśli chodzi o lekarzy specjalistów to działalność specjalistyczna jest bardzo 

reglamentowana przez NFZ, dlatego nie udało się pozyskać kontraktu. Firma jest w stanie 

zapewnić około 60 % specjalistki  po minimalnych cenach.  

Radny Roman Ochnio zapytał czy będzie przyjmował lekarz kardiolog. 

Lekarz poinformował, że będzie przyjeżdżał lekarz kardiolog na co dzień pracujący w szpitalu 

w Aninie. Wizyty będą odpłatne, zapewne w granicach takich jak u ortopedy, czyli 80 zł. 

Z kolei radna Anna Sowa zapytała co z badaniami laboratoryjnymi. 

Kierownik ośrodka wyjaśnił, że badania pobierane są w ośrodku od poniedziałku do piątku 

w godz. 8:00-10:00. O godz. 10 kurier zabiera próbki i zawozi do laboratorium. W dniu badania 

w godzinach popołudniowych wyniki są dostępne w formie elektronicznej, natomiast wersję 

papierową można odebrać w przychodni kolejnego dnia.  
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Radna Danuta Błachnio zwróciła się z pytaniem czy jeśli ktoś nie jest pacjentem Ultramedicoru 

a ma skierowanie na USG to czy może wykonać je w ośrodku w Sobolewie.  

Lekarz tłumaczył, że tylko w przypadku gdyby sąsiedni ośrodek podpisał umowę 

z Ultramedicor wówczas pacjent mógłby wykonać badanie bezpłatnie. W innej sytuacji jeśli 

nie jest pacjentem może skorzystać z usług ale w formie odpłatnej. Właściciel firmy dodał, 

iż jeśli chodzi o zakres USG dostępnych w ramach NFZ dla pacjentów ośrodka są to 

następujące badania: ogólne jamy brzusznej, badanie tarczycy, badanie węzłów chłonnych, 

badanie jąder u mężczyzn, wykonywane są również badania u dzieci.  

Radna Justyna Kowalczyk zapytała do jakiego laboratorium odwożone są pobrane materiały. 

Lekarz odpowiedział, iż jest to laboratorium Alab, jako koło zapasowe jest również podpisana 

umowa z laboratorium w Garwolinie. 

Z kolei radny Mirosław Owczarczyk zapytał czy jest oferta dotycząca wizyt domowych.  

Lekarz poinformował, że taka oferta jest dostępna, ale jest ona skierowana do osób 

w podeszłym wieku przykutych do łóżka. Wizyty domowe uzależnione są od mocy 

przerobowych. Jeżeli w przychodni pracuje jeden lekarz to może być tak, iż na wizytę domową 

trzeba będzie poczekać do zakończenia jego dyżuru lub do następnego dnia. Jednak trzeba 

pamiętać iż lekarz dojedzie jedynie do osób ciężko chorych. Pozostałych firma zaprasza do 

przychodni. Takie rozwiązanie jest o wiele bardziej korzystne dla pacjenta, ponieważ lekarz 

przy pomocy sprzętu, który posiada w ośrodku jest w stanie zrobić 5 razy więcej niż przy 

pomocy dwóch rąk.  

Radny Piotr Szewczyk zapytał, czy takie same usługi będą świadczone w Gończycach. 

Kierownik ośrodka odpowiedział, iż w związku z tym, że jest to jedna firma to w Sobolewie 

jest USG, a w Gończycach jak wszystko pójdzie dobrze będzie rentgen. W Gończycach 

również codziennie będzie lekarz tak jak i w Sobolewie. Założenie jest takie, aby oba ośrodki 

się uzupełniały a pacjenci dowolnie mogli korzystać z obu przychodni.  

Z kolei sołtys Jan Pasik zapytał, jakich formalności należy dokonać, aby zostać pacjentem 

Ultramedicor i czy należy składać pisemną rezygnację z obecnej przychodni.  

Lekarz wyjaśnił, że należy dokonać wyboru w którym ośrodku pacjent chce się leczyć. 

Wystarczy przyjść i wypełnić formularz. Nie ma konieczności przynoszenia karty z poprzedniej 

placówki. Dwa razy w roku każdy ma prawo bezpłatnie zmienić ośrodek zdrowia.  

Sołtys Jacek Bożek zapytał, co z historią choroby. 

