
Protokół Nr XXIX/2014 

z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu                                        

10 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 11
00 

Godzina zakończenia – 13
20 

 

Obradom przewodniczył Leszek Dariusz Urawski – Przewodniczący Rady Gminy                                  

w Sobolewie. 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Obecnych – 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew; 

2. Jan Tywanek – Sekretarz; 

3. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych; 

4. Grzegorz  Mikulski – radca prawny; 

5. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew; 

6. Dyrektorzy szkół i przedszkoli; 

7. Robert Jaworski - projektant; 

8. Jacek Misiec – przedstawiciel firmy ELFEKO S.A.; 

9. Mieszkańcy Gminy Sobolew. 

 

Załączniki do protokołu stanowią: 

1. Lista obecności radnych, 

2. Lista obecności sołtysów, 

3. Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli, 

4. Lista obecności zaproszonych gości, 

5. Podjęte uchwały: 

- uchwała nr XXIX/234/2014 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew.  

- uchwała nr XXIX/235/2014 w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – 

„Zasłużony  dla Powiatu Garwolińskiego”. 

- uchwała nr XXIX/236/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

- uchwała nr XXIX/237/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 



niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

- uchwała nr XXIX/238/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

- uchwała nr XXIX/239/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok. 

- uchwała nr XXIX/240/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobolew na lata 2014 – 2022. 

- uchwała nr XXIX/241/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego. 

 

Pkt – 1   

Przewodniczący obrad dokonał otwarcia XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

Powitał radnych, sołtysów, dyrektorów, zaproszonych gości, mieszkańców, pracowników 

Urzędu Gminy na czele z Panem Wójtem i przedstawicieli mediów. 

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W związku z tym uchwały podjęte na sesji 

mają moc prawną.  

 

Pkt – 2  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Pan Wójt zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 

Przystąpiono do głosowania w sprawie powyższego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski, radny 

Mirosław Śliz oraz radna Anna Rucińska.  

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

W związku z powyższym uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego została wprowadzona jako pkt 15 porządku obrad. 

Następnie przewodniczący odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 6 

marca 2014 r.  



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

oraz  informacja z działalności międzysesyjnej. 

5. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

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

sesjami. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – 

„Zasłużony  dla Powiatu Garwolińskiego”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok. 

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

na lata 2014 – 2022. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego. 

16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. 

Nieobecny radny Karol Marcinkowski, radny Mirosław Śliz oraz radna Anna Rucińska.  

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3  

Przyjęcie protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 

6 marca 2014 r.  



Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski, radny 

Mirosław Śliz oraz radna Anna Rucińska.  

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół z XXVIII sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Do obrad dołączyła radna Anna Rucińska. 

 

Pkt – 4 

Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXVIII sesji Rady Gminy 

oraz  informacja z działalności międzysesyjnej. 

 

Pan Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na ww. sesji oraz 

informację z działalności międzysesyjnej, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Ponadto pan Wójt poinformował, iż w dniu 2 kwietnia 2014 r. gościliśmy w tutejszym 

urzędzie ks. bp Zbigniewa Kiernikowskiego. Zaś 4 kwietnia 2014 r. zakończył się przetarg na 

dostawę kruszywa do naprawy dróg leszowych na terenie gminy Sobolew. Wpłynęło 13 ofert. 

Wygrała oferta „ZYGA” Usługi Transportowe Zygmunt Stepnowski – cena brutto 

214 275,05 zł.    

 

Pkt – 5  

Informacja z działalności Rady Powiatu.  

 

Radny Powiatowy Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 31 marca 2014 r. odbyła się 

XXXVI Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego. Sesja była sprawozdawczo-informacyjna 

i dotyczyła: 

- sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie; 

- informacji z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacji 

zadań przez Wydział Budownictwa w 2013 r. – w Gminie Sobolew w 2013 r. nie zostało 

wydane ani jedno pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. 

- sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie za rok 2013 oraz 

informacja o stanie bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Garwolińskiego – 

z terenu Gminy Sobolew około 400 osób zarejestrowanych jest jako osoby bezrobotne.  

- informacji o działalności Zespołu Radców Prawnych w 2013 r. 



- sprawozdania dotyczącego wyniku finansowego za rok 2013 Gospodarstwa Rolnego Spółka 

z o. o. w Miętnem. 

 

Pkt – 6  

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji między 

sesjami. 

