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Protokół Nr XXV/2017 

z XXV sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 7 marca 2017 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 930 

Godzina zakończenia – 1210 
 

Obradom przewodniczył Karol Marcinkowski – Przewodniczący Rady Gminy                                  

w Sobolewie. 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 13 radnych. Nieobecny radny Leszek Urawski i radny Paweł Cyrta.  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew, 

2. Jan Tywanek – Sekretarz Gminy Sobolew, 

3. Grażyna Napora – Skarbnik Gminy Sobolew, 

4. Grzegorz Mikulski – radca prawny, 

5. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych, 

6. Sołtysi z sołectw Gminy Sobolew, 

7. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, 

8. Dzielnicowy - sierż. szt. Piotr Łukiewicz, 

9. 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 XXV/176/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie 

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

- uchwała Nr XXV/177/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie planu 

pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2017 r.; 

- uchwała Nr XXV/178/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie 

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt  na terenie Gminy Sobolew w 2017 roku”; 

- uchwała Nr XXV/179/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie 

Gminy Sobolew przez osoby prawne i inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne 

– niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 

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

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; 

- uchwała Nr XXV/180/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 

5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Sobolew; 

- uchwała Nr XXV/181/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów; 

- uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;  
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- uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej – na 10 

lat – umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew; 

- uchwała Nr XXV/184/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie 

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

nieruchomości gruntowej. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXV sesję Rady 

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

sołtysów, dyrektorów szkół, dzielnicowego i mieszkańców Gminy. 

 

Poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy w Sobolewie wynosi 15 radnych, w sesji 

uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

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

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 28 grudnia 

2016 r. 

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

28 grudnia 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 rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

w Sobolewie na 2017 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2017 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2017 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2017 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Sobolew w 2017 roku”. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne i inne niż Gmina 

Sobolew lub osoby fizyczne – niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu 

kryterium określonej liczby punktów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego.  
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia kolejnej – na 5 lat – umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej 

własność Gminy Sobolew. 

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

darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

18. Stanowisko w sprawie propozycji zamiany działki Nr 276 wraz z budynkiem po starym 

przedszkolu stanowiącej własność Gminy Sobolew na działkę Nr 457/2 stanowiącej 

własność Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy św. w Gończycach. 

19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Piotr Szewczyk, 

Mirosław Śliz i Leszek Urawski. 

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0  

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 28 grudnia 

2016 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XXIV sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Piotr Szewczyk, 

Mirosław Śliz i Leszek Urawski. 

głosów “za” -11 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XXIV/2016 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Pkt – 4 

Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 

28 grudnia 2016 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

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

załącznik nr 5. 

 

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

 

 

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 24 lutego 2017 r. odbyła się sesja Rady Powiatu 

Garwolińskiego, która dotyczyła: 

- podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego sprawie zamiaru likwidacji szkół, 

- podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, 

- podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przeznaczone jest 
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dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Garwoliński na rok 2017 oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński, 

- podjęcia uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie określenia zadań realizowanych 

przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

- przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między 

sesjami. 

Burmistrz i Rada Miasta i Gminy Pilawa wystąpili do Starostwa Powiatu Garwolińskiego 

o wyrażenie opinii na temat powstania szkoły ponadgimnazjalnej w Pilawie. Pilawa jest 

jedynym miastem w powiecie garwolińskim, które nie ma szkoły ponadgimnazjalnej. Do chwili 

obecnej w Pilawie funkcjonowało samodzielne gimnazjum, które jak wiemy w związku 

ze zmianą ustawy za dwa lata przestanie funkcjonować. Zrodził się pomysł, aby 

zagospodarować budynek otwierając w nim liceum. Na chwilę obecną Zarząd Powiatu wyraził 

zgodę na otwarcie liceum, ale dopiero za dwa lata. Następnie radny powiatowy poinformował, 

iż dojdzie do cesji między Centrum Kardiologii w Józefowie, a SPZOZ w Garwolinie. Centrum 

Kardiologii nie może podpisać kontraktu z NFZ. W związku z tym, powstała propozycja cesji. 