Lekarz tłumaczył, że historia jest tylko dla pacjenta. Poprzedni ośrodek ma obowiązek 

przechowywać kartę pacjenta 5 lat, dlatego nie jest możliwe jej przeniesienie. Każdy ma prawo 

uzyskać kserokopię i to pacjentowi gwarantują przepisy prawa.  

Radny Mirosław Owczarczyk zapytał, czy pacjenci zapisani w Sobolewie mogą korzystać 

z placówki w Warszawie.  

Lekarz wyjaśnił, iż są to dwie różne placówki. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.  

Z kolei radna Hanna Matyska zapytała o specjalistę ginekologa. 

Padła odpowiedź, iż nie ma warunków lokalowych na tego typu specjalistę. 

Sekretarz zapytał, czy będzie można uzyskać usługę z zakresu medycyny pracy, czy też 

medycyny sportu.  

Lekarz tłumaczył, że jeśli uzbiera się grupa ludzi to będzie możliwość przyjazdu lekarza 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Usługa będzie odpłatna. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy będzie dostępna usługa z zakresu wydawania zaświadczeń 

do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Kierownik ośrodka odpowiedział, że jeśli będzie taka potrzeba to będzie taka możliwość. 

Pukaluk zapytał o opiekę w szkołach. 

Dyrektor szkoły Krzysztof Łapacz wyjaśnił, iż w dniu wczorajszym została podpisana umowa 

z firmą „Ultramedicor” na świadczenie usług.  
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Pkt – 6 
Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesjach Rady Gminy w dniu 

28 grudnia 2015 r. i 7 stycznia 2016 r. oraz z działalności międzysesyjnej  

Pan Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XVI i XVII sesji -

załącznik nr 5. Następnie Wójt poinformował, iż w ostatnim czasie odbył się jeden przetarg 

dotyczący kanalizacji w Sokole.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady pytając o realizację uchwały w sprawie studium, jakie kroki 

administracyjne zostały w tej sprawie poczynione. 

Wójt odpowiedział, iż zrobione zostało rozeznanie cenowe. Ponadto zapewnił, iż zmiana 

studium nastąpi w bieżącym roku. 

Ponownie głos zabrał Przewodniczący pytając na jakim etapie jest wykonanie części uchwały 

budżetowej, w której były zabezpieczone środki na zapłatę za parking u pana Zygadły.  

Wójt odpowiadając poinformował, że środki nie zostały przelane ponieważ Urząd jest 

w posiadaniu opinii prawnej z której wynika, iż nie należy regulować tej faktury, dlatego środki 

trafiły w nadwyżkę.  

Następnie Przewodniczący Rady zapytał Wójta, jakie kroki zostały poczynione w celu 

wyjaśnienia sprawy związanej z firmą Sante. 

Włodarz poinformował, iż sprawa została rozpoznana i wszystko jest zgodnie z prawem. 

Rada Justyna Kowalczyk zaznaczyła, iż jej zdaniem powinno być wszczęte postępowanie 

administracyjne wobec firmy Sante, czego nie uczyniono.  

Głos zabrała radna Anna Sowa pytając, czy wpłynęła deklaracja od firmy Sante na bieżący rok. 

Włodarz potwierdził, iż deklaracja została złożona i opiewa na kwotę około 800 tys. zł. 

Następnie radny Henryk Pukaluk zapytał na jakim etapie jest realizacja uchwały gwarantującej 

środki na zapłatę za samochody, skoro nie wydatkowano środków na cel, na który były 

przeznaczone. 

Skarbnik wyjaśniła, iż naniesienie zmiany w budżecie jest realizacją dokonania zmian, 

a wydatkowanie to zupełnie inna sprawa. Środki na dany cel były zabezpieczone 

w odpowiednim paragrafie, ale w związku z tym, iż nie zostały wydatkowane weszły 

w nadwyżkę.  

Z kolei radny Mirosław Owczarczyk zapytał dlaczego zostały zwrócone środki firmie Sante 

skoro nie ma na to opinii prawnej. 

Skarbnik poinformowała, iż konsultowała z prawnikiem z Regionalnej Izby Obrachunkowej 

z Lublina, który po zapoznaniu się ze sprawą stwierdził, iż ze strony Urzędu było zrobione 

wszystko zgodnie z prawem.  

Głos zabrał włodarz wyrażając swoje oburzenie i prosząc radnych o zapoznanie się z ustawą 

o samorządzie gminnym, w której określone są kompetencje Wójta. Wójt kontynuując 

powiedział: „To ja jestem odpowiedzialny za wydatki budżetu gminy i ja w razie czego idę za 

to do więzienia, więc bardzo proszę mnie nie namawiać do takich wydatków, za które mogę iść 

do więzienia”. 

