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Protokół Nr XXIV/2016 

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

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1400 

Godzina zakończenia – 1645 
 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 15 radnych.  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew, 

2. Jan Tywanek – Sekretarz Gminy Sobolew, 

3. Grażyna Napora – Skarbnik Gminy Sobolew, 

4. Grzegorz Mikulski – radca prawny, 

5. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych, 

6. Sołtysi z sołectw Gminy Sobolew, 

7. Dyrektorzy szkół i przedszkoli 

8. Mieszkańcy Gminy. 

 

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 XXIV/169/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2017 r.; 

- uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty; 

- uchwała Nr XXIV/171/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom 

organizacyjnym Gminy Sobolew zaliczanym do sektora finansów publicznych; 

- uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

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

- uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok; 

- uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017-2022; 

- uchwała budżetowa Nr XXIV/175/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 

roku. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXIV 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 13 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 
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Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Do obrad dołączył radny Mirosław Śliz.  

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk przypominając, że jako Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Finansów zgłaszał prośbę o ujęcie w porządku obrad punktu związanego z firmą Sante. 

Wobec powyższego radny prosił o wyjaśnienie przyczyn nie ujęcia takowego punktu 

w porządku obrad dzisiejszej sesji. Ponadto radny poinformował, iż zrezygnował z pełnionej 

dotychczas funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.  

Przewodniczący Rady odpowiedział radnemu, iż punkt dotyczący firmy Sante będzie 

uwzględniony w porządku obrad najbliższej sesji. 

Z związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 23 listopada 

2016 r. 

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

w dniu 23 listopada 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 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Sobolewie na 2017 r. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Sobolew zaliczanym do sektora 

finansów publicznych. 

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

na lata 2016-2022. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 

2017-2022. 

13. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2017. 

14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta.  

głosów “za” – 14 

głosów “przeciw“ – 0  

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 23 listopada 

2016 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XXIII sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” -14 
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głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XXIII/2016 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 4 

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

w dniu 23 listopada 2016 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

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

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

do niniejszego protokołu. 

 

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

 

 

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 21 grudnia 2016 r. odbyła się sesja Rady 

Powiatu Garwolińskiego, która dotyczyła: 

 podjęcia uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 

2016, 

 podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2017, 

 podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu 

garwolińskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020-2023”, 

 podjęcia uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnym Rady Powiatu Garwolińskiego, 

 podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, 

 podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/87/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego 

z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat 

Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Powiatu Garwolińskiego, 

 podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, 

 podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Garwolińskiego na rok 2016, 

 podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017, 

 podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Garwolińskiego obejmującej lata 2017-2029, 

 przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między 

Sesjami. 

Ponadto radny powiatowy dodał, iż budżet Powiatu Garwolińskiego na 2017 r. opiewa na 

kwotę 113 250 000,00 zł. Planowane wydatki to kwota 113 933 312,00 zł. Z kolei deficyt 

zaplanowano w kwocie 683 312,00 zł. Z ciekawostek na publiczne drogi powiatowe 

zaplanowano wydatki w kwocie 5 218 000,00 zł. W roku 2017 na terenie Gminy Sobolew 

zostanie dokończona droga w Anielowie oraz wykonana zostanie rozbudowa Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sobolewie o salę konferencyjną.  

 

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk pytając, czy firma Ekolider wygrała przetarg na odbiór 

odpadów na terenie Garwolina.  

Radny powiatowy udzielił odpowiedzi, iż nie posiada takowej wiedzy.  

Z kolei radny Piotr Szewczyk zapytał, czy w 2017 r. przewidziane jest wykonanie tylko drogi 
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na Anielowie.  

Radny powiatowy odpowiedział, iż tylko ta jedna inwestycja drogowa jest planowana. Za to 

w 2018 r. planowana jest modernizacja drogi Wola Korycka-Kownacica-Przyłęk, Sobolew-

Kownancica-Gończyce oraz ul. Krępskiej w Sobolewie.  

 

 

Pkt – 6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, iż Komisja obradowała dwa razy. Na 

pierwszym posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2016 r. Komisja poruszyła następujące tematy: 

1. Wypracowanie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017. 

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r. 

3. Sprawy bieżące. 

Drugie posiedzenie odbyło się 12 grudnia 2016 r. tematem głównym posiedzenia było 

wydatkowanie środków przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Z kolei Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa poinformował, iż w dniu 2 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie podczas 

którego wypracowano opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017. 

Do obrad dołączył radny Paweł Cyrta.  

