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Protokół Nr XXIX/2017 

z XXIX sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 19 lipca 2017 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1000 

Godzina zakończenia – 1310 
 

Obradom przewodniczył Karol Marcinkowski – Przewodniczący Rady Gminy                                  

w Sobolewie. 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec i Henryk Pukaluk.  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew, 

2. Jan Tywanek – Sekretarz Gminy Sobolew, 

3. Grażyna Napora – Skarbnik Gminy Sobolew, 

4. Grzegorz Mikulski – radca prawny, 

5. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych, 

6. Sołtysi z sołectw Gminy Sobolew, 

7. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, 

8. Przedstawiciele policji. 

 

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 XXIX/205/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest 

związany ze stosunkiem pracy; 

- uchwała Nr XXIX/206/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie  

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze 

stosunkiem pracy; 

- uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca 

uchwałę 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 XXIX/208/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 

2017 r.  zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew; 

- uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r.   

- uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXIX sesję Rady 

Gminy w Sobolewie. Powitał  Komendant Powiatową Policji w Garwolinie mł. insp. Iwonę 

Czarnocką wraz z pracownikami, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, 

sołtysów i dyrektorów szkół. 
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Poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy w Sobolewie wynosi 15 radnych, w sesji 

uczestniczy 8 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 protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 18 maja 

2017 r.  

4. Policyjna debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Sobolew. 

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

w dniu 18 maja 2017 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

6. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

7. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji między 

sesjami. 

8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania 

lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, 

których najem jest związany ze stosunkiem pracy. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew. 

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

lata 2017-2022. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok. 

14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych. Nieobecni radni: Danuta Błachnio, Paweł Cyrta, 

Marian Lipiec, Henryk Pukaluk, Anna Sowa, Piotr Szewczyk i Rafał Talarek. 

głosów “za” – 8 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 18 maja 

2017 r.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk zgłaszając poprawkę, aby w protokole  w pkt. 15 

dopisać, że właścicielami działki 34/10 w Gończycach są Mariusz Laskowski i Mariusz Ryciuk, 

którzy zaproponowali jej sprzedaż za 120 000 zł.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonej poprawki. 

W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych. Nieobecni radni: Danuta Błachnio, Paweł Cyrta, 
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Marian Lipiec, Henryk Pukaluk, Anna Sowa, Piotr Szewczyk i Rafał Talarek. 

głosów “za” – 8 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Poprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z uwzględnieniem przyjętej poprawki.  

W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych. Nieobecni radni: Danuta Błachnio, Paweł Cyrta, 

Marian Lipiec, Henryk Pukaluk, Anna Sowa, Piotr Szewczyk i Rafał Talarek. 

głosów “za” – 8 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół XXVIII/2017 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Pkt – 4 

Policyjna debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Sobolew 

Na początek Przewodniczący Rady oddał głos Komendant Powiatowej Policji w Garwolinie 

pani Iwonie Czarnockiej.  

Pani Komendant zabrała głos mówiąc: „Witam państwa serdecznie. Dzięki uprzejmości pana 

Wójta udało się zorganizować w dniu dzisiejszym debatę gminną mającą na celu ocenę 

bezpieczeństwa na terenie Gminy Sobolew. Jest to jedna z cyklu debat Komendanta 

Wojewódzkiego z siedzibą w Radomiu, dotycząca bezpieczeństwa. Priorytetem na ten rok 

Komendanta Wojewódzkiego było to, aby w pierwszej kolejności te debaty odbyły się na 

terenie gmin, na których reaktywowano posterunki. Takie dwie debaty już się odbyły na terenie 

działania Komendy Powiatowej w Garwolinie w Miastkowie Kościelnym i Maciejowicach. 

W dniu dzisiejszym chcielibyśmy porozmawiać na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Sobolew”. Pani Komendant wyjaśniła, iż na początek pani Danuta Kalinowska przedstawi dane 

statystyczne w formie prezentacji. Następnie zostanie dokonane podsumowanie po czym jest 

prośba o wyrażanie opinii, czy mieszkańcy czują się bezpiecznie na terenie Gminy Sobolew 

i jaka jest ocena dotycząca reaktywacji Posterunku Policji w Sobolewie.  

