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Protokół Nr XXII/2016 

z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1305 

Godzina zakończenia – 1400 

 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Obecnych – 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Hanna Matyska i Leszek Urawski. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew, 

2. Grażyna Napora – Skarbnik Gminy, 

3. Grzegorz Mikulski – radca prawny, 

4. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych, 

5. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew, 

6. Mieszkańcy Gminy. 

 

Załączniki do protokołu stanowią: 

1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1, 

2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2, 

3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3, 

4. Podjęte uchwały: 

- uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 

- uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew 

przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne – niepublicznych przedszkoli, 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół 

o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania; 

- uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

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

- uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXII sesję Rady 

Gminy w Sobolewie. Powitał Wójta Gminy, Skarbnika, radcę prawnego, radnych, sołtysów 

i mieszkańców gminy. Ponadto poinformował, iż sesja została zwołana na wniosek Wójta. 

 

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 Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma propozycje zmian porządku obrad. 

 

Wójt złożył wnioski o wprowadzenie zmian w pkt 4 aby uzyskał on następujące brzmienie: 
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„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych 

na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - 

niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 

i  niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.” 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku Wójta. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Hanna Matyska 

i Leszek Urawski. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw“ - 1 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został przyjęty.  

 

Przewodniczący odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub 

osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

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

na lata 2016-2022. 

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

7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Hanna Matyska 

i Leszek Urawski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Pkt – 3 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Na wstępie Wójt omówił projekt uchwały wyjaśniając, że uchwała dotyczy ul. Długiej.  

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk pytając Wójta, co zmieniło się w stanie prawnym lub 

fizycznym ul. Długiej, ponieważ jakiś czas temu zapytała, czy będzie składany wniosek na 

schetynówkę i wówczas padła odpowiedź, że żadna z dróg nie spełnia podstawowych 

kryteriów. Dlatego radna prosiła o wyjaśnienie skąd zmiana i złożony wniosek na schetynówkę.    

Wójt wyjaśnił, iż nic się nie zmieniło w stanie prawnym drogi, lecz zmianie uległy warunki 

pozyskiwania środków. Ponadto Wójt dodał, iż szanse są niewielkie, ponieważ droga jest 

przede wszystkim za wąska, ale próbować trzeba dlatego wniosek został złożony.  

Radna Justyna Kowalczyk zwracając się do Wójta zapytała jeszcze, czy są możliwości 

pozyskania środków na inną drogę.  

Wójt odpowiedział, iż na razie nie ma innego pomysłu.  

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Hanna Matyska 

i Leszek Urawski. 
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głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 4 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew 

lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Przewodniczący złożył wniosek o dodanie do podstawy projektu uchwały art. 18 ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przedłożonego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Hanna Matyska 

i Leszek Urawski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Radna Justyna Kowalczyk zadawała pytania dotyczące projektu uchwały do których 

systematycznie ustosunkowywała się główna księgowa placówek oświatowych. 

 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały po dokonaniu 

przegłosowanych zmian. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Hanna Matyska 

i Leszek Urawski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 5 

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. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Hanna Matyska 

i Leszek Urawski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 6 

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

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie. 
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W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Hanna Matyska 

i Leszek Urawski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 7 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady poruszając następujące zagadnienia: 

1. 4 września 2016 r. odbyły się dożynki gminne w związku z tym Przewodniczący 

podziękował delegacjom za czynne uczestnictwo w uroczystościach. Ponadto dodał: 

„Chciałbym zmobilizować sołectwa, które nie prezentowały się na dożynkach gminnych. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie dużo więcej wieńców”. 

2. 28 września 2016 r. prawdopodobnie odbędzie się otwarcie posterunku policji. 

3. Na najbliższej sesji wprowadzony będzie projekt strategii rozwoju gminy. Przewodniczący 

prosił przewodniczących komisji o omówienie tematu na posiedzeniach komisji. Projekt 

dostępny jest na stronie internetowej urzędu. 

4. Od Zarządu Powiatu Garwolińskiego przyszła odpowiedź dotycząca apelu Rady Gminy do 

władz samorządowych Powiatu Garwolińskiego dot. modernizacji ul. Krępskiej. Z pisma 

wynika tyle, że obecnie trzeba ustalić wspólne kierunki działania. 

5. W niedzielę odbyła się uroczystość 100-lecia szkoły w Sokole, w której uczestniczyła 

wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Orzełowska. Przewodniczący dodał, 

iż poruszył z wicemarszałek temat modernizacji drogi wojewódzkiej 807 na odcinku 

Sobolew-Ostrożeń. Pani Orzełowska jest jak najbardziej za modernizacją, ale na razie nie 

wchodzi ona w grę, ponieważ będzie budowana droga ekspresowa oraz modernizowana 

linia kolejowa, więc modernizacja byłaby daremna w owej sytuacji.  

Głos zabrał Wójt wyjaśniając, iż w dniu wczorajszym Sobolew odwiedził Komendant 

Wojewódzki Policji. Komendant przede wszystkim odbył oględziny remontowanych 

pomieszczeń. Ponadto Wójt dodał, że co do terminu i miejsca uroczystego otwarcia 

posterunków decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły.  

Następnie głos zabrała sołtys sołectwa Sobolew III wyrażając swój smutek z powodu dożynek 

parafialnych podczas, których obecne były tylko dwie delegacje z wieńcami.   

Celem uzupełnienia wypowiedzi poprzedniczki głos zabrała sołtys sołectwa Kobusy. Sołtys 

wyraziła swoje oburzenie wobec zaistniałej sytuacji dodając, iż jeśli będzie takie podejście 

sołtysów i radnych, to jej sołectwo również nie będzie angażowało się w czynny udział 

w dożynkach.  

Przewodniczący Rady podsumował, że obecnie jest już po fakcie, ale ma nadzieję, 

że w przyszłym roku wszystkie sołectwa się zmobilizują.  

Głos zabrał radny Roman Ochnio przypominając, iż na początku roku wnioskował o 30 tys. zł 

na świetlicę w Trzciance. Do chwili obecnej łącznie przeznaczonych zostało na ten cel 15 tys. 

zł. Wobec powyższego radny wnioskował o przekazanie pozostałych 15 tys. zł. Ponadto radny 

zwrócił uwagę, aby sprawować większą kontrolę nad naprawą dróg po zakończonych 

inwestycjach.  

Z kolei Przewodniczący Rady wnioskował o zaproszenie na najbliższą sesję Kierownika 

Posterunku Policji w Sobolewie. Ponadto Przewodniczący był zdania, iż należy rozważyć 
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sprawę zagospodarowania działek przy kasach biletowych. Poprosił również o wszczęcie 

postępowania w sprawie zmiany studium.  

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk zwracając się do Wójta, iż na jednym z posiedzeń 

powiedział, że Radni nie mogą mówić mu co ma robić. Z kolei art. 18 ustawy o samorządzie 

gminnym mówi wyraźnie, że do kompetencji Rady należy ustanawianie kierunków działania 

Wójta. Uchwała o zmianie studium była przykładem wskazania kierunku działania Wójta, 

dlatego powinna być zrealizowana.  

Wójt uważa, że jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto, ale skoro jest taka wola, to będzie to 

wykonane.  

Na zakończenie głos zabrał sołtys Jacek Bożek powracając do tematu dożynek. Poprosił aby 

przy ustalaniu terminu dożynek gminnych konsultować terminy również z trzema 

proboszczami, ponieważ czasami dożynki gminne nakładają się z dożynkami parafialnymi.   

 

Pkt – 8 

Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 /-/ Karol Marcinkowski 

 

 

 