W praktyce wyglądałoby to tak, że SPZOZ zakontraktowałby te usługi, a same usługi 

świadczone byłyby w Józefowie. Takie rozwiązanie byłoby przejściowe. Miejmy nadzieję, 

że zostaną w przyszłości stworzone odpowiednie warunki, aby taki oddział mógł zostać otwarty 

w szpitalu w Garwolinie. Na zakończenie wypowiedzi radny powiatowy poinformował, iż jest 

już kosztorys na modernizację drogi w Anielowie.  

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Nikt nie zabrał głosu.  

 

Pkt – 6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, iż Komisja nie obradowała.  

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, iż Komisja obradowała dwa razy. 

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2017 r.  ustalony został plan pracy Komisji na 

2017 r. 

Z kolei na drugim posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r. Komisja poruszyła następujące tematy: 

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

i podatku od nieruchomości za rok 2016 oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

2. Analiza sprawozdania przedstawionego przez GULKS „ZRYW” Sobolew za 2016 rok 

w przedmiocie realizacji zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności UKS Promnik Gończyce za 2016 r. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Z kolei Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa poinformował, że Komisja obradowała dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie, 

które odbyło się w dniu 18 stycznia 2017 r. dotyczyło: 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017. 

2. Omówienie funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków. 

3. Wolne wnioski. 

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 22 lutego 2017 r. podczas, którego Komisja pochyliła się 

nad projektem przebudowy ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego i ul. Leśnej oraz 

sprawami bieżącymi.  

Do obrad dołączyli radny Mirosław Śliz oraz radny Piotr Szewczyk. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Hanna Matyska przekazała, że Komisja 

obradowała dwukrotnie od ostatniej sesji. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 19 stycznia 

2017 r. i dotyczyło: 

1. Organizacji placówek w Gminie Sobolew w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty 

i ustawy prawo oświatowe. 

2. Opracowania planu pracy Komisji na 2017 r. 

3. Spraw bieżących. 

Z kolei drugi posiedzenie odbyło się w dniu 28 lutego 2017 r. w czasie którego Komisja 

dokonała analizy projektów uchwał z zakresu oświaty przygotowanych na najbliższą sesję 

Rady Gminy. 

 

Jako ostatnia sprawozdanie ze swojej działalności zdała Komisja Rolnictwa, Gospodarki 

i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Komisji Rafał Talarek poinformował, że Komisja 

obradowała dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 24 stycznia 2017 r. podczas, 

którego poruszono następujące tematy: 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r. 

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2017 

roku”. 

3. Sprawy bieżące. 

Drugie posiedzenie odbyło się 2 marca 2017 r. i dotyczyło: 

1. Naprawy zniszczonych dróg przy budowie linii energetycznej 400 KV. 

2. Spotkania z przedstawicielem Izb Rolniczych i zapoznanie się z działalnością 

i kompetencjami instytucji.  

3. Spraw bieżących. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Głos zabrał radny Rafał Talarek prosząc Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, 

Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa o dokonanie dwóch poprawek w protokole 

z posiedzenia komisji. Pierwsza dotyczy momentu kiedy pada pytanie o obniżenie chodnika na 

ul. Leśnej na wysokości sklepu pytanie zadał radny Rafał Talarek, a nie radna Justyna 

Kowalczyk. Ponadto poprosił o dopisanie, aby zjazdy z ul. Leśnej do dróg gminnych pokryte 

zostały asfaltem.  

Pkt – 7 

Podjęcie uchwały w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

w Sobolewie 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 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2017 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. 
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W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2017 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Jako pierwsza głos zabrała radna Hanna Matyska zadając pytanie do ujętych w programie 

stawek, na jakiej podstawie zostały wyznaczone ich wysokości. Zdaniem radnej stawka 

za dyżur w punkcie konsultacyjnym oraz rozmowę motywacyjną są zbyt wysokie.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Antoni 

Zygadło odpowiadając radnej, że jest to jej subiektywna ocena i ma prawo mieć swoje zdanie. 

Następnie radna Hanna Matyska nawiązała do dyżurów psychologa pytając, jaka jest stawka za 

godzinę dyżuru. Dla przykładu jedna godzina psychologa w CPR w Garwolinie kosztuje 30 zł. 