Pani Danuta Kalinowska przedstawiła prezentację – załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Głos ponownie zabrała pani Komendant, która dokonała podsumowania przedstawionej 

prezentacji. Podkreśliła, że z danych statystycznych wynika, iż reaktywowanie Posterunku 

Policji w Sobolewie było słuszną decyzją. Zwiększyła się liczba policjantów, więc i dyżurów 

jest więcej. Aby zachować ciągłość służby, część służb jest łączona z sąsiednimi posterunkami. 

Dzięki dokonanym zmianom policjanci mogą skuteczniej działać, co przekłada się oczywiście 

na zmniejszenie czasu reakcji na zgłoszenie. Wzrosła również wykrywalność co przekłada się 

na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Na zakończenie pani Komendant poprosiła 

o zadawanie pytań.  

Jako pierwsza głos zabrała radna Hanna Matyska zwracając się z prośbą o umieszczenie na 

drzwiach wejściowych do Posterunku Policji danych kontaktowych do dzielnicowego, chodzi 

szczególnie o numer telefonu.  

Głos zabrał Kierownik Posterunku Policji w Sobolewie Wiesław Majsterek informując, 

iż wszystkie dane umieszczone są na tablicy ogłoszeń. Ponadto można zawsze zadzwonić na 

numer alarmowy 112.  

Pani Komendant dodała, iż nawet jeśli dzielnicowy przebywa na urlopie lub zwolnieniu 

to telefon zawsze jest przekierowywany do dyżurnego.  

Następnie poruszono temat związany z Krajową Mapą Zagrożeń. Policjant wyjaśnił procedury 

postępowania w związku z zarejestrowanym zgłoszeniem.  

Następnie radna Justyna Kowalczyk zwróciła się z pytaniem jak policja ustosunkowuje się do 

umieszczania progów zwalniających na drogach.  

Odpowiedzi udzielił policjant informując, że o tego typy rzeczach decyduje zarządca drogi. 

Policja w takich przypadkach może jedynie wyrazić swoją opinię. Jednak śmiało można 
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stwierdzić, że progi zwiększają bezpieczeństwo i skutecznie obniżają możliwość przekroczenia 

dozwolonej prędkości jazdy.  

Następnie radny Piotr Szewczyk poprosił o zwrócenie przez policję szczególnej uwagi 

na samochody uczestniczące w budowie drogi S17, ponieważ często poruszają się bez plandeki.  

Policjant udzielił odpowiedzi, iż były już zgłoszenia dotyczące łamania przepisów w tym 

zakresie, kontrole były przeprowadzane i nadal będą kontynuowane.  

Pani Komendant zapewniła, iż na najbliższym spotkaniu z pracownikami Budimexu sprawa 

zostanie ponownie poruszona.  

Poruszono również temat nielegalnego wyrzucania śmieci na terenie byłego Medico.  

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk zwracając się z prośbą do pracowników policji, 

aby przekazali ulotki lub plakaty dotyczące możliwości zgłaszania zagrożeń na Krajowej 

Mapie Zagrożeń.    

Padła odpowiedź, iż na początku wdrażania aplikacji były przekazywane informacje w postaci 

plakatów.  

Następnie radni zwrócili policji uwagę między innymi na:  

- hałas motocyklów w godzinach nocnych na ul. Kościuszki w Sobolewie, 

- przejazd przez mosty samochodów przekraczających dozwolony tonaż,   

- przeszkolenie osób kierujących ruchem przy budowie S17, 

- nielegalne spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, szczególnie w obrębie obiektów 

sportowych w Sobolewie.  

Następnie ze strony policji padły podziękowania dotyczące udzielonej pomocy finansowej na 

zakup i rozszerzenie monitoringu na terenie Sobolewa.  

Głos zabrał również Sekretarz wyrażając zadowolenie z faktu przywrócenia posterunku Policji 

w Sobolewie.  

Pani Komendant stwierdziła, iż reaktywacja posterunków sprawdziła się w skali całego kraju. 

Każdy z reaktywowanych posterunków na terenie Powiatu Garwolińskiego został wzmocniony 

etatowo. Obecnie Komenda boryka się z wakatami, których obecnie jest 15.  

Radny Roman Ochnio zapytał, czy w związku z tym, iż obecnie pracuje na Posterunku Policji 

w Sobolewie 6 policjantów, a w przyszłości będzie ich 7 to oznacza to, że  każdego dnia 

i o każdej porze jest osoba pełniąca dyżur.  

