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Protokół Nr XXIII/2016 

z XXIII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 23 listopada 2016 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 905 

Godzina zakończenia – 1230 
 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 13 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk i 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. Wiesław Majsterek - Kierownik Posterunku Policji w Sobolewie, 

7. Sołtysi z sołectw Gminy Sobolew, 

8. 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 XXIII/157/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew; 

- uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku leśnego na  obszarze Gminy Sobolew;  

- uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew; 

- uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących  na  terenie 

Gminy Sobolew; 

- uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego 

i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

- uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew; 

- uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Sobolew na lata 2016-2020; 

- uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r.  w sprawie 

uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2017 r.”; 
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- uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

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

nieruchomości gruntowej; 

- uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Programu, pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Sobolew, na lata: 2016– 2022”;  

- uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

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

- uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXIII sesję Rady 

Gminy w Sobolewie. Powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika 

Posterunku Policji w Sobolewie, 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 Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

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

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: 

a) z XX sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 28 czerwca 2016 r.,  

b) z XXI sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 25 sierpnia 2016 r. 

c) z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 14 września 2016 r. 

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

w dniu 28.06.2016 r., 25.08.2016 r., 14.09.2016 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

5. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami. 

7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Gminy 

Sobolew oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sobolew za 2015 r. 

8. Wystąpienie Kierownika Posterunku Policji w Sobolewie.  

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sobolew, w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2015/2016. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2016 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego 

na  obszarze Gminy Sobolew. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Sobolew. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, obowiązujących  na  terenie Gminy Sobolew. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: 

od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia 
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inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Sobolew. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 

2017 r.”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. 

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

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu, pod nazwą: „Strategia Rozwoju 

Gminy Sobolew, na lata: 2016– 2022”. 

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

na lata 2016-2022. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok. 

23. Prezentacja projektu budżetu Gminy Sobolew na rok 2017. 

24. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

25. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Paweł Cyrta 

i Piotr Szewczyk.  

głosów “za” – 12  

głosów “przeciw“ – 0  

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołów: 

a) z XX sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 28 czerwca 2016 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk prosząc o poprawę w pkt. 25 protokołu w wypowiedzi 

sołtysa Gazdy należy zmienić nazwę ul. Leszowej na ul. Wesołą. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokoły z uwzględnieniem 

zgłoszonej poprawki. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Paweł Cyrta 

i Piotr Szewczyk.  

głosów “za” – 12  

głosów “przeciw“ – 0  

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XX/2016 został przyjęty jednogłośnie. 

b) z XXI sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 25 sierpnia 2016 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził 

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Paweł Cyrta 

i Piotr Szewczyk.  

głosów “za” – 12  

głosów “przeciw“ – 0  

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XXI/2016 został przyjęty jednogłośnie. 
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c) z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 14 września 2016 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził 

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Paweł Cyrta 

i Piotr Szewczyk.  

głosów “za” – 12  

głosów “przeciw“ – 0  

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XXII/2016 został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 4 

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

w dniu 28.06.2016 r., 25.08.2016 r., 14.09.2016 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

Pan Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na powyższych sesjach 

- 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.  

Do obrad dołączył radny Piotr Szewczyk. 

 

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 25 października 2016 r. odbyła się sesja Rady 

Powiatu Garwolińskiego, która dotyczyła: 

1. Przedstawienia sprawozdań z działalności stałych komisji problemowych za I półrocze 

2016 r. 
2. Informacji o działalności Rady Społecznej SPZOZ w Garwolinie w okresie od początku 

września 2015 r. do końca sierpnia 2016 r. 

3. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Garwolińskiego za rok szkolny 

2015/2016. 
4. Informacji o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez członków Zarządu 

Powiatu Garwolińskiego, Radnych Powiatu Garwolińskiego, kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego, osób wydających decyzje administracyjne w 

imieniu Starosty Powiatu Garwolińskiego oraz osób zarządzających powiatową osobą 

prawną.   
5. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu 

usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2017 roku. 
6. Podjęcia uchwały 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 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 

2017. 
7. Podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (dot. działki nr 3120/2). 

8. Podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (dot. działek nr 2461/2, 

2461/4 i 2461/18). 
9. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2016. 

10. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Garwolińskiego. 
11. Przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między 

Sesjami. 
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Ponadto radny powiatowy dodał, iż najważniejszą inwestycją prowadzoną przez Powiat jest 

budowa nowej siedziby Starostwa. Termin oddania budynku do użytku to 2018 r., ale już na 

obecną chwilę są dwumiesięczne opóźnienia. W powiecie radni otrzymali projekt budżetu na 

2017 r. i rozpoczynają się prace w Komisjach. Projekt budżetu 2017 r. uwzględnia jedną 

inwestycję na terenie Gminy Sobolew, a mianowicie dokończenie modernizacji drogi 

w Anielowie. Ponadto przeprowadzony był audyt i opracowany plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu garwolińskiego. Jednak wszelkie ruchy 

zostały wstrzymane, w związku z planowaną przyszłoroczną zmianą ustawy.  

Według wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego w 2018 r. planowane są na 

terenie Gminy Sobolew inwestycje drogowe w części droga Sobolew-Kownacica-Gończyce 

oraz Przyłęk-Sokół. Po rozmowach jakie Wójt przeprowadził ze Starostą do planu 2018 r. 

weszła również ul. Krępska w Sobolewie. Wstępne ustalenia są takie, że Powiat przeznaczy na 

ten cel kwotę 150 tys. zł, pozostałą kwotę Gmina będzie musiała pokryć z własnych środków.  

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Jako pierwszy głos zabrał radny Rafał Talarek prosząc o dopilnowanie, aby w momencie 

modernizacji drogi Sobolew-Kownacica-Gończyce nie było to wykonane techniką jak przed 

laty, czyli tylko spryskanie nawierzchni asfaltem. Zdaniem radnego lepiej wykonać mały 

odcinek drogi a dobrze.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący poruszając sprawę związaną z transportem kruszywa 

z Sobolewa do Gończyc.  

Skrzyżowanie w Sokole jest skrzyżowaniem z drogą powiatową dlatego zapytał, czy jest szansa 

aby Powiat oznakował lepiej to skrzyżowanie. Obecnie samochody z tłuczniem jadą szybko 

i stwarzają duże zagrożenie.  

Głos zabrał Sekretarz wyjaśniając, iż generalnym wykonawcą jest firma Budimex i nie ma 

problemu z nimi się dogadać. Problem chyba polega na tym, że obecnie firma nie panuje nad 

dostawą kruszywa. Sołtys z Ostrożenia Pierwszego również zgłaszał uwagi, ponieważ zjazd 

z kruszywem miał się odbywać z „siedemnastki”, a obecnie samochody jadą przez Ostrożeń 

drogą gminną. 

Ponadto Sekretarz dodał, iż obecnie kończy się inwestycja związana z przebudową linii 400 KV 

i dziś o 14:00 jest spotkanie w tej sprawie, ponieważ w niektórych sołectwach drogi zostały 

zniszczone i trzeba ustalić szczegóły ich naprawy.  

Z kolei radny Mirosław Owczarczyk zwracając się do Sekretarza zapytał, czy posiada wiedzę 

na temat podpisania umowy pomiędzy Powiatem a firmą Budimex odnośnie naprawy dróg 

które zostaną zniszczone przy budowie S17.  

Sekretarz odpowiedział, iż umowa została przygotowana, ale nie posiada wiedzy, czy została 

już podpisana.  

Radny Mirosław Owczarczyk zapytał, czy została również sporządzona inwentaryzacja dróg.  

Sekretarz wyjaśnił, iż taka dokumentacja miała być sporządzona razem z Powiatem. Obecnie 

wycofała się Gmina Trojanów i sporządza dokumentację sama. W Gminie Sobolew faktycznie 

zaczyna pojawiać się problem ponieważ samochody jadą przez Ostrożeń Pierwszy 

i Kownacicę. Szkód będzie sporo, więc trzeba będzie podjąć jakieś kroki, aby wykonać 

inwentaryzację dróg gminnych.  

Głos zabrał sołtys Jan Pasik wyrażając swoje oburzenie, że samochody o ciężarze 40 ton jeżdżą 

drogą gminną w Ostrożeniu i już obecnie pękają przepusty.  

Toczyła się dyskusja w sprawie rozpoczętej inwestycji budowy S17.  

Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący sugerując, iż najlepszym rozwiązaniem na chwilę 

obecną jest wystosowanie pisma do Krajowej Dyrekcji Dróg o rozwiązanie pojawiających się 

sytuacji.  

 

Pkt – 6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, iż Komisja obradowała dwa razy. Na 
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pierwszym posiedzeniu w dniu 13 października 2016 r. Komisja poruszyła następujące tematy: 

1. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu na 2017 r. 

2. Ocena pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. 

3. Sprawy bieżące. 

Drugie posiedzenie odbyło się 8 listopada 2016 r. wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów 

podczas którego ustalone zostały wysokości stawek podatkowych na 2017 r. 

 

Z kolei Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że od ostatniej sesji 

Komisja obradowała trzy razy. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 6 września 2016 r. 

którego głównym tematem była złożona korekta deklaracji podatkowej przez firmę Sante. 

Drugie posiedzenie odbyło się 8 listopada 2016 r. podczas którego Komisja przyjęła stawki 

podatkowe na 2017 r. Z kolei trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 21 listopada 2016 r. i 

dotyczyło omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 

rok. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, iż Komisja obradowała w dniu 12 października 2016 r. i 10 listopada 2016 r. 

Podczas pierwszego posiedzenia poruszono następujące tematy: 

1. Analiza stanu gotowości operacyjnej jednostek OSP z terenu gminy Sobolew, analiza 

zdarzeń na gminie – spotkanie z Komendantem Gminnym ZOSP. 

2. Zapoznanie się z projektem strategii rozwoju Gminy Sobolew na lata 2016-2030. 

3. Wolne wnioski i zapytania. 

Na drugim posiedzeniu Komisja ustaliła stawki podatkowe na 2017 r.  

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że Komisja 

obradowała dwa razy. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 30 sierpnia 2016 r. i dotyczyło 

organizacji dożynek 2016. Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 14 listopada 2016 r. wspólnie 

z Komisją Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska i dotyczyła przede wszystkim 

ustalenia wysokości stawek podatkowych.  

 

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

poinformował, że Komisja obradowała w dniu 13 października 2016 r. oraz w dniu 14 listopada 

2016 r. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja poruszyła następujące tematy: 

1. Problemy z wymianą Led-ów. 

2. Fundusz leszowy. 

3. Budowa przedszkola. 

4. Pismo z Klubu sportowego. 

5. Informacja o udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym przy zakładaniu baterii 

słonecznych, budowaniu przydomowych oczyszczalni i utylizacji azbestu. 

6. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez ZBiEUWK. 

Natomiast drugie posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu dotyczyło: 

1. Prośby o modernizację ul. Długiej – wystąpienie mieszkanek. 

2. Prośby o zamianę działki gminnej z parafialną – wystąpienie przedstawicieli klubu 

sportowego „Promnik”. 

3. Ustalenia wysokości stawek podatkowych na rok 2017. 

4. Turnieju o puchar Rady Gminy. 

5. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sobolew, w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2015/2016. 

6. Interpelacji i wolnych wniosków. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt nie zabrał głosu. 
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Pkt – 7 

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Gminy 

Sobolew oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sobolew za 2015 r. 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy odczytując wynik analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy za 2015 r.  

Następnie pan Wójt odczytał wynik analizy oświadczeń majątkowych wójta, sekretarza, 

skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy złożonych za 2015 r. 

Pkt – 8 

Wystąpienie Kierownika Posterunku Policji w Sobolewie 

Głos zabrał Kierownik Posterunku Policji w Sobolewie Wiesław Majsterek, który na wstępie 

podziękował za trud włożony w przywrócenie posterunku. To Rada Gminy w Sobolewie jako 

pierwsza podjęła uchwałę w sprawie przywrócenia posterunku. Ten ruch prawdopodobnie 

przyczynił się do szybkiego przywrócenia posterunku w Sobolewie. Następnie kierownik 

podziękował za dofinansowanie radiowozu dzięki, któremu praca wygląda zupełnie inaczej. 