Natomiast Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska obradowała wspólnie 

z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 6 grudnia 2016 r. Podczas posiedzenia Komisje 

wypracowały opinię w sprawie projektu budżetu na 2017 r. 

Jako ostatnia sprawozdanie zdała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów informując, 

iż Komisja obradowała dwukrotnie. Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 5 grudnia 2016 r. 

Komisja wypracowała opinię w sprawie projektu budżetu Gminy Sobolew na 2016 r., z kolei 

w dniu 13 grudnia 2016 r. Komisja spotkała się w celu wypracowania ostatecznego 

stanowiska Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Sobolew na 2017 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Radny Roman Ochnio zwracając się do radnego Henryka Pukaluka „gdzieś ty panie radny 

dopatrzył się, że ja powiedziałem, że 30 tys. zł w 2016 r. to nam starczy na modernizację 

świetlicy, boiska i całokształtu. A po drugie żeś się panie radny nie dopatrzył, że nie 

dostaliśmy tych 30 tys. zł”. 

Następnie radny kontynuując swoją wypowiedź zaznaczył, iż obecnie błąd popełnił Wójt 

kiedy projektował budżet. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy zadeklarowali się, iż prace przy 

świetlicy i jej otoczeniu wykonają w czynie społecznym. Dlatego wyszła propozycja, aby 

dokonać zmiany i przeznaczyć 20 tys. zł na oświetlenie uliczne wsi. Trzcianka jest jedyną 

wsią zwartą na terenie gminy, która nie ma oświetlenia ulicznego.   

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk odpowiadając, że są to rzeczy, które nie mają 

odzwierciedlenia z prawdą. Radny zaznaczył, iż wniosek mieszkańców był inny, a co innego 

zostało ujęte w projekcie przygotowanym przez Wójta. Następnie dodał, iż w 2016 r. było 

przeznaczone 15 tys. zł na świetlicę w Trzciance i zostały one wykorzystane. Jeśli dodamy 

teraz 30 tys. zł to razem będzie 45 tys. zł. Zwracając się do radnego Romana Ochnio „a Pan 

powiedział, że 30 tys. zł załatwia sprawę”. 
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Przewodniczący Rady podsumowując dyskusję przypomniał, iż radny Roman Ochnio złożył 

na Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa wniosek, aby 

kwotę zaproponowaną przez Wójta rozdzielić w następujący sposób: 10 tys. zł przeznaczyć 

na świetlicę, a 20 tys. zł na oświetlenie uliczne w Trzciance. Z kolei na Komisji Budżetu 

i Finansów odbyła się debata nad wnioskami do budżetu złożonymi na wszystkich komisjach 

stałych. Wynik głosowania nad wnioskiem o przyjęcie projektu budżetu z uwzględnieniem 

wniosku radnego Romana Ochnio to 2:2. Dlatego dziś radny musi zdecydować, 

czy podtrzymuje swój wniosek z Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa. 

Pkt – 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w Sobolewie na 2017 r. 

Na wstępie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej.  

Przewodnicząca Anna Sowa przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 15 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Wójta.  

Wójt poinformował, iż w ostatnim czasie odbył się przetarg na odbieranie, transport 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich 

nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Sobolew. Wpłynęła 

jedna oferta od firmy Ekolider na sumę 1 017 878,40 zł. Przetarg obejmował okres 

24 miesięcy, czyli 2 lata. W związku z powyższym dokonane zostały wstępne analizy 

z których wynika, iż stawka śmieci będzie musiała wzrosnąć o 1 zł (6,5 zł odbiór odpadów, 

a 0,50 zł na pensję pracownika i opłatę za program). Ponadto włodarz dodał, że prawie 

w większości gmin w Powiecie Garwolińskim wygrała firma Ekolider i ceny są wyższe niż 

dotychczas.  

Następnie włodarz dodał, iż właściciel firmy tłumaczył się, iż w związku ze wzrostem 

kosztów jakie ponosi na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zaproponowana przez niego kwota 

jest taka, a nie inna. Obecnie trzeba podjąć decyzję, czy zwiększać stawkę, czy unieważniać 

przetarg. Ogłaszając kolejny przetarg istnieje ryzyko, że do następnego przetargu przystąpi 

ponownie tylko firma Ekolider i cena też może być wyższa.  

Toczyła się dyskusja do powyższego tematu.  