Pan Antoni Zygadło odpowiedział, iż jest to stawka wynikająca z umowy zawartej przez 

Gminę. Ponadto zwracając się do radnej dodał, iż jeśli będzie się oceniało wszystko na 

podstawie ceny to można mieć zastrzeżenia. Natomiast jeśli brać pod uwagę jakość 

świadczonych usług to każdy fachowiec ma prawo wycenić swoją fachowość. Jeśli radni 

uważają że stawka jest zbyt wysoka, to można zaproponować zrezygnowanie z tych usług, tylko 

należy pamiętać że są one bardzo potrzebne na terenie Gminy Sobolew. Przewodniczący 

komisji dodał, że jest to jedno z lepszych posunięć dzięki któremu mieszkańcy mogą korzystać 

z fachowych usług.  

Z kolei radna Justyna Kowalczyk zapytała Przewodniczącego Komisji ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych, czy posiada wiedzę odnośnie zadań, które były wykonywane 

w 2016 r. Radna poprosiła o podanie następujących informacji dotyczących roku 2016: ile 

wyniósł ekwiwalent dla wychowawców, ile razy członek komisji był jako przedstawiciel 

w sądzie, ile było rozmów motywacyjnych, ile było kontroli punktów sprzedaży. 

Przewodniczący Komisji Antoni Zygadło odpowiedział, iż wszystkie wymienione czynności, 

które w obecnym programie są zaznaczone kwotami, do tej pory członkowie Komisji 

wykonywali społecznie, bez pobierania jakichkolwiek wynagrodzeń. Ponadto dodał: 

„Robiliśmy to z chęci i poświęcając swój cenny czas. Należy jednak podkreślić, że prawo 

przewiduje, iż za takie czynności trzeba pobierać wynagrodzenie. Jest to praktyka 

ogólnokrajowa”.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady prosząc Przewodniczącego Komisji ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych o udzielenie konkretnej odpowiedzi na zadane pytania przez radną 

Justynę Kowalczyk. Rok się zakończył więc zapewne Komisja robiła podsumowanie roku 

poprzedniego. Rada przed głosowaniem nad programami na ten rok chciałaby zapoznać się 

z następującymi danymi: ile było posiedzeń komisji, ile było dyżurów w punkcie 

konsultacyjnym, ile było kontroli punktów sprzedaży, ile było rozmów motywacyjnych, 

ile razy przedstawiciel był w sądzie oraz ile osób i na jaki okres wyjechało na turnus. Radni 

mają świadomość, że wynagrodzenie jest zgodne z prawem. Chodzi jedynie o zapoznanie się 

ze statystykami dotyczącymi działań Komisji.  

Głos zabrał pan Antoni Zygadło zwracając się do Przewodniczącego Rady, że w zaproszeniu 

był porządek obrad, ale nie było w nim punktu dotyczącego sprawozdania. W poprzednich 

latach była dobra praktyka, że Przewodniczący Komisji ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych był zapraszany na sesję i zdawał sprawozdanie z działalności Komisji.  

Przewodniczący Rady zwracając się do Przewodniczącego Komisji powiedział „w mojej 

ocenie jako Przewodniczący powinien Pan wiedzieć konkretnie ile razy odbyło się posiedzenie 

w 2016 r. Mimo, że nie ma punktu sprawozdawczego w programie sesji nie znaczy, że nie 
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powinien mieć Pan podstawowej wiedzy z zakresu działania Komisji. 

Pan Antoni odpowiedział: „są to zbyt poważne rzeczy, żebym pamiętał wszystkie szczegóły” 

Toczyła się wymiana zdań między Przewodniczącym Rady i Przewodniczącym Komisji ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w wyniku której Przewodniczący Rady zarządził 10 

minutową przerwę, aby Przewodniczący Komisji mógł przygotować dane o które padały 

pytania.  

Wznowiono obrady po przerwie.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, który 

przypomniał, iż wymóg jest taki, że programy gminne przyjmowane są na pierwszej sesji 

danego roku. Z uwagi na to, że są zaplanowane pewne działania, które należy już finansować, 

odłożenie przyjęcia programów w czasie uniemożliwi realizację zaplanowanych działań. Czym 

innym jest przyjęcie programu, a czym innym złożenie sprawozdania, które można złożyć w 

każdej chwili. Podkreślił, iż członkowie Komisji 18 lat pracowali społecznie, a teraz robi się 

im taką przykrość.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że to cała Rada głosuje nad przyjęciem programu a nie tylko 

Przewodniczący. Chodzi jedynie o to aby zrobić to w sposób jasny i poprawny oraz by nie było 

żadnych niedomówień.  