Ponadto dodał: „Od 3 października 2016 r. rozpoczęliśmy pracę w jednostce posterunku policji 

w Sobolewie. Struktura posterunku praktycznie się nie zmieniła. Jest kierownik i 5 policjantów, 

w tym dwa etaty policjantów z zespołu do spraw kryminalnych, jeden dzielnicowy i dwóch 

policjantów patrolowo-interwencyjnych. Obecnie mamy jeszcze dwa wakaty, od 1 grudnia 

będzie jeszcze jedna osoba. Postaramy się zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom gminy, 

służymy radą, pomocą. Zachęcamy aby nie bać się przychodzić do policji z problemami”. 

Na zakończenie Kierownik poinformował, iż powstała krajowa mapa zagrożeń. Każdy 

obywatel może za pomocą strony internetowej zgłosić konkretne zagrożenie.  

Ponadto zwrócił się o zakup jednej lepszej kamery i zamontowanie jej w centrum Sobolewa.  

Radny Leszek Urawski zapytał o telefony kontaktowe na posterunek. 

Kierownik poinformował, iż telefony służbowe do niego i dzielnicowego są udostępnione na 

stronie internetowej policji. Inną możliwością jest zadzwonienie na numer alarmowy 

i rozmowa zostanie przekierowana na posterunek w Sobolewie.  

Następnie odbyła się dyskusja dotycząca obowiązku oświetlenia rowerzystów.  

Radny Roman Ochnio zasugerował przeprowadzenie akcji pouczającej dotyczącej noszenia 

kamizelki odblaskowej. Radny zapytał o możliwość przybycia policji na spotkanie wiejskie 

i wygłoszenia prelekcji na temat bezpieczeństwa.  

Kierownik powiedział, że policja jest otwarta na współpracę z sołtysami i jeśli będzie 

organizowane spotkanie wiejskie i wpłynie zaproszenie to policja na pewno weźmie w nim 

udział.  

Następnie radny Leszek Urawski zapytał, czy rowerzysta ma obowiązek po zmroku posiadać 

kamizelkę odblaskową. 

Kierownik odpowiedział, iż jest obowiązek posiadania oświetlenia w rowerze, a poza terenem 

zabudowanym również kamizelki odblaskowej.  

 

Pkt – 9 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sobolew, w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2015/2016 

Przewodniczący oddał głos głównej księgowej placówek oświatowych. 

Pani Ewa Szaniawska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Sobolew, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku 2014/2015 – 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Głos zabrał radny Leszek Urawski zwracając uwagę na zbliżającą się reformę w szkolnictwie. 

Dane zawarte w tabelach dotyczące zatrudnienia w szkołach pokazują, iż cały czas zatrudnia 

się nauczycieli stażystów. Zdaniem radnego dyrektorzy powinni współpracować między sobą 

i nawzajem uzupełniać etaty, ponieważ lada moment pojawi się problem z godzinami dla 

niektórych nauczycieli.  



8 
 

Przewodniczący również zabrał głos w powyższej sprawie i poinformował, iż Komisja 

Oświaty, Kultury i Sportu zajmie się szerzej tym tematem po nowym roku.  

 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew 

 

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 Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, 

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 

kwartały 2016 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na  obszarze 

Gminy Sobolew 

 

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 Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Sobolew 

 

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 Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, obowiązujących  na  terenie Gminy Sobolew 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: 

od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

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 Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Sobolew 

 

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 Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 16 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020 

 

Głos zabrał Wójt omawiając projekt uchwały i wprowadzone zmiany zgodnie z uwagami 

nadzoru prawnego. 

  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny Leszek Urawski zasugerował wykreślenie w rozdziale 5 § 5 pkt 4 „Nie przewiduje się 

istotnych zmian w sposobie i zasadach zarządzania zasobem Gminy w latach objętych 

Programem” 

Zdaniem radnego w programach pisze się zawsze, to co się ma zamiar robić, a nie to czego nie 

będzie się robiło. 

Odbyła się dyskusja do sugestii radnego, ale poprawki nie wprowadzono.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 
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głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 17 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 

2017 r.” 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Jako pierwsza głos zabrała radna Justyna Kowalczyk sugerując wykreślenie z programu 

postanowienia końcowego: „Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia 

nowych form współpracy oraz ogłaszania konkursów na zadania nieokreślone w niniejszym 

Programie”. 

Toczyła się dyskusja w powyższej sprawie. Jedni byli zdania, iż zapis nie ogranicza lecz 

rozszerza możliwości. Z kolei Przewodniczący był zdania, że program i tak obejmuje szeroki 

zakres, więc tego typu zapis jest zbędny.  

