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Protokół Nr XX/2016 

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

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 900 

Godzina zakończenia – 1120 
 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 14 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk. 

 

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. 

 

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 XX/134/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r.  uchylająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020; 

- uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r.  zmieniająca 

uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobolewie; 

- uchwała Nr XX/136/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

- uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”; 

- uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- uchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości gruntowych; 

- uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Sobolew – prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku;  

- uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

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

nieruchomości gruntowej; 



 

2 
 

- uchwała Nr XX/142/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

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

nieruchomości gruntowej; 

- uchwała Nr XX/143/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 

- uchwała Nr XX/144/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 

- uchwała Nr XX/145/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

apelu do władz samorządowych Powiatu Garwolińskiego; 

- uchwała Nr XX/146/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

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

nieruchomości gruntowej; 

- uchwała Nr XX/147/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnej położonej na terenie gminy Sobolew; 

- uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2015 r.; 

- uchwała Nr XX/149/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.; 

- uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

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

- uchwała Nr XX/151/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 r. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XX 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 12 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 wnioski o wprowadzenie do obrad jako pkt 19 i 20 następujących projektów 

uchwał: 

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

- niezabudowanej nieruchomości gruntowej – wniosek 1, 

- uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnej położonej na 

terenie gminy Sobolew – wniosek 2. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie pierwszego wniosku Wójta. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Marian Lipiec 

i Mirosław Śliz.  
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głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie drugiego wniosku Wójta. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Marian Lipiec 

i Mirosław Śliz.  

głosów “za” -12 

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 XIX sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 

28 kwietnia 2016 r. 

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

w dniu 28 kwietnia 2016 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 uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Sobolewie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Sobolew”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych (działka nr 335/56 na 335/57). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Sobolew – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa 

własności budynku (działki nr 2373/25 i 2373/26). 

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

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 2403/6). 

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

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 220/2). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie apelu do władz samorządowych Powiatu Garwolińskiego. 

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

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnej 

położonej na terenie gminy Sobolew. 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 r. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2016-2022. 

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

25. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

26. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po dokonanych 

zmianach. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Marian Lipiec 

i Mirosław Śliz.  

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 28 kwietnia 

2016 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XIX sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Marian Lipiec 

i Mirosław Śliz.  

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XIX/2016 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Do obrad dołączył radny Mirosław Śliz.  

 

Pkt – 4 

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

28 kwietnia 2016 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

 

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

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

niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. Nikt nie zabrał głosu.  

 

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny powiatowy Jan Tywanek poinformował, iż w ostatnim czasie odbyły się 

„Dni Garwolina”. Wmurowano kamień węgielny pod budowę Starostwa przy 

ul. Mazowieckiej. Radny po krótce nakreślił plany związane z budową Starostwa. Koszt 
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inwestycji to około 25 mln zł. Następnie radny powiatu garwolińskiego przekazał informację 

o wyróżnieniu Zespołu Ludowego z Gończyc tytułem honorowym „Zasłużony dla Powiatu 

Garwolińskiego”. Uroczystość przekazania statuetki odbędzie się na dożynkach powiatowych. 

W ostatnich dniach odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Garwolińskiego. Budżet 

Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 104 mln zł, a zadłużenie 19 mln zł. Ponadto 

w czasie sesji przyjęto sprawozdanie  finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2015, zadłużenie utrzymuje się na poziomie około 3 mln zł. 

Głos zabrał sołtys Andrzej Kazimierak pytając o miejsce i termin dożynek powiatowych. 

Radny Jan Tywanek odpowiedział, iż dożynki odbędą się w dniu 28.08.2016 r. w Garwolinie. 

 

Pkt – 6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, iż Komisja w ostatnim czasie obradowała 

w dniu 19 maja 2016 r. Tematem głównym posiedzenia było wystąpienie do Rady Gminy 

z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oraz sprawy 

bieżące.   

Z kolei wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że Komisja spotkała 

się w  dniu 20 czerwca 2016 r. tematy poruszone podczas posiedzenia dotyczyły: 

- naboru dzieci do przedszkoli, 

- rozstrzygnięcia przetargów na drogi, 

- informacji o przyznanej dotacji na modernizację dróg, 

- prezentacji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, iż Komisja obradowała w dniu 7 czerwca 2016 r. Podczas posiedzenia 

poruszono następujące tematy: 

1. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie działania KP 

Łaskarzew Zespołu ds. Prewencji w Sobolewie. 

2. Analiza potrzeb mieszkańców na terenie Gminy Sobolew – sprawozdanie Kierownika 

GOPS. 