Między innymi radny Henryk Pukaluk poprosił o uzasadnienie 20 % wzrostu ceny za odbiór 

odpadów. Obecnie mamy deflację wobec tego nie powinno być żadnego wzrostu, a cena 

powinna utrzymywać się na poziomie dotychczasowym. Zdaniem radnego argument 

o wzroście cen za paliwo nie jest powodem do podnoszenia o 1 zł opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych. Radny był zdania, iż przed podjęciem decyzji firma powinna przedstawić 
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informację z poniesionych kosztów z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Sobolew.  

Następnie Przewodniczący zwracając się do Skarbnika zapytał z jakim wynikiem zamknie się 

rok jeśli chodzi o obsługę śmieciową. 

Skarbnik odpowiedziała, iż obecnie rok jeszcze nie jest zamknięty, więc trudno odpowiedzieć 

na to pytanie. 

Odbyła się dyskusja dotycząca ściągalności opłat od mieszkańców.  

Głos zabrał sołtys wsi Ostrożeń Pierwszy informując, iż zgłaszał już w przeszłości 

propozycję, aby opłaty za odpady mógł zbierać sołtys przy okazji zbiórki podatków. Zdaniem 

sołtysa przy zastosowaniu takiego rozwiązania ściągalność zapewne by wzrosła. Następnie 

zwrócił się do Skarbnik z zapytaniem jakie jest zadłużenie na chwilę obecną. 

Skarbnik odpowiedziała, iż nie jest w stanie z pamięci przytoczyć owej kwoty, ale można 

sprawdzić ją w dokumentach.  

Radny Henryk Pukaluk był zdania, iż należy dokonać analiz sprawozdań w tym zakresie 

z roku 2015 i 2016 i dopiero wówczas podjąć decyzję. 

Wójt przypomniał, iż temat omawiany był szczegółowo na Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

i  Ochrony Środowiska.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska radny 

Rafał Talarek wyjaśniając, iż cały problem polega na tym, że została wprowadzona 

regionalizacja. Gmina Sobolew została przypisana do regionu Siedleckiego i jedyną firmą 

która może na tym terenie odbierać odpady jest Ekolider. Nawet gdyby przetarg wygrała inna 

firma to i tak zgodnie z obowiązującymi przepisami musi odwieść odpady do firmy Ekolider. 

Niestety nie ma konkurencji, zapanował monopol i nie ma się na to wpływu. 

Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Rady tłumacząc, że cały problem polega na tym, 

iż nie ma możliwości dołożenia brakującej kwoty z budżetu gminy. W związku z panującym 

monopolem powstaje ryzyko, czy ponowne ogłoszenie przetargu okaże się korzystne, 

czy wręcz przeciwnie. Mimo wszystko Przewodniczący był zdania, aby Komisje zapoznały 

się ze sprawozdaniami dotyczącymi odbioru odpadów.  

Następnie głos zabrała radna Justyna Kowalczyk zwracając się do Wójta z pytaniem, 

czy korzystał z przysługującego mu prawa do podejmowania działań administracyjnych 

w stosunku do osób, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Czy były wezwania w tej sprawie lub określenie w drodze decyzji 

tej opłaty. Radna zapytała o konkretną liczbę takich zdarzeń. 

Wójt odpowiedział, iż takie działania były podejmowane. Nie był w stanie podać konkretnej 

liczby, ponieważ zajmuje się tym pracownik urzędu, który monituje tego typu sprawy.  

Radna dopytywała, czy była wydana decyzja określająca wysokość opłaty. 

Wójt odpowiedział, iż takiej procedury nie było. Ponadto włodarz dodał, iż złożonych 

deklaracji jest około 80 % i jest to również średnia utrzymująca się w sąsiednich gminach. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw “ - 4 

głosów “wstrzymujących się” – 3 

Uchwała została podjęta. 
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Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Sobolew zaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

Przewodniczący oddał głos głównej księgowej placówek oświatowych. 

Pani Ewa Szaniawska przedstawiła powyższy projekt uchwały. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 15 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2016-2022 

Jako pierwszy głos zabrał radny Henryk Pukaluk prosząc o porównanie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 z dnia 28 grudnia 2015 r. z projektem 

który ma być dziś przyjęty. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż temat poruszony zostanie w pkt. 12 porządku obrad. 

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk wyjaśniając, iż w związku z tym, że żadna 

z zaproponowanych zmian nie była omawiana na Komisji Budżetu i Finansów chciała zadać 

kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło zakupu kontenera toaletowego. Gdzie będzie 

ustawiony kontener, czy będzie ogólnodostępny i kto będzie zajmował się jego obsługą. 