Wójt tłumaczył, iż obecnie nie ma dużej liczby stowarzyszeń, ale jeśli zgłosi się ktoś inny to 

będzie zawsze furtka, którą zapewnia ten zapis.  

Przewodniczący złożył wniosek o wykreślenie całej treści postanowienia końcowego. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 4 

głosów “przeciw “ - 5 

głosów “wstrzymujących się” – 4 

Wniosek został odrzucony. 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższej uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 9 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 4 

Uchwała została podjęta. 

  

Pkt – 18 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej  

Na wstępie Wójt przedstawił projekt uchwały. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. Dodał, iż w projekcie uchwały nie 

została określona wysokość opłaty dlatego na początek należy ją ustalić.  

Odbyła się dyskusja podczas której padła propozycja opłaty na poziomie 1%.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 1%. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wysokość opłaty została ustalona jednogłośnie.  

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę z ustaloną stawką. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 0 

głosów “przeciw “ - 12 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała nie została podjęta. 
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Pkt – 19 

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

darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

 

Projekt uchwały omówił Wójt wyjaśniając, iż działka jest darowizną pod budowę kanalizacji, 

a dokładnie pod przepompownię. 

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 Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 20 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu, pod nazwą: „Strategia Rozwoju 

Gminy Sobolew, na lata: 2016– 2022” 

 

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 Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 21 

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 i zapytał o 30 tys. zł na remont dróg, których 

dokładnie dróg będzie tyczył się planowany remont. 

Wójt odpowiedział, iż nie ma żadnego przydziału. Tłuczeń będzie przeznaczony tam gdzie są 

największe potrzeby. Część potrzeb została już zgłoszona. Jest to 30 tys. zł, czyli około 20 

samochodów tłucznia.  

Przewodniczący w związku z otrzymaną odpowiedzią zwrócił się do zebranych, aby zgłaszali 

swoje zapotrzebowania.  

Radna Anna Sowa poprosiła o 1 wywrotkę tłucznia do szkoły w Kaleniu Drugim celem 

wyrównania terenu. 

Z kolei sołtys z Ostrożenia Pierwszego poprosił o 5 wywrotek. 

Radny Mirosław Owczarczyk poprosił o wydzielenie z 30 tys. zł 5 tys. zł i przeznaczenie ich 

na dokończenie remontu drogi w miejscowości Chotynia.  

Natomiast radna Justyna Kowalczyk złożyła wniosek o wysypanie jednego samochodu tłucznia 

i utwardzenie parkingu przy poczcie w Sobolewie.  

Zdaniem radnego Leszka Urawskiego 30 tys. zł na remont to bardzo mało, dlatego powinno 

zostawić się ich rozdysponowanie władzy.  

Radna Danuta Błachnio powiedziała, że nie powinno się sztywno przypisywać gdzie i w jakiej 
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ilości przydzielić tłuczeń, ponieważ o tym powinien zdecydować Wójt zgodnie z potrzebami. 

Głos zabrał również Sekretarz tłumacząc, iż będzie to jedynie 20 samochodów. Jeśli podzielić 

to na 18 sołectw to wychodzi po jednej wywrotce. Ponadto dodał, iż należy wziąć pod uwagę, 

że jest jakaś władza. Przychodzą mieszkańcy to Wójta i proszą np. o jedną wywrotkę i co on 

ma wówczas odpowiedzieć, że pójdzie do Rady i zapyta, czy może mieszkańcom wysypać 

tłuczeń. 

Odbyła się burzliwa dyskusja, którą podsumował Przewodniczący wyjaśniając, iż nie będzie 

sztywnych przydziałów, ale padły prośby i na kolejnej sesji okaże się jak zostały zrealizowane.  

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk prosząc o wyjaśnienie kwoty 130 tys. zł w związku ze 

zmianą przebiegu trasy i wydłużenia sieci kanalizacyjnej oraz wykonania jednego przełącza na 

ul. Leśnej.  

Wójt przedstawił na mapie nowy przebieg sieci. 

Radna Justyna Kowalczyk zapytała dlaczego na etapie tworzenia planu nie były dokonane 

uzgodnienia z właścicielami działek.  