 

Jako pierwsza, zdawanie sprawozdania ze swojej działalności rozpoczęła Komisja Rewizyjna. 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Paciorek poinformował, że od ostatniej sesji Rady Gminy 

Komisja nie obradowała. 

 

Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Krupa. 

Poinformował, że Komisja spotkała się 17 marca 2014 r. Komisja obradowała nad zmianami 

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew 

oraz pochyliła się nad sprawami bieżącymi zaprezentowanymi przez Wójta Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Marian Lipiec 

poinformował, że Komisja obradowała w dniu 20 marca 2014 r. Na spotkaniu obecna była 

pani Jadwiga Bachanek pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, która 

omówiła Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wspólną Politykę Rolną oraz dopłaty 

bezpośrednie na rok 2014. 

 

W związku z nieobecnością przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Samorządu 

Terytorialnego i Bezpieczeństwa sprawozdanie z działalności zdała radna Anna Sowa 

informując, iż Komisja obradowała w dniu 14 marca 2014 r. Podczas posiedzenia radni 

zapoznali się z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sobolew. Ponadto komisja dyskutowała na temat wymiany lamp 

oświetleniowych na ledowe. 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu nie obradowała od ostatniej sesji. 

 

Pkt – 7 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami. 

Przewodniczący Rady przekazał informację, że w dniu 3 kwietnia 2014 r. odbyło się 

posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy. Tematem głównym posiedzenia było spotkanie 

z projektantem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Sobolew panem Robertem Jaworskim, który szczegółowo omówił złożone do projektu 



uwagi, uzasadniając jednocześnie rozstrzygnięcie Wójta. W dalszej części posiedzenia Wójt 

omówił powstałą nadwyżkę za rok 2013 oraz przedstawił propozycję podziału wolnych 

środków.  Trzeci punkt posiedzenia tyczył się dzierżawy budynku pod byłej szkole w Chotyni. 

Zaś w ostatnim czwartym punkcie posiedzenia Wójt przedstawił wniosek o zatwierdzenie 

taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sobolew złożony przez 

Zakład Budowy i Eksploatacji – Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych sp. z o. o. 

w Miętnem. 

 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

Do obrad dołączył radny Mirosław Śliz. 

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew. 

 

Przewodniczący Rady powitał projektanta pana Roberta Jaworskiego wraz z zespołem, 

a następnie poprosił o zabranie głosu. 

Pan Robert przybliżył zagadnienie studium oraz wytłumaczył różnicę pomiędzy studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a planem miejscowym. 

Następnie poinformował, iż w wyniku wyłożenia projektu studium wpłynęły cztery rodzaje 

uwag: 

- dotyczące nowych terenów pod zabudowę; 

- dotyczące wpisania do studium zapisu o lokalizacji elektrowni wiatrowych; 

- dotyczące strefy konserwatorskiej dworku „Ustronie”; 

- dotyczące przebiegu drogi wojewódzkiej 807. 

Projektant odniósł się następnie do wyżej wymienionych uwag.  

 

Przebiegu drogi wojewódzkiej 807 

Przebieg przedmiotowej drogi został w studium wyrysowany przerywaną linią, gdyż jest to 

przebieg orientacyjny. Na obecną chwilę nawet zarządca drogi nie orientuje się gdzie 

dokładnie będzie owa droga przebiegać. Wyrysowany przebieg nie jest obowiązujący. 

 

Nowe tereny pod zabudowę 

Uwagi w powyższym temacie zostały nie uwzględnione, ponieważ tereny wyznaczone pod 

zabudowę przed 12 laty nawet w połowie nie zostały zagospodarowane. W związku z tym 



bezzasadne jest wytyczanie nowych terenów. Poza tym i tak każdy kto chce rozpocząć 

inwestycję na terenie gminy dostaje pozwolenie, gdyż decyzja o warunkach zabudowy nie 

musi być zgodna ze studium. Zgodność ze studium jest niezbędna jedynie przy tworzeniu 

planów miejscowych. 