Głos zabrał kierownik posterunku Wiesław Majsterek wyjaśniając, iż w praktyce wygląda 

to tak, że jeśli dyżur pełnią policjanci prewencji to ich praca polega na patrolowaniu terenu 

i wówczas policjanci nie mają prawa przebywać w pomieszczeniach posterunku. Ale są zawsze 

w zasięgu dyżurnego powiatowego, który w każdej chwili może skierować patrol w zgłoszone 

miejsce.  

Następnie padło wyjaśnienie, iż 7 policjantów nie zapewni całodobowej obsługi terenu Gminy 

Sobolew, byłoby to możliwe przy zatrudnieniu minimum 14 policjantów. Dlatego mogą 

zdarzyć się sytuacje, że policjantów nie ma w pomieszczeniu posterunku, ale wówczas zawsze 

można zadzwonić na numer alarmowy.  

Głos zabrała dyrektor przedszkola w Sobolewie pani Danuta Proczek wyrażając swoje 

zadowolenie w związku z reaktywacją posterunku Policji w Sobolewie. Pani dyrektor złożyła 

podziękowania kierownikowi posterunku, ponieważ ilekroć zwracała się z prośbą zarówno 

służbowo jak i prywatnie uzyskiwała zawsze merytoryczną odpowiedź.  

Głos zabrał również dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie składając 

szczególne podziękowania pani Danucie Kalinowskiej za współpracę w zakresie profilaktyki. 

Przeprowadzane prelekcje były zawsze przygotowane bardzo dobrze pod względem 

merytorycznym i poprowadzone wręcz wzorowo.  

Następnie głos zabrał Wójt mówiąc, iż warto było reaktywować posterunek i Gmina dobrze 

zrobiła trzymając pomieszczenia przez ten czteroletni okres. Wójt powiedział: 

„krytykowaliśmy pomysł likwidacji posterunków i okazało się, że mieliśmy rację. 

W założeniach reformy dużego komisariatu miały być 3 samochody patrolowe dziennie na 

terenie Gminy, a rzeczywistość wyszła inna. Reaktywacja posterunku przyniosła pozytywne 

skutki o czym świadczą choćby przytoczone dziś statystyki”. Wójt poinformował również, 
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iż współpraca zarówno z kierownikiem posterunku, jak i dzielnicowym układa się bardzo 

dobrze.  Następnie Wójt zwrócił się z pytaniem, czy istnieje możliwość opracowania grafiku 

przyjęć interesantów, ponieważ wielokrotnie, gdy posterunek jest zamknięty mieszkańcy 

przychodzą do Urzędu i pytają, ale na chwilę obecną nie mamy wiedzy co odpowiadać.   

Kierownik posterunku poinformował, iż na drzwiach wejściowych są wywieszone godziny 

przyjęć interesantów. Ponadto są numery telefonu kierownika i dzielnicowego i można zawsze 

na nie dzwonić.  

Głos zabrał Przewodniczący mówiąc: „Sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. 

Na początku tej kadencji w 2014 r. na Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa zapadła decyzja, aby podjąć stanowisko wyrażające sprzeciw planowanej 

reformie. Takie stanowisko zostało przygotowane i na początku 2015 r. Rada rozpatrzyła 

go pozytywnie. Następnie zostało wysłane do wszystkich ważnych osób. Cieszę się, 

że posterunek został przywrócony i że środki przeznaczone przez Radę Gminy na zakup 

nowego samochodu i wyremontowanie pomieszczeń przyniosły wymierne skutki”.    

Następnie policjant z Garwolina podziękował Wójtowi za pomoc udzieloną przy 

zorganizowaniu eliminacji powiatowych turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Głos zabrała Komendant mówiąc; „Korzystając z okazji chciałabym również podziękować 

panu Wójtowi, Przewodniczącemu, pani Skarbnik oraz całej Radzie za wsparcie Komendy oraz 

Posterunku Policji w Sobolewie. To dzięki Państwu ten posterunek został reaktywowany. 

To Państwo zagwarantowali nam pomieszczenia i ich wyposażenie. Dalej nas wspieracie za 

co bardzo serdecznie dziękuję”. Na zakończenie Pani Komendant poinformowała, iż wystąpiła 

z wnioskiem o przyznanie medalu dla Wójta za zasługi dla policji i wniosek został 

zatwierdzony przez ministerstwo.  