Do wypowiedzi Wójta ustosunkował się Przewodniczący Rady mówiąc: „Znam doskonale 

kompetencje Rady Gminy i Wójta. Pan odpowiada za wydatki, ale również ręczy Pan za 

pozyskiwanie środków również z podatków. Jeśli okaże się, że został popełniony błąd ze strony 

Urzędu to to też działa w obie strony”. 

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk zwracając się do Wójta z następującymi pytaniami: 

1. Czy wiedział Pan i przez Komendę został poinformowany, że te samochody wpłynęły na 

parking do Pana Zygadło. 

2. Czy zapoznał się Pan z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

jaki ciąg postępowania w tym zakresie następuje. 
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3. Czy dokonał Pan zgodnie z tym rozporządzeniem działań, aby ta sprawa była załatwiona 

ostatecznie.  

Wójt: „Na wszystkie pytania odpowiadam tak, wiedziałem i zapoznałem się z przepisami. 

Dokumenty które przychodziły były błędne”.  

 

Pkt – 7 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

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

Garwolińskiego, która dotyczyła: 

1. Przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Garwolińskiego za rok 2015. 

2. Przedstawienia sprawozdań z działalności stałych komisji problemowych Rady Powiatu 

Garwolińskiego za rok 2015. 

3. Przedstawienia sprawozdania z działalności Rady Powiatu Garwolińskiego za rok 2015. 

4. Sprawozdania Starosty Powiatu Garwolińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego za rok 2015. 

5. Sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Garwolińskiego za rok 

2015. 

6. Zapoznania ze stanem ekonomiczno – organizacyjnym PKS w Garwolinie S.A. za rok 2015. 

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

nieruchomości gruntowej. 

8. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński. 

9. Podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmian w uchwale 

Nr XIII/64/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych 

prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez 

osoby fizyczne na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystywania. 

10. Podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie utworzenia samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem. 

11. Informacji Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu Garwolińskiego w 2015 r. 

 

Radny powiatowy ponadto dodał, iż sytuacja PKS nie wygląda najlepiej. Pomimo 

restrukturyzacji nadal zakład ten nie przynosi zysków. Rok 2015 zamknął się stratą 81 tys. zł. 

Od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Garwolińskiego. Wówczas Powiat zapewni połączenia pomiędzy 

poszczególnymi gminami, z kolei zapewnienie transportu na terenie gminy spadnie na 

samorządy gminne.  

 

Radny Roman Ochnio odniósł się do remontów na drodze wojewódzkiej na odcinku Sobolew-

Gończyce. Pobocza są poprawiane, ale w związku z tym, że jest to robione półśrodkiem, to 

deszcze wszystko wymywają i przy krawędziach drogi robią się wyrwy.  

 

Pkt – 8 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, iż Komisja w ostatnim czasie nie 

obradowała. 
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Z kolei przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja spotkała 

się w  dniu 14 stycznia 2016 r., w czasie którego ustalony został planu pracy Komisji na 2016 r. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, iż Komisja obradowała w dniu 28 stycznia 2016 r. podczas którego poruszono 

następujące tematy: 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2016. 

2. Zapoznanie się z projektami uchwał dotyczących działalności GOPS. 

3. Sprawy bieżące. 
 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że od ostatniej sesji 

Komisja obradowała dwukrotnie. Pierwsze posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 r. dotyczyło: 

1. Opracowania planu pracy Komisji na 2016 r. 

2. Zapoznania się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

3. Spraw bieżących. 

Z kolei drugie posiedzenie odbyło się w dniu 25 stycznia 2016 r. Tematem głównym były 

dyżury przedszkoli w okresie ferii zimowych.  
 

Następnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Rafał 

Talarek poinformował, że Komisja obradowała w dniu 29 stycznia 2016 r. Tematem głównym 

posiedzenia było wypracowanie planu pracy Komisji na 2016 r. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do przedstawionych sprawozdań. 