 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych 

Zdaniem projektanta uwaga podlega odrębnej dyskusji. Obecnie nie ma żadnych przepisów 

regulujących lokalizację elektrowni wiatrowych prócz ogólnych przepisów dotyczących 

hałasu. Ponadto pan Robert dodał, iż w studium naniesione są wyłącznie lokalizacje 

elektrowni wiatrowych na których budowę zostały wydane już pozwolenia. Pytanie jak 

zabezpieczyć się na przyszłość jeśli chodzi o lokalizację wiatraków jest jego zdaniem 

pytaniem jak najbardziej słusznym. Należy jednak się zastanowić w jakiej formie należałoby 

to zrobić. Rada może podjąć zapewne uchwałę dotyczącą lokalizacji tego typu obiektów, 

będącą przepisem prawa miejscowego. Ustalenie odpowiednich zasad w formie prawa 

miejscowego miałoby wpływ na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Strefa konserwacji dworek „Ustronie” 

Uwaga została uwzględniona przez Wójta, ponieważ konserwator wyraził pisemną zgodę na 

pomniejszenie owej strefy konserwacji. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Leszek Urawski otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Jako pierwszy głos zabrał mieszkaniec gminy Zbigniew Nitka pytając o przebieg linii 110 kV. 

  

Projektant linii udzielił odpowiedzi informując, iż przebieg linii nie ulegnie zmianie, będzie 

ona jedynie modernizowana.  

 

Z kolei radny Szewczyk zwrócił się do pana Wójta z pytaniem jaka jego zdaniem jest 

bezpieczna odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań. 

W odpowiedzi pan Wójt zaznaczył, iż nie ma żadnej propozycji co do odległości. Zdaniem 

Wójta należy stosować się do przepisów prawnych regulujących owo zagadnienie. 

 

Radny Jan Krupa poparł pomysł z podjęciem uchwały określającej zasady lokalizacji 

elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Sobolew. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że załącznik nr 3 do projektu uchwały zawiera 

wykaz zgłoszonych 324 uwag do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań 



i kierunków Gminy Sobolew. Ponadto poinformował, iż za zgodą członków Rady uwagi 

zostaną poddane pod głosowanie blokowo.  

 

Uwaga nr 1. 

05.02.2014 r. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „SOGAR” Z.W. Wiśniccy Sp.J., 

Sokół 107, 08-460 Sobolew - prośba o wyłączenie z obszaru przemysłowego stref ochrony 

konserwatorskiej „B” i „K”, zmianę terenu ZL (lasy) na ZL1 (lasy z możliwością 

przekształcania ich na tereny WW, WW-L lub P), usunięcie z Gminnej Ewidencji Zabytków 

poz. 86 i 87 czyli „Dworu Ustronie” i „Pozostałości parku z aleją dojazdową w zespole dworu 

Ustronie”. 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwaga uwzględniona. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uwzględnienie uwagi nr 1. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga uwzględniona. 

 

Uwaga nr 2 

28.02.2014 r. - Uwaga zbiorowa mieszkańców miejscowości Gończyce - Prośba o możliwość 

zabudowy jednorodzinnej na działkach znajdujących się po obu stronach drogi prowadzącej 

od trasy S-17 w kierunku zachodnim oraz drogi pod lasem, prowadzącej również od trasy          

S-17 w kierunku zachodnim (południowa strona Gończyc) oraz prośba o wyeliminowanie ze 

wskazanego terenu elektrowni wiatrowych. 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwaga nie uwzględniona. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwagi nr 2. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga nie uwzględniona. 

 

Uwaga nr 3 

14.03.2014 r. - Janusz Lech, Sokół 15, 08-460 Sobolew - prośba o zmianę proponowanego 

docelowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 807 poza terenami koncentracji zabudowy 



w miejscowości Sokół (przebiegającej przez wymienione działki) poprzez poprowadzenie jej 

w taki sposób, aby droga ta łączyła się z projektowanym węzłem Gończyce w związku 

z przebudową trasy S-17 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwaga nie uwzględniona. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwagi nr 3. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga nie uwzględniona. 

 

Uwagi od nr 4 do nr 58. 

14.03.2014 r. - Mieszkańcy gminy - Prośba o wprowadzenie następującego zapisu w studium 

w punktach 3.2.17 „Elektrownie wiatrowe” oraz 8.2 „Odnawialne źródła energii”: 

„Elektrownie wiatrowe o mocy powyżej100 kW mogą być lokalizowane na terenie gminy 

Sobolew wyłącznie pod warunkiem zachowania 3-kilometrowej odległości takiej turbiny od 

każdego rodzaju zabudowy (tj. zwartej i rozproszonej; jednorodzinnej i zagrodowej”. 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwagi nie uwzględnione. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwag  4-58. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw“ - 3 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga nie uwzględniona. 

 

Uwagi od nr 59 do nr 302. 