Wójt wyjaśnił, że uzgodnienia były. Jedna mieszkanka cały czas się wahała, ale nie ma 

oświadczenia o sprzeciwie ani o wyrażeniu zgody. Wobec tego dostała pozwolenie na budowę 

od którego się nie odwołała, wobec tego sprawa została usankcjonowana prawnie. Teraz 

przyszedł czas na budowę i mieszkanka nie zezwoliła na wejście na działkę, której jest 

właścicielką. Pierwszy projekt przewidywał najkrótsza trasę. Obecnie trzeba było zmienić 

przebieg sieci, ale w rezultacie wyszło dobrze, ponieważ więcej działek będzie uzbrojonych.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższej uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta. 

   

Pkt – 22 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok 

 

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 Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 23 

Prezentacja projektu budżetu Gminy Sobolew na rok 2017 

Skarbnik Gminy Grażyna Napora omówiła projekt budżetu gminy na 2017 rok. Następnie 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Jako pierwszy głos zabrał radny Roman Ochnio zwracając się do Wójta, iż jako wieś Trzcianka 

występowali trzeci rok z rzędu o wykonanie oświetlenia ulicznego. Radny dodał, że nie ma 

drugiej zwartej wioski na terenie gminy, która nie ma oświetlenia. Prośba jest po raz trzeci, 

a odzwierciedlenia w budżecie jak nie było tak i nie ma. Koszt takiej inwestycji to 30-35 tys. 

zł. Radny prosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.  

Głos zabrała radna Hanna Matyska pytając przedmówcę, czy w związku z tym iż podkreśla 

potrzebę wykonania oświetlenia nie można było przeznaczyć 10 tys. zł na ten cel, zamiast 

wydawać je na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy. 

Radny Roman Ochnio wyjaśnił, iż 10 tys. zł to kwota z funduszu sołeckiego i o jego 

przeznaczeniu zdecydowali mieszkańcy wioski. Poza tym radny dodał, iż oświetlenie to co 
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innego bo jest to inwestycja. 

Z kolei radna Justyna Kowalczyk przypomniała, iż sołtys Gazda z Sobolewa przeznacza 

corocznie fundusz sołecki i etapami wykonuje oświetlenie. 

Sołtys wsi Trzcianka poparł radnego Romana Ochnio, iż oświetlenie w wiosce jest bardzo 

potrzebne. 

Następnie głos zabrał radny Marian Lipiec wyrażając swoje oburzenie, iż trzeci rok z rzędu na 

jego okręg wyborczy nie ma przeznaczonych żadnych środków, a przecież na tym terenie działa 

duży zakład Sante, którego funkcjonowanie przynosi wiele korzyści gminie.  

Z kolei radny Rafał Talarek zwracając się do Wójta zapytał, czy nie powinny zostać 

zabezpieczone jakieś środki w budżecie w związku z faktem, iż Kownacica będzie ubiegała się 

o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej.  

Wójt udzielił odpowiedzi radnemu Rafałowi Talarkowi, iż należy złożyć wniosek i wówczas 

będzie wiadomo o jakich kwotach mowa, a dopiero w następnej kolejności kwota zostanie 

wprowadzona do budżetu. 

Następnie Wójt odniósł się do pokrótce do poprzednich wypowiedzi. Rozpoczął od słów, 

iż przy projektowaniu budżetu zdarza się popełnić błąd, ale nigdy nie da się go przygotować 

tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Budżet ma takie możliwości jakie ma i nie da się zrobić 

wszystkiego na raz. Ponadto Wójt powiedział: „Staraliśmy się zaprojektować ten budżet 

w miarę sprawiedliwie, w miarę potrzeb, nie patrząc na to, czy jesteśmy z tego, czy innego 

okręgu, bo dla nas okręgiem jest cała gmina. Zawsze będzie ktoś kto nie dostał. Jedyną rzeczą, 

która jest naszym niedociągnięciem jest oświetlenie w Trzciance. Zostało pominięte, 

a faktycznie jest to ważna potrzeba. Tym bardziej, że jest to ostatnia wieś, która nie ma 

oświetlenia. I dołożę starań aby oświetlenie to zostało wykonane”.  

 

Pkt – 24 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Padło pytanie o oświetlenie Ledowe dlaczego zadanie nie zostanie wykonane w bieżącym roku.  