Pan Antoni Zygadło zapytał co ma wspólnego uchwalenie programu na bieżący rok ze 

sprawozdawczością za rok poprzedni.  

Przewodniczący Rady powiedział „może Pan się nie zgadzać, ale to Rada zadecyduje 

w głosowaniu, czy programy zostaną zatwierdzone podczas dzisiejszej sesji”.  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie powyższego projektu uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 4 

głosów “przeciw “ - 7 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała nie została podjęta. 

  

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew 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 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 4 

głosów “przeciw “ - 7 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała nie została podjęta. 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Sobolew w 2017 roku” 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Jako pierwsza głos zabrała radna Hanna Matyska zaznaczając, iż kwota zaproponowana 

w obecnym projekcie uchwały jest mniejsza od ubiegłorocznej. Czy ktoś ma wiedzę, czy kwota 

była wystarczająca, ponieważ ciągle słyszy się skargi mieszkańców o psach chodzących po 

ulicach.  

Głos zabrał Sekretarz informując, że problem psów jest wszędzie. Trzeba wiedzieć, że nie 

każdy pies chodzący po ulicy jest bezpańskim. Nie można dopuścić do tego, że Gmina będzie 
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płaciła za odłowienie wszystkich psów. Są sytuacje niejednokrotnie, że umrze członek rodziny, 

a np. syn przychodzi do Urzędu, żeby zajął się psem zmarłego. Albo sytuacja z ubiegłego roku, 

że ktoś podrzucił pod budynek Urzędu 3 szczeniaków. Nie może być tak, że Gmina płaci za 

wszystko bo wówczas i 100 tys. zł nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów. Odłowienie 

jednego psa to koszt 1500 zł plus vat.  

Radny Mirosław Owczarczyk zapytał, czy kwota z ubiegłego roku wydana była wyłącznie na 

zwierzęta bezdomne, czy były też wśród niech zwierzęta gospodarcze.  

Odpowiedzi udzielił Sekretarz wyjaśniając, iż w ubiegłym roku odbyły się dodatkowo 

3 sterylizacje (2 psów i 1 kota). Sterylizacja była opłacona z budżetu, ponieważ ktoś podrzucił 

psy znaleźli się chętni, aby je zabrać. Sytuacja była korzystna, ponieważ sterylizacja jest sporo 

tańsza.  

Następnie radna Justyna Kowalczyk zwróciła się z prośbą o nagłośnienie, iż został po zmarłym 

właścicielu pies i błąka się po ulicach, może znajdzie się osoba chętna go przygarnąć.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższej uchwały.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne i inne niż 

Gmina Sobolew lub osoby fizyczne – niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew. 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu 

kryterium określonej liczby punktów. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Jako pierwsza głos zabrała radna Justyna Kowalczyk pytając o przyczynę zmiany wobec roku 

poprzedniego punktacji przy niektórych kryteriach.  

Odpowiedzi udzieliła główna księgowa Ewa Szaniawska informując, iż była to sugestia 

dyrektorów. 

Celem uzupełnienia wypowiedzi poprzedniczki dyrektor Przedszkola w Gończycach wyjaśnił, 

iż dotychczasowa punktacja stwarzała takie sytuacje, że rodzic mógł nie pracować i uzyskać 

wystarczającą liczbę punktów do przyjęcia dziecka do przedszkola.  

Radny Rafał Talarek zapytał, czy według ustalonego kryterium rolnik jest osobą pracującą 

zawodowo. 

Dyrektor Marcin Maraszek wyjaśnił, iż zgodnie z prawem rolnik posiada status osoby 

pracującej zawodowo.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 15 

Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego tematu.  

Jako pierwsza głos zabrała radna Anna Sowa zwracając się do Wójta skąd taki projekt uchwały, 

skoro na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poruszany był temat szkół i podjęta 

była decyzja, aby w tym roku nie dokonywać żadnych zmian.  

Wójt odpowiedział, iż na posiedzeniu Komisji była mowa o przeniesieniu klas 7 i 8 ze szkoły 

w Anielowie i Kaleniu Drugim do szkół w Gończycach i Sobolewie. Obecny projekt uchwały 

niczego nie zmienia, ponieważ obie szkoły dotychczas były 6 klasowe i tak też by pozostało. 