3. Stan dróg i oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach.  

 

Następnie przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że od ostatniej 

sesji Komisja obradowała dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie w dniu 5 maja 2016 r. dotyczyło 

analizy rekrutacji do przedszkoli w Sobolewie i Gończycach. Z kolei radny Piotr Szewczyk 

zdał sprawozdanie z drugiego posiedzenia, które odbyło się w dniu 18 maja 2016 r. i dotyczyło 

ustalenia terminu dożynek gminnych 2016. 

 

Jako ostatni sprawozdanie z działalności zdał Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

i Ochrony Środowiska Rafał Talarek informując, że Komisja obradowała w dniu 26 czerwca 

2016 r. Tematy posiedzenia były następujące: 

1. Spotkanie z przedstawicielem firmy SAG Elbud w sprawie trwających prac modernizacji 

linii kv 400 na terenie Gminy Sobolew. 

2. Spotkanie z przedstawicielem firmy Zakładu Budowy i Eksploatacji Urządzeń 

Wodociągowo-Kanalizacyjnych Spółka z o. o. w Miętnem w sprawie zapoznania się 

z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. 

3. Sprawy bieżące. 
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Pkt – 7 

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę 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 13 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk i Marian Lipiec. 

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Sobolewie 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk i Marian Lipiec. 

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przewodniczący Rady poinformował, iż uchwały dotyczące gospodarki odpadami 

komunalnymi podejmowane są na nowo w związku z wejściem w życie zmian w ustawie 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk i Marian Lipiec. 

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Sobolew” 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

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

pod głosowanie. 
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W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk i Marian Lipiec. 

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk i Marian Lipiec. 

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych (działka nr 335/56 na 335/57) 

Wójt przybliżył projekt uchwały wyjaśniając, iż sprawa dotyczy ul. Leśnej. 

Przewodniczący poprosił o przygotowywanie map ilustrujących, które działki są do nabycia, 

wydzierżawienia lub sprzedaży. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk i Marian Lipiec. 

głosów “za” -13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Sobolew – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa 

własności budynku (działki nr 2373/25 i 2373/26) 

Przewodniczący poinformował, iż są to działki PKP wraz z budynkiem, w którym znajduje się 

kasa biletowa. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk i Marian Lipiec. 
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głosów “za” -13 

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 (działka nr 2403/6) 

Do obrad dołączył radny Marian Lipiec. 

Wójt poinformował, iż przedmiotowa działka jest częścią ul. Leśnej. 

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 Henryk Pukaluk. 

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 (działka nr 220/2) 

Wójt poinformował, że jest to nowo projektowana droga od ul. Łaskarzewskiej do cmentarza. 

Przedmiotowa działka jest początkiem tej drogi. Wójt wyraził nadzieję, iż w przyszłości inni 

właściciele również wyrażą chęć przekazania działek z przeznaczeniem na drogę.  

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 Henryk Pukaluk. 

głosów “za” -14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 16 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Wójt wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy ul. Leszczynowej i ul. Dębowej. Następnie zwrócił 

się do radnych, aby w uzasadnieniu w wykropkowane miejsce wpisać następujący zapis: 

„Uchwałą Nr 314/107/2016 z dnia 21 czerwca 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 Henryk Pukaluk. 

głosów “za” -14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Pkt – 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Wójt wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego oraz 

ul. Leśnej. Następnie zwrócił się do radnych, aby w uzasadnieniu w wykropkowane miejsce 

wpisać następujący zapis: „Uchwałą Nr 315/108/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.“.   

Ponadto Przewodniczący poinformował, iż na przedmiotowe ulice gmina dostanie 

dofinansowanie w wysokości około 1,8 mln. zł. 

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 Henryk Pukaluk. 

głosów “za” -14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 18 

Podjęcie uchwały w sprawie apelu do władz samorządowych Powiatu Garwolińskiego 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Przewodniczący wyjaśnił, iż apel dotyczy ul. Krępskiej na odcinku od starego kościoła do 

cmentarza. W budżecie były uwzględnione wcześniej środki na wykonanie oświetlenia wzdłuż 

przedmiotowej drogi. Obecnie zrodziła się koncepcja aby wspólnie z Zarządem Powiatu 

Garwolińskiego przeprowadzić kompleksowa, modernizację ul. Krępskiej, tzn. położyć nową 

nawierzchnię, wykonać chodniki i oświetlenie.  

Następnie głos zabrał Sekretarz sugerując, iż w obecnej sytuacji nie należy wykonywać 

projektu na oświetlenie lecz winno zlecić się wykonanie projektu na modernizację drogi wraz 

z oświetleniem.  

Przewodniczący był zdania, iż z podjęciem konkretnych działań należy poczekać do chwili 

ustosunkowania się Zarządu Powiatu do powyższego apelu. 