 

Pkt – 5 

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

w dniu 18 maja 2017 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

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

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

do niniejszego protokołu. 

Następnie Wójt poinformował, iż nowym sołtysem wsi Godzisz został pan Zygmunt Banaszek. 

Włodarz pogratulował sołtysowi i życzył mu owocnej współpracy.  

 

Pkt – 6 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny Powiatu Garwolińskiego Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. 

odbyła się sesja Rady Powiatu Garwolińskiego podczas której poruszono następujące tematy: 

- Sprawozdanie Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem za rok 2016. 

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem za rok 

2016. 

- Informacja o stanie zabezpieczeń przed zagrożeniem powodziowym na terenie Powiatu 

Garwolińskiego wg. stanu na dzień 9 maja 2017 r. 

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu 

Garwolińskiego”. 

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2016. Strata za 2016 r. wyniosła 

1 800 000 zł, odpis amortyzacyjny wynosi około 4 mln zł. Sam oddział ortopedyczny miał nad 

wykonanie na poziomie 1 mln zł.  
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- Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Garwolinie.  

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017. 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Garwolińskiego. 

- Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między 

Sesjami. 

Następnie radny poinformował o zadłużeniu Powiatu, które na obecna chwilę wynosi około 

27 mln zł. Z zaplanowanych na rok 2017 inwestycji została wykonana droga w Anielowie. 

Na rok 2018 planowane są 3 inwestycje na terenie Gminy Sobolew. Pierwsza z nich to 

ul. Krępska. Projekt na oświetlenie wykona Gmina, a projekt drogi zrobi Powiat, na tą 

inwestycje przewidziane jest 150 tys. zł. Kolejna inwestycja to modernizacja drogi w Sokole 

od mostu w kierunku „wsi górnej”. Natomiast trzecia inwestycja to droga z Kownacicy do 

Gończyc. 

W tym roku zostanie oddany nowy budynek Starostwa, ale przeprowadzka nastąpi 

prawdopodobnie na początku 2018 r.  

 

Radny Roman Ochnio zwrócił się z pytaniem do radnego powiatowego, czy coś wiadomo 

o planowanej zmianie struktur inspektoratów nadzoru budowlanego.  

Radny Powiatowy Jan Tywanek przypomniał, że od około 2 lat sanepid przestał podlegać pod 

Starostę. Obecnie powstała koncepcja, aby urzędy pracy oraz nadzory budowlane stały się 

jednostkami rządowymi. Jeśli chodzi o nadzory budowlane to nikt na chwilę obecną nie zna 

szczegółów. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, aby w przyszłości kiedy będzie modernizowany 

kolejny odcinek drogi w Sokole został uwzględniony projekt chodnika przynajmniej na odcinku 

od skrzyżowania do szkoły.  

 

Pkt – 7 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informując, że Komisja 

od ostatniej sesji nie obradowała. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, iż Komisja obradowała w dniu 

10 lipca 2017 r. a poruszone tematy dotyczyły:  

1. Analizy ściągalności opłat podatku od środków transportowych, podatku rolnego 

i podatku od nieruchomości za rok 2016. 

2. Zapoznania się z propozycją zmian budżetowych przygotowanych na najbliższą sesję. 

3. Wolnych wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, że Komisja obradowała w dniu 23 maja 2017 r. Głównym tematem posiedzenia 

była analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – spotkanie  

z kierownikiem GOPS-u oraz spotkanie z dzielnicowym Gminy Sobolew. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przekazała, że Komisja obradowała w dniu 

24 maja 2017 r. na temat organizacji dożynek gminnych 2017 r. oraz bieżącej działalność 

Gminnego Domu Kultury. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, 

że 30 maja 2017 r. odbyła się komisja wyjazdowa na drogi zniszczone przy modernizacji linii 

400 KV. 
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Głos zabrał Wójt nawiązując do posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony 

Środowiska przypomniał, że na ostatniej sesji środki na remont dróg po modernizacji linii 

400 KV zostały podzielone po równo na 6 sołectw. Były głosy, że podział nie był sprawiedliwy, 

a ponadto przy podziale pominięte zostało sołectwo Nowa Krępa. Dlatego zostało 

zorganizowane posiedzenie wyjazdowe, na którym sprawdzono wszystkie zniszczone drogi 

i ponownie podzielono środki zgodnie ze stanem faktycznym. 