 

Jako pierwsza głos zabrała radna Maria Kowalczyk przypominając, iż było wiele inwestycji 

robionych na terenie Gminy Sobolew, dlatego nie rozumie odciągania budowy przedszkola 

w Sobolewie. Zdaniem radnej powinno się jak najszybciej postawić stan surowy budynku, 

ponieważ wszyscy doskonale wiedzą w jakich warunkach uczą się dzieci w przedszkolu 

w Sobolewie. Nikt nie był przeciwny budowie szkoły i przedszkola w Gończycach, skąd 

obecnie takie różne głosy.  

Przewodniczący zabrał głos i zwracając się do przedmówczyni powiedział, iż wprowadza ludzi 

w błąd. Obecnie jest w projekcie budżetu wydzielone na budowę przedszkola w Sobolewie 

500 tys. zł., są to środki już zagwarantowane. Padła propozycja, aby całą nadwyżkę z 2015 r. 

dodać do tych 500 tys. zł i przeznaczyć na budowę. Nie jest to jednak realne, ponieważ są inne 

zobowiązania, które nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku i środki na nie zaplanowane 

weszły w nadwyżkę.  

Radny Mirosław Owczarczyk zwracając się do radnej Marii Kowalczyk, aby w związku z tym, 

iż jest wieloletnią radną powiedziała, ile nadwyżek w całości zostało przesuniętych na budowę 

przedszkola w Gończycach.  

Radna odpowiedziała, że zawsze Rada rozważała, co jest najbardziej potrzebne. Następnie 

dodała, iż każdy kawałek drogi jest potrzebny. Radna zaznaczyła, że nigdy nie była przeciwna 

jakiejkolwiek inwestycji na terenie gminy. Radna dalej podtrzymywała, iż budowa przedszkola 

powinna być obecnie inwestycją priorytetową.  

Następnie głos zabrał Sekretarz zwracając się do Komisji, iż w związku z przedstawionym 

sprawozdaniem przypomina, że Komisja nie jest władna decydować o tym, kiedy i jak długo 

będzie czynne przedszkole. Jeśli już to Komisja powinna wystąpić do Wójta z konkretnym 

wnioskiem, bo to on jest pracodawcą dyrektora. W Radzie Powiatu Komisje wnioskują do 

Starosty, a następnie Starosta lub zarząd ustosunkowują się do złożonego wniosku. Zdaniem 

Sekretarza Rada wychodzi poza swoje kompetencje.  
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Radny Piotr Szewczyk wyjaśnił, iż Komisja zareagowała na wniosek mieszkańców, aby 

przedszkola czynne były w ferie i wakacje. Radny dodał, iż wszystko było zgodnie z prawem, 

ponieważ w posiedzeniu uczestniczył zarówno Wójt jak i dyrektorzy.  

Przewodniczący Rady ponownie zwrócił się do przewodniczących Komisji, aby oprócz 

protokołów z posiedzenia, Komisja wystosowywała również pisemny wniosek do Wójta. 

 

Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę.  

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

w Sobolewie na 2016 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Leszek Urawski, Roman Ochnio 

i Mirosław Śliz. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Do obrad dołączyli radny Mirosław Śliz i radny Roman Ochnio. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2016 r. 

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 Leszek Urawski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2016 r. 

Projekt uchwały zaprezentowała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sobolewie Anna Gładysz.  

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 Leszek Urawski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew 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 14 radnych. Nieobecny radny Leszek Urawski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały 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 

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały był analizowany na posiedzeniu 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska. 

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 Leszek Urawski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 

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 Leszek Urawski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 15 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła powyższy projekt uchwały. 

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 Leszek Urawski. 
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głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 16 

Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Sobolewie 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Przewodniczący Rady poprosił o wysłanie niniejszej uchwały również do senator Marii Koc.  

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Leszek Urawski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 17 

Stanowisko Rady w sprawie Pani Oleny Karpovej 

W związku z tym, iż sprawa omawiana była na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 

poprosił o zabranie głosu przez przewodniczącego Komisji.  

Przewodniczący Komisji Henryk Pukaluk poinformował, iż po zapoznaniu się z dokumentem 

przedłożonym przez mecenasa i dokumentami dotyczącymi powyższej sprawy jest zdania, 

że uchwała podjęta przez Radę Gminy w dniu 6 listopada 2014 r. była nieprawidłowa. W owym 

czasie umowa podpisana z panią Oleną Karpową opiewała na dwa lokale. Z umowy jasno 

wynika, że pani Karpova dzierżawi dwa lokale. Jeden lokal o powierzchni 42 m2, a drugi 46 m2. 