17.03.2014 r. - Mieszkańcy gminy - Prośba o wprowadzenie następującego zapisu w studium 

w punktach 3.2.17 „Elektrownie wiatrowe” oraz 8.2 „Odnawialne źródła energii”: 

„Elektrownie wiatrowe o mocy powyżej100 kW mogą być lokalizowane na terenie gminy 

Sobolew wyłącznie pod warunkiem zachowania 3-kilometrowej odległości takiej turbiny od 

każdego rodzaju zabudowy (tj. zwartej i rozproszonej; jednorodzinnej i zagrodowej”. 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwagi nie uwzględnione. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwag  59-302. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw“ - 3 



głosów “wstrzymujących się” – 0 

Rozstrzygnięcie Rady – uwagi nie uwzględnione. 

 

Uwaga nr 303. 

17.03.2014 r. - Monika Sieńska-Pieczyńska, ul. Wysokomazowiecka 13, 04-883 Warszawa - 

prośba o rozszerzenie istniejącej strefy wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej na całej działce 

nr 332/1 oraz części działek nr 331 i 329 tak aby zwarty teren w granicach tych działek 

wynosił 0,5 ha 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwaga nie uwzględniona. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwagi nr 303. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga nie uwzględniona. 

Uwaga nr 304. 

17.03.2014 r. - Andrzej Czamara, Sokół 30, 08-460 Sobolew - prośba o zmianę przeznaczenia 

gruntów działki nr 362/7 na zabudowę usługową – handel, działek nr 122 i 584/2 na 

zabudowę mieszkalną (agroturystyka). 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwaga nie uwzględniona. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwagi nr 304. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga nie uwzględniona. 

 

Uwaga nr 305. 

17.03.2014 r. - Maciej Bombol, ul. Moczydłowska 63K, 02-834 Warszawa - prośba 

o przeznaczenie całej działki (obecnie jest tylko w części) pod tereny WW-L wielofunkcyjnej 

zabudowy wiejskiej i letniskowej. 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwaga nie uwzględniona. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwagi nr 305. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 



głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga nie uwzględniona. 

 

Uwaga nr 306. 

17.03.2014 r. - Karol Marcinkowski, Sokół 5, 08-460 Sobolew - prośba o przeznaczenie 

działek pod zabudowę wiejską i rekreacyjną. Działki objęte uwagą nie zostały ujęte 

w projekcie pomimo istniejącej zabudowy. 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwaga nie uwzględniona. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwagi nr 306. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw“ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga nie uwzględniona. 

 

Uwaga nr 307. 

17.03.2014 r. - Jan Jaworski, Gończyce 28A, 08-460 Sobolew - prośba o zmianę 

przeznaczenia z terenów R1 (tereny produkcji rolniczej z przewagą gleb dobrych) i R2 (tereny 

produkcji rolniczej z przewagą gleb słabych) na tereny WW (wielofunkcyjnej zabudowy 

wiejskiej). 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwaga nie uwzględniona. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwagi nr 307. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga nie uwzględniona. 

 

Uwagi od nr 308 do nr 321. 

17.03.2014 r. - Mieszkańcy gminy - prośba o zmianę proponowanego docelowego przebiegu 

drogi wojewódzkiej nr 807 poza terenami koncentracji zabudowy w miejscowości Gończyce 

(przebiegającej przez wymienione działki) poprzez poprowadzenie jej w taki sposób, aby 

droga ta łączyła się z projektowanym węzłem Gończyce w związku z przebudową trasy S-17 

i przebiegała z drugiej strony Gończyc (za Mazurkami) a następnie wzdłuż linii wysokiego 



napięcia. Prośba o poprowadzenie drogi w miejscu zdemontowanej linii elektroenergetycznej 

po zdemontowaniu 400kV. 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwagi nie uwzględnione. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwag 308-321. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Rozstrzygnięcie Rady – uwagi nie uwzględnione. 

 

Uwaga nr 322. 

17.03.2014 r. - Mariusz Nitka, Gończyce 110, 08-460 Sobolew - prośba o zmianę 

proponowanego docelowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 807 (przebiegającej przez 

działkę nr 618) poprzez poprowadzenie jej od projektowanego węzła w związku 

z przebudową drogi nr S-17 z drugiej strony Gończyc tj. za „Mazurkami” do pasa 

zdemontowanej linii energetycznej 220kV. Propozycja budowy mostu na Wiśle 

w miejscowości Wilga i tam rozbudowanie drogi nr 76, alternatywnie modernizacja 

istniejącej trasy wojewódzkiej nr 807. 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwaga nie uwzględniona. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwagi nr 322. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga nie uwzględniona. 