Wójt dodał, że drogi będą naprawiane żwirem, tylko w dwóch miejscach będzie użyty tłuczeń. 

W ostatnim czasie ogłoszony został przetarg na dowóz i rozplantowanie żwiru, 

najkorzystniejszą ofertę złożył pan Kowalczyk.  

Głos zabrał sołtys Ryszard Gazda zwracając uwagę, że został poinformowany o posiedzeniu 

i czekał w danym dniu na zaproszenie na wizję w terenie, ale nikt nie zadzwonił.  

Radny Rafał Talarek przeprosił sołtysa wyjaśniając, iż w miejscach gdzie komisja wiedziała, 

która droga ma być remontowana, nie fatygowano sołtysów.  

Sołtys Ryszard Gazda poprosił, aby w przyszłości jednak zawiadamiać go o posiedzeniu, 

ponieważ on chętnie weźmie w nim udział.  

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, dlaczego nadal wpływają pisma od firmy 

Digitalprojekt. Czy sprawa nadal jest nie zamknięta.  

Wójt odpowiedział, iż umowa z firmą została już dawno rozwiązana. Prawdopodobnie firma 

ma kontrolę z Urzędu Skarbowego, ponieważ przyszło pismo, aby Urząd Gminy odpowiedział 

jak firma się rozliczyła ze zleconego zadania.  

 

Radny Piotr Szewczyk zapytał, czy zostały poczynione jakieś kroki dotyczące zamiany działki 

po byłym przedszkolu w Gończycach na działkę pomiędzy szkołą a remizą.  

Wójt poinformował, że w ostatnich dniach rzeczoznawca dostarczył dokumenty, z których 

wynika, że wartość działki po byłym przedszkolu to 360 tys. zł, z kolei wartość działki koło 

szkoły to 130 tys. zł.   

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów 

wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy 

Wójt przedstawił uwagi Nadzoru prawnego Wojewody do uchwały podjętej na poprzedniej 

sesji, dlatego dziś należy uchylić poprzednią uchwałę i podjąć nową, która zawiera sugerowane 

poprawki.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec 

i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” – 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, 

których najem jest związany ze stosunkiem pracy 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec 

i Henryk Pukaluk. 
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głosów “za” – 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 poinformował, iż powyższy projekt uchwały zawiera zmianę inkasenta 

w związku z wyborem nowego sołtysa sołectwa Godzisz. 

Wójt uzupełniając przedmówcę dodał, iż druga zmiana polega na dopisaniu do dotychczas 

obowiązującej uchwały zapisu: „Pobrane kwoty inkasent zobowiązany jest wpłacić na 

rachunek bankowy Gminy Sobolew, w ciągu trzech dni roboczych po dniu, w którym zgodnie 

z przepisami prawa podatkowego – wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.” 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec 

i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” – 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew 

Projekt uchwały zaprezentowała pani Ewa Szaniawska. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec 

i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” – 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2017-2022 

Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok 

oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2017-2022. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Jako pierwszy głos zabrał radny Rafał Talarek prosząc o przybliżenie zakresu robót zadania 

modernizacja boiska w Sobolewie.  

Odpowiedzi udzielił Sekretarz wyjaśniając, że na renowację płyty murawy przeznaczone było 

50 tys. zł. Po zbadaniu rynku okazało się, iż rezygnacja z profesjonalnej firmy i wykonanie 

zadania we własnym zakresie pozwoli zwiększyć zakres robót. Dołożenie 10 tys. zł 

pozwoliłoby na wymianę korektora zbiorczo-odwodnieniowego i wykonanie sztucznego 

nawodnienia. 
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Następnie głos zabrała Hanna Matyska przypominając o deklaracjach, które padały 

w przeszłości, że jak będą planowane zmiany w budżecie, to wówczas zwołana zostanie 

komisja wspólna, aby wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z planowanymi zmianami 

przed sesją. Ponadto radna ponowiła swoją prośbę dotyczącą wykonania oświetlenia na korcie 

do gry w koszykówkę. Radna zwróciła również uwagę na złą jakość podłogi w budynku kas 

biletowych. Na zakończenie swojej wypowiedzi radna zwróciła się z pytaniem, co ma zrobić 

aby mieć wpływ na przygotowywane zmiany w budżecie.  