Następnie Przewodniczący Komisji odniósł się do zarzutu, że Komisja nie opracowała projektu 

uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Sobolew. Przypomniał, iż na posiedzeniu członkowie komisji poprosili Wójta o aktualny wykaz 

zasobów lokalowych. Po otrzymaniu dokumentu okazało się że stan faktyczny jest taki sam jak 

poprzednio. Żadnej zmiany w tym zakresie nie zrobiono. W związku z powyższym Komisja 

zwróciła się z prośbą o uzupełnienie wykazu lokali i przedłożenia projektu uchwały na sesji 

Rady Gminy. Wobec tego, iż ostatnio podane dane nic nie wniosły, a zasoby lokalowe pozostają 

na tym samym poziomie to nadal pani Karpowa dzierżawi dwa lokale. Jedynie w momencie 

kiedy w uchwale widniałby zapis „lokale” a nie „lokal” przy 80 m2 to wówczas można by było 

mieć wątpliwości po czyjej stronie jest racja. Skoro jednak w uchwale jest zapis mówiący 

o lokalu to prawda jest taka, że pani Karpova ma rację i słusznie domaga się zwrotu 

nadpłaconego czynszu.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady zaznaczając, iż sprawa jest niekompletna. Rada uchwaliła 

100 % wzrost czynszu dla lokalu powyżej 80 m2. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, 

iż w gminnym wykazie lokali nie ma mieszkania o takiej powierzchni. Opłata jest źle naliczana 

bo nie ma takowego mieszkania. Gdyby z owych dwóch mieszkań powstało jedno 

o powierzchni 88 m2 i zostało wykazane jako takowe w wykazie mieszkaniowym, wówczas 

naliczanie wyższej stawki za czynsz byłoby zgodne z prawem.  

Z kolei radny Mirosław Śliz był zdania, iż obowiązywały dwie prawomocne uchwały Rady 

Gminy. Pierwsza zakładająca wzrost czynszu obowiązywała 4 miesiące, dlatego pani Olena 

płaciła przez ten okres wyższy czynsz. Następnie Rada podjęła uchwałę uchylającą 

wprowadzone zmiany wobec tego również i czynsz powrócił na niższy pułap.  
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Przewodniczący zgodził się, że uchwała podniosła czynsz dla mieszkań powyżej 80 m2, ale 

w zasobie Gminy Sobolew nie ma takiego mieszkania. Nie można zobowiązać nikogo do 

zapłaty wyższego czynszu skoro takie mieszkanie nie istnieje.   

Radny Henryk Pukaluk uważał, że błąd był również po stronie nadzoru prawnego, który uznał 

uchwałę za zgodną z prawem, nie sprawdzając czy gmina rzeczywiście dysponuje lokalem 

powyżej 80 m2. Bez względu na to jaka będzie decyzja Rady jest zdania, iż postępowanie wobec 

pani Oleny Karpovej nie jest zgodne z prawem.  

Głos zabrał również radny Rafał Talarek zaznaczając, iż tyle czasu Rada poświęciła tej sprawie, 

że obecnie powinna być podjęta ostateczna decyzja o zwrocie nadpłaconej kwoty. Ponadto 

zdaniem radnego powinny być dokonane odpowiednie formalności, aby ustalić jednoznacznie 

jakie mieszkania są w zasobie mieszkaniowym gminy.  

Włodarz odwołał Radę do ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ sprawa, którą się zajmują 

jest kompetencją Wójta, a nie Rady Gminy. 

Przewodniczący przypomniał, iż pismo od mieszkanki wpłynęło do Rady Gminy dlatego jest 

w obowiązku przedstawić sprawę Radzie, aby zajęła w tym temacie stanowisko. Rada nie 

podejmuje w tym temacie decyzji tylko wyraża swoje stanowisko, które nie jest wiążące. 

Ostateczną decyzję i tak podejmie Wójt. 

Wójt zwracając się do Przewodniczącego przypomniał, iż powinien po otrzymaniu pisma od 

mieszkanki przekazać go według właściwości do Wójta Gminy.  

Radny Mirosław Śliz był zdania, że Rada podjęła uchwałę, więc stanowisko jest zbędne w tym 

zakresie.  

Przewodniczący jeszcze raz wyjaśnił, iż Rada nie wchodzi w niczyje kompetencje wyraża 

jedynie swoje stanowisko. Przewodniczący dodał, że mieszkańcy piszą do Rady i dzięki temu 

radni mają większą wiedzę na temat tego, co dzieje się w gminie. 