Jako pierwsza wyjaśnień dokonała Skarbnik mówiąc, iż zakup zostanie dokonanej ze środków 

z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat. Środki muszą być wydane na konkretny cel, 

a w związku z tym, iż mieszkańcy zgłosili zapotrzebowanie na toitoi, dlatego podjęto decyzję, 

że zostanie zakupiony kontener, który jest środkiem trwałym, a nie bieżącym.  

Celem uzupełnienia wypowiedzi Skarbnik głos zabrał Sekretarz wyjaśniając, że kontener 

będzie ustawiony koło PKP i będzie ogólnodostępny. Z kolei obsługa i utrzymanie czystości 

będzie po stronie Urzędu. Z dokonanego rozeznania okazało się, że miesięczny koszt 

wypożyczenia jednego toitoia o pojemności 150 l to 300 zł. Koszt 2 toitoi to 550 zł. Z kolei 

zakup kontenera dwukabinowego to koszt 7 tys. zł. Ponadto kontener ma podłączenie do 

szamba i jest również zbiornik na wodę. Na zakończenie Sekretarz dodał, iż budynek przejęty 

od PKP jest w złym stanie technicznym. Ostatnio podłączona została woda, ponieważ 

zamarzła 2 lata temu. Obecnie zdjęte są liczniki i trzeba będzie w pierwszej kolejności 

zamontować światło na poczekalni. Ogólnie potrzeb jest bardzo dużo.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 15 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 11 

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 15 radnych.  



8 
 

głosów “za” - 15 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 

2017-2022 

Głos zabrał Przewodniczący Rady wyjaśniając, iż z odczytanych protokołów z posiedzeń 

komisji stałych wynika, że wnioski były różne. Wszystkie wnioski trafiły do Komisji Budżetu 

i Finansów, która nie wypracowała ostatecznego wniosku, co do projektu budżetu 

przedstawionego przez Wójta. W czasie tej Komisji głosowane były dwa wnioski i żadne 

głosowanie nie rozstrzygnęło ostatecznie, który wniosek ma zostać przyjęty. W związku 

z powyższym obecnie Rada musi podjąć decyzję, czy zatwierdzi projekt budżetu 

zaproponowany przez Wójta, czy zatwierdzi projekt budżetu z uwzględnieniem zmian 

zaproponowanych przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska. Następnie 

Przewodniczący zwrócił się do obecnych, czy ktoś ma jeszcze jakąś inną propozycję zmian. 

Jako pierwszy głos zabrał radny Marian Lipiec prosząc o przedstawienie mieszkańcom 

i sołtysom podziału wydatków inwestycyjnych zaproponowanych przez Wójta oraz 

przesunięć zaproponowanych przez Komisję.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż jeden wniosek to propozycja z Komisji Spraw 

Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa, czyli projekt Wójta 

z uwzględnieniem wniosku radnego Romana Ochnio. Drugi wniosek to wniosek zmian 

z Komisji Rolnictwa. Gospodarki i Ochrony Środowiska. Przewodniczący zapytał, czy ktoś 

ma uwagi do treści tych dwóch wniosków. 

Głos zabrał radny Roman Ochnio wracając do przeszłości przypomniał, iż pierwszą część 

oświetlenia mieszkańcy Trzcianki wykonali sami z własnych środków. Wszystkie remonty 

przy świetlicy i ogrodzeniu mieszkańcy również dokonali pracą własnych rąk. Środki  

z budżetu gminy przeznaczone były wyłącznie na zakup materiałów. Obecnie mieszkańcy po 

raz kolejny zobowiązali się, że prace przy świetlicy wykonają sami, potrzebne są tylko środki 

na materiał. Niestety jeśli chodzi o oświetlenie są przepisy, potrzebne są projekty i tego 

mieszkańcy na własną rękę nie zrobią. Ponadto radny dodał, że wykonanie oświetlenia byłoby 

ostatnią z większych inwestycji we wsi Trzcianka. Na zakończenie wypowiedzi radny złożył 

wniosek o przesunięcie ze świetlicy w Trzciance 20 tys. zł na oświetlenie. 

Następnie głos zabrał radny Piotr Szewczyk składając wniosek o dokonanie zmian we 

wniosku z Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska: 

a) zmniejszyć: 

- o 50 tys. zł zadanie przebudowa świetlicy w Sokole,  

- wykreślić zadanie budowa placu zabaw w Gończycach na osiedlu (kwota 20 tys. zł) 

- o 50 tys. zł przebudowa drogi gminnej w Kownacicy w kierunku pana Cieśli. 

b) kwotę 120 tys. zł przeznaczyć na: 

- 40 tys. zł przebudowa drogi w Gończycach w kierunku pana Flaka, 

- 50 tys. zł przebudowa drogi w Kownacicy w kierunku pana Flaka, 

- 20 tys. zł na drogę w Ostrożeniu Pierwszym (w kierunku Wólki Ostrożeńskiej), 

- 10 tys. zł na oświetlenie ul. Zakościelnej w Gończycach.  