Głos zabrał Wójt wyjaśniając, iż nie pamięta by deklarował, że będzie zwoływana komisja 

wspólna przed dokonaniem zmian w budżecie. Ponadto Wójt dodał, iż jeśli chodzi o podział 

nadwyżki to byłoby uzasadnionym zwoływanie komisji wspólnej, ale w przypadku gdy brakuje 

środków na zadaniach wcześniej zaplanowanych to wystarczy, aby Komisja Budżetu 

i Finansów omówiła planowane zmiany.  

Głos zabrał Przewodniczący przypominając, iż na oświetlenie kortów do gry w tenisa ziemnego 

przeznaczone były duże pieniądze, z których miało być wyodrębnione 3-4 tys. zł 

z przeznaczeniem na oświetlenie boiska do gry w koszykówkę. Zaniedbanie w tym przypadku 

jest po stronie organu wykonawczego.  

Następnie głos zabrał radny Leszek Urawski popierając radną Hannę Matyska, że wszyscy 

radni powinni mieć możliwość zapoznania się z planowanymi zmianami budżetu na 

posiedzeniu Komisji. Następnie radny odniósł się do oświetlenia boiska do gry w koszykówkę, 

iż jako nauczyciel wychowania fizycznego uważa, że w piłkę koszykową można grać 

wyłączenie w okresie letnim. Zdaniem radnego nie do końca uzasadnione jest wykonywanie 

oświetlenia skoro latem dzień jest długi i można bez problemu grać do godziny 22. Inaczej jest 

z oświetleniem boiska do gry w piłkę nożną, bo zespoły trenują i budują formę również zimą.  

Głos w powyższej sprawie zabrała również radna Justyna Kowalczyk wyrażając swoje 

niezrozumienie w związku z padającymi słowami, iż oświetlenie boiska do koszykówki nie jest 

potrzebne. Radna przypomniała o wykonanym oświetleniu kortu do gry w tenisa, z którego 

korzystają nie dzieci lecz osoby dorosłe. Wobec powyższych faktów radna nie rozumie 

dlaczego radni nie widzą potrzeby oświetlenia boiska ogólnodostępnego.  

Odbyła się dyskusja dotycząca wykonania oświetlenia boiska do gry w koszykówkę. Zdania 

były podzielone jedni uważali, iż oświetlenie powinno być wykonane tym bardziej, że koszt 

to kwota rzędu 3-4 tys. zł. Inni z kolei byli zdania, że wykonywanie oświetlenia nie jest 

konieczne.   

Następnie radna Justyna Kowalczyk zwróciła się z pytaniem odnośnie 22 tys. odszkodowania 

na rzecz osoby fizycznej wynikającego z ugody sądowej. Pani Skarbnik wyjaśniała, że jest to 

250 zł za miesiąc niezapewnienia lokalu zastępczego dla współmałżonka. Jeśli dokona się 

przeliczeń to wychodzi, że odszkodowanie dotyczy 7 lat. Radna powiedziała: „Pytam Pana 

Panie Wójcie kto jest za to odpowiedzialny. Kto to wszystko nadzoruje, kto z pracowników. 

Pan po prostu nie koordynuje pracy w Urzędzie, moim zdaniem. Rozumiem przychodzi decyzja 

z sądu o zapewnienie lokalu zastępczego i co robi z tym urzędnik Gminy Sobolew rzuca to 

głęboko w biurko?” 

Wójt wyjaśnił, iż problem w tym, że Gmina nie ma takiego lokalu.  

Radna Justyna Kowalczyk prosiła o wyjaśnienie jak się to stało, że w międzyczasie rodzina 

z Sobolewa również sądownie miała mieć zapewniony lokal zastępczy i obecnie mieszka 

w Gończycach.   

Wójt wyjaśnił, iż akurat tak się złożyło że ktoś się wyprowadził z lokalu gminnego i było puste 

mieszkanie.  

Radna Justyna Kowalczyk zapytała, czy wobec tego Wójt dysponuje jakimś rejestrem 

podobnych spraw, które mogą wyjść za kilka lat i może się okazać, że odszkodowanie nie 

będzie wynosiło tak jak w tym przypadku 22 tys. zł, lecz na przykład 52 tys. zł.  

Wójt poinformował, że jest jeszcze jedna sprawa eksmisji pana Edyka dla którego również 

trzeba będzie zapewnić lokal zastępczy.  