Zdaniem Wójta nie należy rozwijać szkół, które i tak już są deficytowe. Taka jest propozycja, 

a ostatecznie Rada zatwierdzi sieć szkół. Takie rozwiązanie byłoby również korzystne dla dzieci 

ponieważ inaczej by się rozwijały. Poza tym obecnie po 6 klasie dzieci również zmieniały 

szkołę, więc w tym zakresie nic by się nie zmieniło. Przepisy nie są do końca sprecyzowane i 

nie wiadomo jaka będzie opinia kuratora. Dzisiejsza uchwała jest projektem sieci szkół, a do 

końca marca, należy ostatecznie zatwierdzić sieć szkół na terenie gminy.  

Radny Piotr Szewczyk zapytał czy były prowadzone rozmowy z rodzicami tych dzieci. 

Wójt odpowiedział, że nie było takich rozmów.  

Głos zabrała radna Maria Kowalczyk przypominając, iż w styczniu na posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu obecni byli rodzice uczniów ze szkoły z Kalenia Drugiego. Komisja 

zakończyła się z decyzją, że 7 klasy pozostaną we wszystkich szkołach.  

Wójt odpowiedział, iż zapewnienia były, że nie będzie zmian.  

Toczyła się dyskusja w powyższej sprawie. Między innymi radny Mirosław Śliz zapytał o ile 

wzrośnie liczba oddziałów i jaki będzie to koszt przy założeniu, że w każdej placówce 

funkcjonującej na terenie gminy będą 7 klasy. 

Odpowiedzi udzieliła pani Ewa Szaniawska wyjaśniając, że liczba oddziałów wzrośnie o 3, 
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a koszt roczny jednego oddziału to około 120 tys. zł.  

Następnie poruszono również temat związany z ewentualnym dowozem dzieci z Anielowa 

i Kalenia do Gończyc i Sobolewa.  

Padła odpowiedź, iż w tym zakresie nic by się nie zmieniło, ponieważ obecnie autobus i tak 

dowozi dzieci, byłoby to po prostu kontynuowane.  

Głos zabrał radny Roman Ochnio stwierdzając, że skoro nie ma jasnych wytycznych, nie 

wiadomo jaka będzie opinia kuratora to Rada nie powinna wychodzić przed orkiestrę, lecz 

pozostawić wszystko w niezmienionej formie.  

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły w Kaleniu Drugim Bogdan Maraszek. Wyraził on swoje 

zdziwienie faktem, iż na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu padły zapewnienia, 

że klasy 7 pozostaną w szkole w Anielowie i Kaleniu Drugim przynajmniej jako próba na te 

dwa przejściowe lata. Faktem jest, że Wójt sugerował przeniesienie 7 i 8 klas do Gończyc 

i Sobolewa, ale ostatecznie dał się przekonać. Wszyscy wyszli z Komisji z przekonaniem, że 

klasy 7 i 8 zostają we wszystkich placówkach. Na zakończenie dyrektor zwrócił się do Rady 

o dokonanie zmian w projekcie uchwały tak, aby wszystkie szkoły pozostały 8 klasowe.  

Głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk zwracając się do przedmówcy czy jest pewność, 

że rodzice po dwóch miesiącach nie zabiorą sami dzieci i nie przepiszą do większych szkół. 

Co wówczas będzie z etatami i pieniędzmi. Radny dopytywał, czy były przeprowadzane 

konsultacje z rodzicami tych dzieci.  

Dyrektor odpowiedział, iż przeprowadzał rozmowy i rodzice deklarowali, że dzieci zostaną, ale 

tak naprawdę nikt nie ma pewności co zrobią.  

Z kolei radny Rafał Talarek wyraził swoje zdanie, iż uważa, że w czasach konkurencyjności, 

tzw. wyścigu szczurów może korzystniejsze było by, aby te dzieci trafiły do większych szkół. 

Radny ponadto zapytał co np. z lekcją w-fu, ponieważ z dwóch osób nie da utworzyć się 

drużyny. 