Głos zabrał również Wójt informując, iż w ostatnim czasie odbyło się spotkania w terenie 

z przedstawicielami Zarządu Powiatu Garwolińskiego. Po przeprowadzonej wizji Wójt jest 

zdania, iż przede wszystkim obecnie należy wstrzymać się z wykonaniem samego oświetlenia. 

W pierwszej kolejności należy podpisać porozumienie z władzami powiatu, a następnie 

przystąpić do wykonania kompleksowego projektu technicznego z odwodnieniem, 

oświetleniem, chodnikami i nawierzchnią.    

 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk. 

głosów “za” -14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 19 

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

darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

Wójt wyjaśnił, że jest to końcówka ul. Dębowej. 

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 Henryk Pukaluk. 

głosów “za” -14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 20 

Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnej 

położonej na terenie gminy Sobolew 

Wójt poinformował, iż zgodnie z kosztorysem inwestor przekaże na rzecz Gminy kwotę 

w wysokość 1355 zł z tytułu obciążenia służebnością. 

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 Henryk Pukaluk. 

głosów “za” -14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 21 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady informując, iż sprawozdanie omawiane było 

na wszystkich komisjach stałych Rady Gminy.  

Głos zabrała również radna Justyna Kowalczyk pytając, czy w szkołach były podpisywane 

nowe umowy na monitoring, ponieważ wzrost wydatków w tym zakresie jest znaczny wobec 

roku poprzedniego. 

Wójt odpowiedział, iż dyrektorzy podpisywali umowy należałoby dokonać analizy umów 

wówczas wyjaśniłoby się skąd ten wzrost.  

Z kolei Przewodniczący zapytał, co z realizacją uchwały w sprawie zmiany studium. 

Wójt wyjaśnił, iż ruchy nie były poczynione, ponieważ czekał na zmianę ustawy dotyczącej 

budowy elektrowni wiatrowych. Obecnie ustawa szczegółowo reguluje budowę elektrowni 

wiatrowych, dlatego zdaniem włodarza komisje powinny jeszcze raz pochylić się nad tematem 

i podjąć decyzje, czy w owej sytuacji dokonywać zmian studium. 

Radna Justyna Kowalczyk była zdania, iż zmiana powinna być dokonana skoro taka była wola 

radnych przy podejmowaniu uchwały w tym zakresie. 

  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższej uchwały.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk. 

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 
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Pkt – 22 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 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 Henryk Pukaluk. 

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

 

Pkt – 23 

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 Przewodniczący Rady wyjaśniając, iż w związku z tym, że zadanie 

związane z budową ul. Jana Pawła II nie zostanie wykonane w bieżącym roku pojawił się 

pomysł, aby zdjąć z tej inwestycji kwotę 63 tys. zł. 27 500 zł dołożyć do modernizacji 

ul. Widokowej, a 35 500 zł do drogi w Gończycach. Jeśli będzie potrzeba zwiększenia środków 

na budowę ul. Jana Pawła II to we wrześniu zostaną one dołożone. Obecnie chodzi oto, aby nie 

blokować wykonania dwóch inwestycji, na które zabrakło środków. 

Radny Mirosław Owczarczyk zadał pytanie dotyczące ul. Widokowej, co z wnioskiem 

złożonym do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Sekretarz poinformował, iż wniosek przeszedł, ale wpłynęła do Urzędu pisemna odpowiedź, 

że nie został on uwzględniony z powodu braku środków. 

Następnie Przewodniczący złożył następujący wniosek: zmniejszyć kwotę z przebudowy 

ul. Leśnej, Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego z 220 tys. zł na 157 tys. zł. Dodać 35 500 

zł na budowę drogi w Gończycach i 27 500 zł na przebudowę ul. Widokowej w Sobolewie. 

Z kolei radny Roman Ochnio wnioskował o środki na świetlicę w Trzciance choćby 10 tys. zł. 

Ponadto radny poprosił Wójta o oznakowanie skrzyżowania Anielów-Trzcianka-Ostrożeń. 

Skarbnik w nawiązaniu do wniosku radnego zaproponowała następujące rozwiązanie, aby 

obecnie Wójt zarządzeniem przekazał 5 tys. zł na świetlicę w Trzciance, by przez okres 

wakacyjny mogły trwać drobne prace. Natomiast później gdy zostaną wprowadzone do budżetu 

środki z tytułu zwiększonych dochodów wówczas przekazać kolejną kwotę na powyższy cel. 

Radny przyjął przedstawioną propozycję.  