Padła propozycja, aby zagospodarować na lokale zastępcze budynek po byłym przedszkolu 

w Gończycach.  
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Wójt nie był przekonany do tego typu rozwiązania, gdyż uważa, że czasem lepiej zapłacić 

odszkodowanie niż doprowadzić do zniszczenia takiego obiektu.   

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia powyższej uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec 

i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw “ - 2 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec 

i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw “ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 14 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Radny Roman Ochnio zwracając się do radnych zapytał co ma odpowiedzieć mieszkańcom 

radny z okręgu gdzie zostały zabrane wszystkie środki. Chodzi na przykład o drogę Anielów-

Ostrożeń nikt nie uwzględnił tego, że ta droga jest bardzo potrzebna. Obecnie powinny być 

zagwarantowane środki, aby udrożnić tą drogę, ponieważ w momencie wypadku co obecnie 

w związku z budową S17 jest częste jest to droga objazdowa. Radny mówił, iż nie może być 

tak, że radny widzi wyłącznie swoje interesy, a nie widzi interesu społecznego.  

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady informując, iż w ostatnim czasie wpłynęło do 

Rady pismo z Gminy Żelechów z prośbą o wprowadzenie do budżetu Gminy Sobolew na rok 

2017 zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 247.  

Wpłynęło również pismo z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie z prośbą o udzielenie 

wsparcia finansowego w realizacji budowy parkingu przy ul. Bajkowej w Garwolinie. 

Następnie Przewodniczący zapytał o wycenę dotyczącą działek w Gończycach, 

czy rzeczoznawca dokonując wyceny działki pomiędzy szkołą a remizą wyceniał 

przedmiotową działkę jako grunt rolny, czy jako grunt pod inwestycję.  

 

Następnie głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodni” Jadwiga Szczęsna 

prezentując pokrótce działalność klubu. Na wstępie poinformowała, iż obecnie klub liczy około 

90 członków, są to osoby w wieku 60 plus. Pani prezes powiedziała: „Nasza działalność skupia 

się na wielu aspektach życia społecznego osób po 60 roku życia. Szczególną uwagę 

przywiązujemy do profilaktyki zdrowotnej i ruchu. Jednakże prowadzimy działania związane 

z kulturą. Stawiamy na działalność międzypokoleniową. Dowodem na współpracę 

międzypokoleniową były:  

- występ młodzieży gimnazjalnej ze sztuką „Quo vadis”, 

- spektakl dla dzieci wykonany przez seniorów. 

Organizowane były również spotkania dla całej społeczności: 

- występ artystyczny w dniu 11 listopada, 

- spotkanie z dr Mirosławem Matoskiem na temat losów Sobolewa podczas II wojny światowej, 
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- spotkanie z aspirant Danutą Kalinowską na temat jak mogą osoby starsze uchronić się przed 

kradzieżą 

- występ teatru z Woli Koryckiej ze sztuką „Zaloty” 

- spotkanie z panią pszczelarką z Woli Koryckiej na temat dlaczego miód jest słodki.  

- spotkanie z dr Krześniakiem na temat jak odbudować mikroflorę jelit, 

Ponadto klub seniora utworzył grupy sportowe: grupę gimnastyczną, sekcję sportową kijki, 

sekcję sportową rowery.  

Następnie prezes klubu przypomniała, iż w 2016 r. dwukrotnie Klub występował do Gminy 

o wsparcie finansowe działalności klubu, niestety wnioski nie zostały uwzględnione 

w budżecie Gminy. Na zakończenie wypowiedzi pani Jadwiga Szczęsna zwróciła się do 

radnych z prośbą o wsparcie finansowe w realizacji zadań i celów klubu seniora.      

Głos zabrał Wójt wyrażając zadowolenie z działania klubu seniora. Ponadto poinformował, 

iż wśród zatwierdzonych na dzisiejszym posiedzeniu zmian w budżecie jest wyodrębniona 

kwota w wysokości 10 tys. zł na działalność klubu seniora.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący wyjaśniając, iż członkowie klubu muszą mieć 

świadomość, że Rada zabezpieczyła środki finansowe, ale nie róbmy precedensu, bo ogólnie 

tego typu działania są w sferze kultury. Były rozmowy podczas Komisji Budżetu i Finansów, 

że trzeba zachować rozsądek, aby nie dopuścić do tego, by dofinansowywać wszystkie 

stowarzyszenia bo byłoby to zbyt duże obciążenie dla budżetu Gminy.  