 

 

Uwaga nr 323. 

17.03.2014 r. - Sylwester Filipowicz, Gończyce 66, 08-460 Sobolew - prośba o zmianę 

proponowanego docelowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 807 (przebiegającej przez 

działkę nr 614) poprzez poprowadzenie jej według załączonego rysunku, alternatywnie 

budowa mostu na Wiśle w miejscowości Wilga i tam rozbudowanie drogi nr 76. 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwaga nie uwzględniona. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwagi nr 323. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 



głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga nie uwzględniona. 

 

Uwaga nr 324. 

17.03.2014 r. - Uwaga zbiorowa mieszkańców miejscowości Sokół - prośba o zmianę 

proponowanego docelowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 807 poza tereny skupiające 

zabudowę jednorodzinną i rekreacyjną w miejscowości Sokół. Propozycja połączenia drogi 

wojewódzkiej z węzłem Gończyce w związku z przebudową trasy S-17 lub jako rozwiązanie 

alternatywne – połączenie i modernizację istniejącej drogi wojewódzkiej nr 807 w obrębie 

wsi Sokół z planowanymi obwodnicami miejscowości Sobolew i Gończyce. 

Rozstrzygnięcie Wójta – uwaga nie uwzględniona. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie nie uwzględnienie uwagi nr 324. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw“ - 2 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Rozstrzygnięcie Rady – uwaga nie uwzględniona. 

 

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew wraz z jej 

załącznikami. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 11 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 3 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony  

dla Powiatu Garwolińskiego”. 

 

Głos zabrał pan Wójt informując, iż kandydaturę Zespołu Ludowego z Gończyc do tytułu 

honorowego zgłosiła Komisja Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa. 



 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

 

Pan Wójt wyjaśnił, iż trzy kolejne uchwały dotyczą uregulowania stanu prawnego ulicy 

Widokowej. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 



niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok. 

 

Pan Wójt omówił powstałą nadwyżkę w roku 2013 oraz propozycję jej podziału. 

Wolne środki z roku 2013                   – 635 102,90 

dochody z Urzędu Pracy          – 33 936,00 

(prace społeczno- użyteczne)          – 11 500,00 

darowizna na zakup komputerów Szkoła Sokół          – 7 500,00 

podatek leśny- osoby fizyczne           – 4 553,00 

podatek od nieruchomości- gospodarka uspołeczniona               – 134 000,00 

podatek od nieruchomości- osoby fizyczne         – 28 000,00 

dotacja na plac zabaw w Kownacicy         – 25 000,00 

zmniejszenie subwencji oświatowej                 – -112 451,00 

                         767 140,00 

Proponowane zadania 

kanalizacja Sokół- Gończyce (projekt)      – 100 000,00 

rozbudowa Ośrodka Zdrowia Gończyce      – 150 000,00 

budowa ul. Marzysza (dopłata)                             - 110 000,00 

termomodernizacja OSP Gończyce         – 50 000,00 

zakup sprzętu OSP Ostrożeń            – 5 000,00 

utylizacja azbestu (udział własny)                    – 15 000,00 

budowa ul. Polnej                                  – 70 000,00 

projekt budowy wodociągu w Krępie i Kobusach       – 50 000,00 

zakup komputerów do Szkoły w Sokole           – 7 500,00 

prace społeczno- użyteczne          – 56 540,00 

termomodernizacja Szkoły w Sokole        – 40 000,00 

remont mostu w Godziszu            – 7 000,00 

budowa oświetlenia w Kownacicy         – 16 000,00 

remont dachu- szatnia przy Orliku               – 20 000,00 

remont dróg po zimie           – 20 000,00 

modernizacja ul. Młyńskiej w Godziszu        – 20 000,00 

dofinansowanie projektu „Umiem pływać”           - 5 100,00  

ogrzewanie budynków szkół w Godziszu i Chotyni       – 30 000,00 

              767 140,00 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 



Radny Jan Krupa zwrócił uwagę na załącznik nr 3 i poprosił o poprawienie kwot. Po 

dokonanych poprawkach przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2014 – 2022. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 15 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 16 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Nikt nie zabrał głosu. 



 

Pkt – 17 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek Urawski 

zakończył obrady XXIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sobolewie.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Leszek Dariusz Urawski 

 