Głos zabrał radny Marian Lipiec ponownie prosząc o przedstawienie zebranym propozycji 

zaplanowanych inwestycji przez Wójta oraz zmian zaproponowanych przez radnych. 
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Z kolei sołtys wsi Kobusy domagała się wyjaśnień zdjęcia środków z drogi na Kobusach. 

Sołtysowa podkreśliła, iż wieś Kobusy jest jedyną, która nie ma nawet centymetra asfaltu. 

Wyraziła swoje oburzenie, iż mimo, że była komisja objazdowa po drogach, podczas której 

radni zapoznali się z potrzebami, to obecnie robiony jest taki ruch.  

Przewodniczący zwracając się do pani sołtys odpowiedział, iż zadanie zostaje jedynie 

odłożone w czasie, nikt przecież nie mówi, że zostaje wykreślone z listy zadań. Następnie 

Przewodniczący zapytał panią sołtys o sposób załatwienia sprawy dotyczącej pękniętych 

przyłączy wodociągowych, którą na prośbę mieszkańców miała się zająć.  

Sołtys wsi Kobusy odpowiedziała, iż przekazała pismo mieszańców Wójtowi. Obecnie 

dostała odpowiedź, iż pismo zostało przekazane panu Pytlowi, który nie ustosunkował się 

jeszcze do jego treści.  

Następnie Przewodniczący zwrócił się do przybyłych mieszkańców, iż nie rozumie kto 

mieszkańcom obiecał wykonanie dróg przy których mieszkają. Tłumaczył „musicie Państwo 

mieć świadomość, że Wójt przedstawia projekt i na tym jego zadanie się kończy. Dalej nad 

projektem pracuje Rada i to ona w konsekwencji ustala budżet”. 

Głos zabrała sołtys Kobusów wobec powyższej wypowiedzi Przewodniczącego poprosiła 

Radę o wyjaśnienie na jakiej zasadzie przyznawane są środki na wsie, skoro ostatnie środki 

przeznaczone na drogi w Kobusach to 2009 r. Jeśli mówi się o równym traktowaniu to 

dlaczego wieś Kobusy nie dostała nic.  

Przewodniczący Rady odpowiedział „trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo Rada zna potrzeby 

i wie doskonale gdzie jest potrzeba zrobienia dróg. Droga w Kobusach na pewno nie umknie 

Radzie. Do końca kadencji są jeszcze 2 lata. Ponadto będą jeszcze przesunięcia w ciągu 

roku”. 

Głos zabrał radny Marian Lipiec mówiąc „Pani Radna Kowalczyk zdejmuje z ul. Leszowej 

100 tys. zł, a 200 tys. zł przenosi na ul. Dębową. Jestem radny czwartą kadencję i w historii 

nie było czegoś takiego, żeby jeden radny przenosił 200 tys. zł na ulicę gdzie jest radnym”. 

Tłumaczenie radnej, że moja córka tam mieszka to żadne tłumaczenie. Inni radni też mają 

robione drogi w swoich okręgach. Następnie radny zwrócił się do Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącej „zostaliście wybrani przez całą Radę prezentujecie więc całą Radę, czy 

tylko „Lepsze jutro”. 

Odbyła się wymiana zdań pomiędzy radnym Marianem Lipcem, a radną Justyną Kowalczyk. 

Radna podkreśliła przede wszystkim to, iż Rada postępuje zgodnie z procedurą uchwalania 

budżetu i ma prawo dokonać zmian w projekcie przedstawionym przez Wójta. Ponadto 

zwróciła uwagę, że w niektórych sołectwach zaplanowane zostały duże inwestycje, z kolei 

inne zostały pominięte i to również nie było sprawiedliwie zaprojektowane przez Wójta. 

Do dyskusji dołączył się również radny Rafał Talarek przypominając, że drugi rok z kolei 

Kownacica została pominięta w projekcie opracowanym przez Wójta i to też jest 

niesprawiedliwe.  

Następnie głos zabrał radny Mirosław Śliz podkreślając, iż miejscowość Kobusy jest jedyną 

miejscowością, która nie ma asfaltu. Stan techniczny drogi jest zły. Dlatego zaproponował 

zdjęcie 20 tys. zł z ul. Dębowej i 20 tys. zł z drogi do Wygody i przeznaczenie kwoty 40 tys. 

zł na remont drogi w Kobusach.  