Odbyło się głosowanie w sprawie złożonego wniosku przez Przewodniczącego.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk. 

głosów “za” -14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały po uwzględnieniu przegłosowanych 

zmian. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk. 
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głosów “za” -14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 24 

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

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały po uwzględnieniu przegłosowanych 

zmian. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk. 

głosów “za” -14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 25 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Pierwszy głos zabrał radny Piotr Szewczyk dziękując za przesunięte środki na drogę 

w Gończycach. 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż wpłynęła odpowiedź od Polskiego Związku 

Wędkarstwa dotycząca działek w Godziszu. Związek odpowiedział, iż nie wyraża zgody na 

bezpłatne przekazanie terenu na rzecz Gminy. Zaproponowano dwa rozwiązania jedno to 

odkupienie działki za 250 000 zł, a drugie to możliwość współdziałania w ramach Lokalnej 

Grupy Działania. 

Głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk pytając na jakie cele będą przekazywane środki 

z LGD.  

Wójt poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się walne zgromadzenie, ale konkretów 

jeszcze nie ma. 

Następnie Wójt przekazał, iż Starosta zwrócił się o wytypowanie jednej osoby z terenu gminy 

do tytułu „Zasłużony dla rolnictwa’. W związku z powyższym włodarz zwrócił się do 

zgromadzonych o zgłaszanie kandydatów. Padły następujące propozycje: 

1. Rafał Babik z Sokoła – propozycja Przewodniczącego Karola Marcinkowskiego; 

2. Sławomir Więckowski – propozycja radnego Romana Ochnio; 

3. Radosław Skoczylas – propozycja radnego Mirosława Owczarczyka; 

4. Andrzej Błachnio z Grabniaka – propozycja sołtysa wsi Grabniak. 

Podjęto decyzję, iż Wójt dokona analizy kandydatur według zgłoszonej kolejności. 

Radny Mirosław Owczarczyk poprosił Wójta, aby przedstawił plan dotyczący wydatkowania 

środków z Lokalnej Grupy Działania.   

Wójt poinformował, iż plan jest następujący: 

- duży wniosek – świetlica w Sokole, 

- mały wniosek – być może Godzisz (teren przy stawach). 

Przewodniczący zasugerował miejsce w Kaleniu Drugim. 

Następnie głos zabrała mieszkanka ul. Długiej prosząc o modernizację ulicy przy której 

mieszka. Pani Dudkowska nakreśliła po krótce stan techniczny przedmiotowej drogi i zaprosiła 

radnych na wizję w terenie. Mieszkanka ponadto dodała, że przy tej ulicy mieści się straż 

pożarna oraz posterunek policji, dlatego jej modernizacja jest ważna, ponieważ przyczyni się 

do poprawy bezpieczeństwa. Na koniec mieszkanka prosiła o uwzględnienie modernizacji 

przedmiotowej drogi w przyszłorocznym budżecie.  
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Głos zabrał radny Leszek Urawski mówiąc, iż przy remoncie ul. Długiej należy również 

uwzględnić wykonanie odwodnienia. Ponadto zdaniem radnego modernizacja drogi odciąży 

zapewne ruch na ulicy Kościuszki. 

Ponownie głos zabrała mieszkanka informując, że dotarły do niej informacje o planowanym 

łataniu ul. Długiej. Prosiła aby zaniechać takiego kroku, ponieważ jej zdaniem jest to 

wyrzucanie pieniędzy w błoto. 

Radna Justyna Kowalczyk odnosząc się  do wypowiedzi mieszkanki powiedziała, iż zapewne 

nawet doraźne załatanie dziur ułatwi poruszanie się tą drogą.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do sołtysa sołectwa Sobolew I z zapytaniem jakie prace są 

planowane w ramach funduszu sołeckiego.  

Sołtys Ryszard Gazda wyjaśnił, że 20 tys. zł, którymi dysponuje sołectwo przeznaczone jest na 

oświetlenie ul. Wesołej. Jeśli mieszkańcy wyrażą zgodę to wówczas w przyszłym roku kolejne 

20 tys. zł będzie przeznaczone na ten sam cel, aby sfinalizować zadanie.  

Następnie głos zabrał Sekretarz tłumacząc iż nawierzchnia ul. Długiej wykonana była dawno 

temu z betonowych płyt. Jest to droga wąska ze złymi poboczami i po deszczu stoją kałuże 

wody. Jej remont jest potrzebny, a przybliżony koszt inwestycji to 1 mln. zł.  

Wójt stwierdził, iż obecnie jest to najgorsza droga w Sobolewie.  

Na zakończenie w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Przewodniczący życzył 

spokojnych wakacji i dobrego wypoczynku. 

 

Pkt – 26 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Karol Marcinkowski 

 

 