Z kolei zdaniem radnego Romana Ochnio nie może być tak, że Rada przychyla się każdej 

prośbie mieszkańców nawet wówczas, kiedy z opinii prawnej powinno się ją odrzucić. Ponadto 

radny był zdania, iż za takie mieszkanie ludzie płacą dużo większe pieniądze dlatego nie 

rozumie roszczeń mieszkanki.  

Po skończonej dyskusji przewodniczący przeprowadził głosowanie pytając kto jest za 

zwróceniem kosztów, które zostały naliczone pani Olenie Karpovej.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Leszek Urawski. 

głosów “za” - 7 

głosów “przeciw “ - 4 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 

Większością głosów Rada uznała, iż nadpłacona kwota powinna być zwrócona mieszkance. 

 

Pkt – 18 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Radny Henryk Pukaluk poprosił o przygotowanie dokumentów za zgodność z oryginałem 

związanych z korektą deklaracji złożoną przez firmę SANTE oraz dokumentów związanych 

z samochodami porzuconymi ulokowanymi na parkingu pana Zygadło.  

Wójt poprosił radnego o złożenie pisemnego wniosku w powyższej sprawie i dokładne 

określenie dokumentów, które chciałby pozyskać.  

Sołtys Jan Pasik zapytał, co z pasami koło wiaty w Ostrożeniu Pierwszym, o które wnioskował. 

Odpowiedzi udzielił przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa Mirosław Owczarczyk, który wyjaśnił, iż z Zarządu Dróg przyszła 

odpowiedź, aby Wójt wykonał pomiar ruchu w danym miejscu.  
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Przewodniczący Rady zwracając się do dyrektora Zespołu Szkół w Sobolewie zapytał, czy 

istnieje możliwość skierowania autobusu szkolnego na Kaleń Pierwszy. 

Dyrektor Krzysztof Łapacz wyjaśnił, że to gdzie autobus ma zajeżdżać określa ustawa i tak dla 

dzieci małych jest to odległość od szkoły 3 km, a dla dzieci starszych 4 km. Patrząc na 

wykonaną sieć, to obecnie jest to wyłącznie kwestia finansowa. Trasy w przetargach były 

określone bardzo szczegółowo. Takich miejscowości i punktów jak Kaleń Pierwszy na terenie 

całej Gminy jest dużo. Poza tym nie wiadomo, czy droga na Kaleń Pierwszy spełnia wymogi, 

aby mógł poruszać się po niej autobus.  

Następnie radny Rafał Talarek zapytał, czy na budowę placu zabaw w Kownacicy był 

wykonywany projekt. 

Sekretarz odpowiedział, że projekt był wykonany. 

W związku z uzyskaną odpowiedzią radny Rafał Talarek wyraził swoje zdziwienie, iż wobec 

tego nie rozumie dlaczego obecnie Zarząd Dróg odmówił, wydania pozwolenia na ustawienie 

przy owym placu barierek, sugerując jednocześnie przesunięcie wejścia na plac. Radny zapytał, 

czy w związku z tym możliwe jest ustawienie barierek bez konsultacji z Zarządem Dróg.  

Wójt odpowiedział, że jest to możliwe ale tylko wówczas gdy będą one ustawione poza pasem 

drogowym.  

Z kolei radna Justyna Kowalczyk zapytała, czy w związku z modernizacją budynku szkoły, 

Urząd Gminy będzie występował o dofinansowanie z zewnątrz.  

Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o wspomniane projekty to wymogiem jest, iż najmniejsze zadanie 

musi opiewać na kwotę 2 mln zł, a w przypadku Zespołu Szkół w Sobolewie nie ma obecnie 

takiej potrzeby.  

Następnie radna Justyna Kowalczyk poprosiła o naprawę ubytku w ul. Maciejowickiej. 

Sekretarz poinformował, iż dokonał już oględzin w terenie i ubytek zostanie naprawiony 

w najbliższym czasie.  

Radna Justyna Kowalczyk zwróciła się z prośbą o wpisanie w protokole nr XIV/2016 

w wykropkowane miejsce kwoty dotyczącej zwolnienia z podatku.      

Głos zabrał sołtys Nowej Krępy pytając kiedy zostanie wykonany wodociąg we wsi Nowa 

Krępa, ponieważ obecnie mieszkańcy nie mają wody w studniach.  