 

Jako kolejna głos zabrała radna Maria Kowalczyk wyrażając swoje oburzenie w związku 

z przesunięciem środków z ul. Widokowej. Radna pytała radnych co ma teraz odpowiedzieć 

mieszkańcom skoro zostało przesunięte z tej inwestycji aż 70 tys. zł. Nie jest radną pierwszą 

kadencję i nigdy nie było tak, aby radni zabierali środki z całej inwestycji.  

Z kolei sołtys sołectwa Ostrożeń Drugi zwrócił się do radnych z pytaniem, czy pamiętają, 

że istnieje sołectwo Ostrożeń Drugi, bo uchwalany jest już drugi budżet i po raz kolejny wieś 

ta jest pomijana. Padały podczas tej sesji słowa o sprawiedliwości, więc gdzie w tej sytuacji 
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jest sprawiedliwość. A stan dróg w Ostrożeniu Drugim jest zły, nawet w dniu wczorajszym 

zmarła kobieta i trzeba było zasypać dołki, aby udrożnić przejazd.  

Głos zabrał radny Marian Lipiec składając wniosek o zdjęcie z ul. Dębowej 80 tys. zł 

i przywrócenie na ul. Leszową do kwoty 100 tys. zł, zgodnie z projektem przedstawionym 

przez Wójta.  

Następnie sołtys Ryszard Gazda zwracając się do radnego Pawła Cyrty, poprosił go 

o wyjaśnienie dlaczego są zabierane pieniądze z ul. Leszowej.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, iż w tym roku na sołectwo Sobolew I i tak są 

zaplanowane wydatki w kwocie 1 600 000 zł. Z kolei na sołectwo Sobolew II zaplanowane 

jest 200 tys. zł. Wszystkie środki zostają w Sobolewie. Ponadto na Sobolew przydzielone jest 

50 tys. zł z funduszu leszowego.  

Głos ponownie zabrał radny Marian Lipiec przypominając, iż na Komisji Spraw Społecznych, 

Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa padło pytanie do Wójta, na którą z dróg 

planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Wówczas Wójt odpowiedział, iż planowane jest złożenie wniosku na ul. Leszową. 

Proponowane obecnie przesunięcia pozbawią takiej możliwości. Ciągle podkreśla się 

ważność pozyskiwania środków z zewnątrz, a obecne ruchy blokują taki plan. 

Przewodniczący Rady podsumował, że na chwilę obecną są cztery wnioski: 

- wniosek I – wniosek radnego Romana Ochnio kwotę 30 tys. zł ze świetlicy w Trzciance, 

przekwalifikować w następujący sposób 20 tys. zł na oświetlenie uliczne w Trzciance i 10 tys. 

zł na świetlicę w Trzciance; 

- wniosek II – wniosek radnego Piotra Szewczyka o dokonanie we wniosku z Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska następujących zmian: 

a) zmniejszyć: 

- o 50 tys. zł zadanie przebudowa świetlicy w Sokole,  

- wykreślić zadanie budowa placu zabaw w Gończycach na osiedlu (kwota 20 tys. zł), 

- o 50 tys. zł przebudowa drogi gminnej w Kownacicy w kierunku pana Cieśli. 

b) kwotę 120 tys. zł przeznaczyć na: 

- 40 tys. zł przebudowa drogi w Gończycach w kierunku pana Flaka, 

- 50 tys. zł przebudowa drogi w Kownacicy w kierunku pana Flaka, 

- 20 tys. zł na drogę w Ostrożeniu Pierwszym (w kierunku Wólki Ostrożeńskiej), 

- 10 tys. zł na oświetlenie ul. Zakościelnej w Gończycach; 

- wniosek III – wniosek radnego Mirosława Śliza o zdjęcie z ul. Dębowej 20 tys. zł i 20 tys. zł 

z Wygody i przeznaczeniu 40 tys. zł na drogę w Kobusach; 

- wniosek IV – wniosek radnego Mariana Lipca o zdjęcie z ul. Dębowej 80 tys. zł 

i pozostawieniu ich na ul. Leszowej.  

W związku z tym, iż dwa pierwsze wnioski są wnioskami dalej idącymi zostaną poddane pod 

głosowanie.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnego Romana Ochnio. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 15 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Radny Leszek Urawski zabrał głos w sprawie zarządzanych głosowań wyrażając swoje 

wątpliwości, pytając czy można głosować zmiany do wniosku z Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki i Ochrony Środowiska. Radny zastanawiał się, czy obecnie nie powinny być 

głosowane wyłącznie zmiany zaproponowane przez Komisję.  