Odpowiedzi udzielił Wójt wyjaśniając, iż ustawa o zamówieniach publicznych mówi o tym, że 

przetarg jest robiony na podstawie specyfikacji. Zgodnie ze specyfikacją oferent składa ofertę 

i podpisuje się umowę. W specyfikacji nie było konkretnie określone jaka ma być to lampa, 

określone jedynie były jakie parametry ma spełniać. Oferent złożył ofertę i na konkretna lampę 

została podpisana umowa. W połowie czasu realizacji inwestycji oferent zgłosił się 

i powiedział, że nie może wykonać oświetlenia lampą „x” lecz zrobi to lampą „y”.   

Ustawa o zamówieniach publicznych mówi, że w umowie z wykonawcą nie można robić zmian 

istotnych. Zrodziła się wątpliwość czy zamiana lampy „x” na „y” jest zmianą istotną. Obawa 

była taka co będzie jeśli lampy zostaną zmienione i ktoś zaskarży przetarg, a Urząd Zamówień 

Publicznych sprawdzi go i uzna zmianę za istotną, to wówczas obciąży urząd karą. W związku 

z powstałym dylematem sprawa została skierowana do dwóch niezależnych prawników. Opinie 

były odmienne, dlatego zapadła decyzja o rozwiązaniu umowy. Urząd w związku z tym ruchem 

nie poniesie żadnych kar, ale trzeba będzie zapewne wysądować karę od wykonawcy. 

Na koniec Wójt dodał, iż zadanie zostało przeniesione do realizacji w przyszłym roku.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący informując o dwóch sprawach: 

1. Wpłynęło zaproszenie na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa w Powiecie. Debata 

odbędzie się 25 listopada 2016 r. w godz. 12:00 - 13:30 w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.  

2. Do Rady wpłynął wniosek mieszkańców o zabezpieczenie środków w budżecie 2017 r. na 

wybudowanie sieci wodociągowej na ul. Wiosennej.  

Głos zabrał sołtys Wiesław Dudkowski prosząc o 3 wywrotki tłucznia na drogę w Nowej 

Krępie. Stan drogi jest bardzo zły, a jest to trasa autobusu dowożącego dzieci do szkoły.  

Jako kolejny głos zabrał sołtys wsi Ostrożeń Pierwszy zwracając się do Wójta, iż zaprojektował 

złośliwie budżet, bo nie uwzględnił w nim dokończenia dwóch dróg w jego sołectwie.  
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Wójt w odpowiedzi przypomniał, iż skoro sołtys ciągle podkreśla, że nic się nie robi na 

Ostrożeniu Pierwszym, to niech mówi całą prawdę, bo przez ostatnie pół roku dwóch ludzi było 

oddelegowanych do pracy przy remoncie świetlicy w Ostrożeniu.  

Z kolei radna Hanna Matyska zapytała o rozprawę w sprawie kosztów za parkingowanie 

samochodów porzuconych.  

Wójt odpowiedział, iż sprawa się nie odbyła bo pan Zygadło się nie stawił.  

Radna Justyna Kowalczyk zapytała o koszty obsługi prawnej tej sprawy.  

Wójt poinformował, iż obecnie sprawa toczy się o 24 tys. zł o jeden samochód, a koszt obsługi 

prawnej to 4 tys. zł.    

Następnie radna Justyna Kowalczyk poprosiła Sekretarza o poinformowanie jej o momencie 

wyrównywania parkingu przy poczcie.  

Głos zabrał sołtys Trzcianki przypominając o prośbie mieszkańców Władysławowa 

o wykonanie modernizacji drogi, która została odłożona na bok. Skoro obecnie pojawił się 

tłuczeń, to może przekazać również 1 wywrotkę na drogę o którą wnioskowali. 

Następnie radny Mirosław Owczarczyk ponownie powrócił do rozpoczętej inwestycji budowy 

drogi ekspresowej S17 i samochodów które wożą tłuczeń i niszczą drogi gminne. Radny 

wnioskował o jak najszybsze przygotowanie dokumentacji związanej z inwentaryzacją stanu 

dróg gminnych.  

Wójt odpowiedział, iż obecnie jest robiona inwentaryzacja dróg powiatowych, a następnie 

zostanie ona wykonana na drogach gminnych.  

 

Pkt – 25 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Karol Marcinkowski 

 
 