Przewodniczący odpowiedział, iż obecnie nieznana jest jeszcze wysokości nadwyżki za rok 

ubiegły, wobec tego nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. 

Z kolei radny Roman Ochnio ponowił prośbę do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o Komisję 

wyjazdową do świetlicy w Trzciance.  

Radny Mirosław Owczarczyk zapytał czy jest decyzja odnośnie LGD. 

Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze przydziału.  

Następnie radny Mirosław Owczarczyk zwracając się do Wójta powiedział: „Kierował Pan 

słowa odnośnie kompetencji, może faktycznie zdarza się że wkraczamy w Pana kompetencje. 

Pan jest odpowiedzialny za budżet, to dlaczego udzielił Pan wywiadu do prasy gdzie jasno 

oskarża Pan radnych, że to oni się pomylili i zabrakło im środków w budżecie. A dziś podkreśla 

Pan, że to Pan jest decydentem.  

Wójt ustosunkowując się do wypowiedzi poprzednika powiedział: „wniosek który Państwo 

przedstawiliście jako „lepsze jutro” nie był przyjęty przez Komisję Budżetu i Finansów, czyli 

nie był formalnie wnioskiem i nikt go formalnie nie badał. Ja byłem przekonany, że przejdzie 

budżet w postaci jaką ja przedstawiłem. Na sesji nastąpiły zmiany i nie było czasu, aby to 

zweryfikować. Zweryfikowano to po 2 dniach.  

Radny Mirosław Owczarczyk przypomniał, iż projekt zmian był przedstawiony dwa tygodnie 

wcześniej i można było to sprawdzić. Skoro zna się procedurę budżetu, to Wójt jest 

odpowiedzialny za budżet i powinien sprawdzić wniosek.  
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Ponownie głos zabrał Wójt wyjaśniając, że jeśli byłby to oficjalny wniosek Komisji Budżetu 

i Finansów to byłby na pewno sprawdzony. 

Radny Mirosław Owczarczyk przystawał przy swoim, że nie zmienia to faktu, iż wniosek 

powinien być sprawdzony.  

Następnie Przewodniczący zwrócił się do obecnego na posiedzeniu redaktora z prośbą 

o sprostowanie artykułu pt.: „Panie Radny gdzie Pan jest”, który ukazał się 27 stycznia 2016 r. 

Przewodniczący zasugerował, aby w kolejnym numerze ukazał się artykuł „Panie mecenasie 

gdzie Pan jest”, ponieważ już drugą sesję nie jest spełniony warunek statutowy mówiący o tym, 

że Wójt zapewnia obsługę prawną na sesji Rady Gminy. Ponadto Przewodniczący wyjaśnił, 

iż członkowie Rady nie są prawnikami i przy pojawiających się wątpliwościach nie ma 

możliwości ich skonsultowania.  

Wójt wyjaśnił, iż radca prawny zatrudniony jest w Urzędzie na część etatu. W Gminie Sobolew 

przyjęło się od wielu lat, że sesje Rady Gminy odbywają się w czwartki. Dlatego mecenas 

w związku z tym, iż pracuje również w innym miejscu dostosował swój grafik pracy tak, aby 

w czwartki móc być obecnym na sesjach. Dziś jest środa pracuje w innym miejscu, stąd też 

jego nieobecność. Mimo nieobecności, aby zachować pełną obsługę przedstawił swoją opinię 

w formie pisemnej.  

Radny Mirosław Owczarczyk zapytał, czy oznacza to, że drugi prawnik już nie jest zatrudniany 

przez Urząd Gminy. 

Wójt odpowiedział, iż jest zatrudniany wyłącznie na umowy zlecenie do reprezentacji Urzędu 

w sądzie.  

Głos zabrał ponownie Przewodniczący Rady przypominając, iż Rada zwołuje się wówczas, gdy 

jest taka potrzeba, dlatego nikt nie będzie dostosowywał terminów posiedzeń do mecenasa.  

Radny Mirosław Owczarczyk zwrócił się jeszcze do redaktora, czy istnieje możliwość 

sprostowania artykułu mówiącego o tym, że „lepsze jutro” pomyliło się o 100 tys. zł i podanie 

z godnie z procedurą uchwalania budżetu, kto był odpowiedzialny za sprawdzenie wniosku.  

Pan redaktor zaprosił na rozmowy do redakcji. 

 

Pkt – 19 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

………………………………                                                     ……………………………….. 

    protokolant                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
 

 