Radna Justyna Kowalczyk zwracając się do członków klubu seniora powiedziała, że mają 

również możliwość aplikowania do różnych organizacji o środki zewnętrzne.  

Prezes klubu Jadwiga Szczęsna wyjaśniła, że klub aplikował o takie środki do Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale niestety zabrakło 4 punktów. Klub na pewno będzie 

próbował pozyskiwać środki zewnętrzne. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa przepraszając sołtysów za odwołanie ostatniego posiedzenia Komisji. 

Przekazał również, iż w najbliższym czasie posiedzenie ponownie zostanie zwołane. Tematem 

będzie ustalenie formy dożynek. Wstępna propozycja jest taka, aby dożynki były świętem nie 

tylko tej jednej wsi, w której się odbywają, lecz całej gminy. Na zakończenie wypowiedzi radny 

zwrócił się do przedstawicieli klubu seniora z zaproszeniem do czynnego udziału w dożynkach 

i wystawienie sztuki „Kopciuszek”. 

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk pytając czyim obowiązkiem jest czyszczenie chodników 

i rowów właścicieli posesji, czy zarządcy drogi. I co z chodnikami i rowami tam gdzie odcinek 

jest niezamieszkały.  

Wójt odpowiedział, że co do chodników to sprawa do końca nie jest jasna. Tam gdzie jest 

nieruchomość zamieszkała to obowiązek jest po stronie właściciela nieruchomości. 

Co do rowów to zarządca drogi jest odpowiedzialny za ich prawidłowe utrzymanie.  

Radna Justyna Kowalczyk zapytała co z ul. Spacerową i ul. Kościuszki. 

Wójt odpowiedział, iż ul. Spacerowa jest drogą powiatową, a ul. Kościuszki drogą 

wojewódzką. 

Następnie Kowalczyk Justyna zwracając się do Wójta zapytała, czy jest coś Panu wiadomo 

Panie Wójcie w sprawie wczorajszego wypadku na placu zabaw w Sobolewie, tutaj przy 

Urzędzie Gminy. 

Wójt odpowiedział, że słyszał o tym wypadku.  

Wobec uzyskanej odpowiedzi radna Kowalczyk Justyna poprosiła, aby na jej pocztę 

elektroniczną przesłać: certyfikaty dotyczące wszystkich placów zbaw na terenie naszej gminy, 

wszystkie dokumenty, które są związane z kontrolami przeprowadzonymi na tych placach 

zabaw. Radna dodała, że powinny być co najmniej 3 rodzaje takich kontroli przeprowadzone 

na placach zabaw. Czy ten plac zabaw ma OC. Jeśli coś się wydarzyło to zarządzający placem 

zabaw jest odpowiedzialny za naprawienie szkody i wynagrodzenie zdarzenia. To dziecko ma 

nogę w gipsie do uda, więc to nie jest ciekawa sytuacja.  
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Odbyła się dyskusja dotycząca placów zabaw, bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Głosy były 

różne między innymi niektórzy uważali, że jeśli urządzenia mają odpowiednie certyfikaty i jest 

wywieszony regulamin korzystania z placu zabaw to nic więcej nie da się zrobić, aby uniknąć 

wypadków. Padły również głosy, że jeśli sołtys, radny czy też członkowie rady sołeckiej mają 

brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placach zabaw to lepiej byłoby je zamknąć 

bo nikt takiej odpowiedzialności na siebie nie weźmie. Niejednokrotnie da się zaobserwować, 

że dzieci korzystają z urządzeń nieprawidłowo i same stwarzają zagrożenie.  

 

Radny Rafał Talarek zwrócił uwagę, iż problem jest również na placach zabaw ponieważ nie 

ma koszy na śmieci.  

Wójt odpowiedział, iż jest fundusz sołecki i sołectwa powinny zakupić kosze jeśli jest taka 

potrzeba.  

Odbyła się również dyskusja dotycząca usuwania krzaków i zwisających gałęzi nad drogi 

gminne. Co do krzaków rosnących w pasie drogowym to sprawa jest jasna. Problemem 

są zwisające gałęzie bo jeśli są właściciele danego gruntu, to nie może zarządca dróg obciąć 

gałęzi, które są czyjąś własnością. 

 

Na zakończenie prezes Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodni” podziękowała za przyznane 

środki na działalność klubu. 

 

Pkt – 15 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Karol Marcinkowski 