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk wyjaśniając, iż z opinii Regionalnych Izb 

Obrachunkowych wynika, że do momentu uchwalenia projektu budżetu, który został 

dostarczony Radnym do 15 listopada, Rada ma prawo zmienić projekt budżetu.  

Radny Leszek Urawski prosił o uściślenie do czego konkretnie są proponowane zmiany. 
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Przewodniczący Rady powiedział, że „jest wniosek z Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

i Ochrony Środowiska i radny Piotr Szewczyk zgłosił zmiany do tego wniosku, więc jego 

wniosek jest dalej idącym. Wobec powyższego bez sensu jest głosować zmiany 

zaproponowane przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska, a następnie 

zmiany do tych zmian”. 

Przewodniczący zarządził głosowanie kto jest za przyjęciem wniosku radnego Piotra 

Szewczyka o zmianę we wniosku z Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 9 

głosów “przeciw “ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 5 

Wniosek został przyjęty. 

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017-2022 z uwzględnieniem przegłosowanych 

wniosków radnego Romana Ochnio i radnego Piotra Szewczyka.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 10 

głosów “przeciw “ - 3 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

Głos zabrał radny Leszek Urawski wyrażając swoje niezrozumienie, iż były dwa wnioski 

przegłosowane oddzielnie, a przy głosowaniu uchwały zostały połączone, czy to na pewno 

prawidłowe. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż były to dwa niezależne wnioski. Wniosek radnego 

Szewczyka był dalej idącym niż wniosek z Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony 

Środowiska. Z kolei wniosek radnego Ochnio był wnioskiem niezależnym od wniosku 

z Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2017 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 

z uwzględnieniem wniosku radnego Romana Ochnio i radnego Piotra Szewczyka. 

Głos zabrał radny Leszek Urawski zgłaszając uwagę, iż głosowanie będzie źle 

przeprowadzone. Radny próbując wyjaśnić swoje obawy podał przykład „może być tak, 

że radny Urawski jest za wnioskiem radnego Ochnio, a jednocześnie jest przeciwny zmianom 

zaproponowanym przez radnego Szewczyka”, więc dlaczego jest to głosowane razem.  

Przewodniczący tłumaczył, iż statut mówi jasno, że pod głosowanie poddaje się wnioski 

najdalej idące. Wniosek o przegłosowanie WPF z uwzględnieniem wniosku radnego Ochnio 

i radnego Szewczyka jest wnioskiem najdalej idącym. Tak samo jest w przypadku uchwały 

budżetowej.  

Radny Leszek Urawski tłumaczył, iż były to dwa różne wnioski. Zostały przegłosowane 

i skoro oba przeszły to jest jeszcze projekt Wójta, który również powinien być poddany pod 

głosowanie.    

Przewodniczący odpowiedział radnemu, iż przegłosowane zmiany są zmianami najdalej 

idącymi. Można by było przegłosować serię wykluczeń, ale skoro wniosek ze zmianami 

przeszedł większością głosów to projekt Wójta i tak nie ma szans przejść.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie pytając kto jest za podjęciem uchwały budżetowej na 

rok 2017 z uwzględnieniem wniosku radnego Romana Ochnio i radnego Piotra Szewczyka.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 10 
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głosów “przeciw “ - 5 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 14 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwszy głos zabrał sołtys Ostrożenia Drugiego Adam Zygadło pytając, na jakie 

konkretne zadanie zostały zabrane środki z Ostrożenia Drugiego.  

Przewodniczący odpowiedział, iż w dniu dzisiejszym budżet się nie zamyka, lecz dziś się 

otwiera. Niedługo rok budżetowy zostanie zamknięty i zostaną wolne środki, które będą do 

podziału. Kontynuując dodał, iż w poprzednim roku podzielony był fundusz leszowy i było 

również wiele obaw, ale w ciągu roku nie zabrakło środków, aby dołożyć tam gdzie była 

potrzeba.  

Głos zabrał radny Roman Ochnio mówiąc, iż jest w rozterce, ponieważ głosował za 

dokumentem z którym się nie zgadzał. Następnie dodał „głosowałem świadomie, ale nie 

miałem wyjścia. Ten dokument był dla mnie nie do przyjęcia, ale w związku z tym, że został 

powiązany z moim wnioskiem nie mogłem głosować przeciwko swojemu wnioskowi”. Radny 

wyraził swoje oburzenie, iż mimo, że jest radnym kolejną kadencję to nigdy nie było takiej 

sytuacji jak teraz. Były dyskusje, a nawet jeśli na jakieś zadanie nie starczało środków, 

to było przynajmniej zapewnienie, że jak pojawią się środki to sprawa zostanie załatwiona. 

Radny przypomniał, iż zostało przesunięte 90 tys. zł z drogi Anielów-Ostrożeń oraz 90 tys. zł 

z drogi z Ostrożeń Drugi, wyraził jednocześnie nadzieję, iż w przyszłości Rada uwzględni te 

inwestycje.  

Następnie głos zabrał Wójt mówiąc, iż żałuje, że nie przeszedł budżet w wersji, którą 

przygotował. Zdaniem włodarza jego wersja była bardziej sprawiedliwa, szczególnie jeśli za 

kryterium przyjmie się potrzeby. Następnie dodał „nie zgodzę się z tym, że ul. Leszowa jest 

mniej potrzebna niż ul. Dębowa. Nie mogę się pogodzić również z tym, że taka rzecz jak 

wykonanie drzwi garażowych dla OSP Sobolew też nie znalazło uznania. Nie rozumiem 

dlaczego zostały poczynione ze strony radnych ruchy. Tak samo jak droga między Godziszem 

a Grabniakiem. Zostały przesunięte pieniądze od kierunku Godzisza, gdzie są największe 

dziury i nie ma przejazdu, a przełożone od kierunku Grabniaka, tam gdzie takiego problemu 

nie ma. Też tego nie mogę zrozumieć dlaczego tak zdecydowaliście. Co do nadwyżek 

budżetowych to oczywiście, że zawsze zostają jakieś środki, ale nie będzie to taka kwota, 

żeby otwierać nowe zadania. Nie rozumiem również dlaczego w Sokole środki na świetlicę 

zostały zmniejszone o 50 tys. zł skoro kosztorys opiewa na kwotę 350 tys. zł. Nie rozumiem 

dlaczego Przewodniczący zdejmuje środki ze swojej inwestycji i głosuje za”.  

Na zakończenie wypowiedzi Wójt zwrócił się do radnych i sołtysów informując, że na stołach 

są wyłożone skromne suweniry w postaci kalendarzy z herbem gminnym.  

Głos zabrał Przewodniczący ustosunkowując się do wypowiedzi Wójta wyjaśnił, iż sam 

powiedział, że wniosek do LGD będzie składany na dofinansowanie świetlicy w Kownacicy. 

Po raz kolejny oddalana została świetlica w Sokole. Najpierw środki poszły na świetlicę 

w Ostrożeniu, następnie na świetlicę w Chotyni, teraz na świetlicę w Kownacicy. Ponadto 

były niedawno ustalenia, że obecnie środki zostaną podzielone i na Sokół i na Kownacicę. 

Ale decyzja po raz kolejny została zmieniona i wniosek składany będzie tylko na świetlicę 

w Kownacicy. Komunikacja między Wójtem, a Radą jest dalej w powijakach. Jeśli 

komunikacja się poprawi to poprawi się również działanie Rady, bo należy pamiętać, że brak 

wiedzy zawsze szkodzi.  

Wójt powiedział „to się dogadajmy”. 

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk wracając do uchwalania budżetu w roku poprzednim. 

Przypomniał, iż wówczas dokonał przeliczenia środków na wydatki inwestycyjne 

w przeliczeniu na mieszkańca w sołectwie, były różnice i to duże. Obecnie biorąc do ręki 

projekt budżetu Wójta również można zaobserwować jednostronność. Wystarczy popatrzeć 

ile jest wydzielonych środków na Sobolew. Mój okręg po raz kolejny nie dostał nic. Padają 
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słowa o zabieraniu, gdyby budżet był sprawiedliwy nie byłoby potrzeby go zmieniać. Ale nie 

mówi się również o tym, iż w ciągu roku pojawia się potrzeba i pieniądze są dokładane. 

Jako kolejny głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk zwracając się do mieszkańców 

Kobusów i Godzisza powiedział, iż muszą mieć świadomość, że pieniądze, które 

otrzymali rok temu na swoje sołectwo, to dzięki radnym z „Lepszego jutra”, ponieważ ich 

radny głosował przeciw.  

Radny Leszek Urawski wyjaśnił, iż radny Mirosław Śliz wówczas był postawiony w takiej 

sytuacji jak dziś radny Roman Ochnio, dlatego głosował tak, a nie inaczej.  

Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady życząc wszystkim na nowy rok 

wszystkiego najlepszego.   

 

Pkt – 15 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 /-/ Karol Marcinkowski 