Odpowiedzi udzielił dyrektor Bogdan Maraszek wyjaśniając, iż lekcja w-fu zgodnie 

z przepisami może być łączona więc nie dwie lecz dziesięć osób będzie brało w niej 

jednocześnie udział. A jeśli chodzi o konkurencyjność to należy zaznaczyć, że osoby kończące 

tę małą szkołę są obecnie lekarzami, dyrektorami i inżynierami, więc przytoczony przez 

radnego argument nie jest trafiony.  

Z kolei radny Henryk Pukaluk przypomniał, iż nauczycieli obowiązuje karta nauczyciela. 

Wiadomą rzeczą jest również, że obowiązuje zasada, że w klasie powinno być 7 osób, 

aby stosować utrzymanie szkoły w ramach karty nauczyciela. Obecnie weszły w życie nowe 

przepisy, ale te wcześniejsze również obowiązują. Dlatego zwrócił się do radnych o odpowiedź, 

że skoro są przepisy to dlaczego ich się nie przestrzega. „W tej chwili dokładamy do jednej 

szkoły 240 tys. zł, a do drugiej 180 tys. zł. Nie chodzi o pieniądze, ale o równe traktowanie 

dzieci. Klasy 24 osobowe i 3 osobowe, czy to sprawiedliwe”. Zdaniem radnego Rada powinna 

doprowadzić do tego aby dostosować obowiązujące przepisy wstecz do dzisiejszych tak, 

aby być w porządku wobec samych siebie.  

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk podkreślając, że największym kosztem są nauczyciele 

i tak należałoby ich zagospodarować, więc jaka była by oszczędność w tej materii.  

Odpowiedzi udzielił Wójt wyjaśniając, iż koszty wzrosną ponieważ wzrasta liczba oddziałów 

oraz zwiększa się zatrudnienie.  

Pani Ewa Szaniawska uzupełniając wypowiedź Wójta dodała, iż dochodzą nowe przedmioty 

i dojdą dwa kolejne etaty.  

Przewodniczący Rady zapytał jak będzie przedstawiała się sytuacja w szkole w Anielowie.  

Odpowiedzi udzieliła pani dyrektor Barbara Łukasik iż przy zastosowaniu połączeń sytuacja 

będzie dobra. Z kolei jeśli chodzi o nauczycieli to również nie ma problemu, ponieważ 

matematyk zatrudniany w szkole w Anielowie ma odpowiednie wykształcenie i może uczyć 

również fizyki i chemii.   

Następnie padło pytanie, czy obecne przepisy zezwalają na łączenie zajęć. 

Odpowiedzi udzielił dyrektor Bogdan Maraszek wyjaśniając, iż dotychczas była dowolność 

w zakresie łączenia zajęć. W tej chwili pani minister sprecyzowała tę kwestię i założenie jest 
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takie, że przedmioty tzw. michałki można łączyć dowolnie z kolei pozostałe przedmioty można 

łączyć w 50 %. W praktyce oznacza to, że jeśli ustawa przewiduje np. 4 godziny języka 

polskiego. to 2 godziny można połączyć, a 2 pozostałe godziny muszą odbywać się oddzielnie.  

Przewodniczący zarządził 5 minutowa przerwę.  

Wznowiono obrady po przerwie.  

Przewodniczący zarządził głosowanie kto jest za tym, aby szkoły w Anielowie i Kaleniu 

Drugim pozostawić jako szkoły ośmioklasowe.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw “ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 3 

Wniosek został przyjęty. 

Dokonano poprawek w projekcie uchwały. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie projektu powyższej uchwały 

z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 4 

Uchwała została podjęta.  

 

Pkt – 16 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia kolejnej – na 5 lat – umowy dzierżawy części 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew 

Przewodniczący poinformował, iż uchwała dotyczy wydzierżawienia stawu w Gończycach. 

Temat poruszony był na Komisjach stałych. Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony 

Środowiska wypracowała podczas posiedzenia wniosek o wydłużenie dzierżawy na okres 

10 lat.  

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wydłużenia okresu 

dzierżawy na okres 10 lat.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego projektu uchwały 

z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Pkt – 17 

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

darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

Przewodniczący poinformował, iż są to działki na ul. Dębowej. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 18 

Stanowisko w sprawie propozycji zamiany działki Nr 276 wraz z budynkiem po starym 

przedszkolu stanowiącej własność Gminy Sobolew na działkę Nr 457/2 stanowiącej 

własność Parafii Rzymskokatolickiej św. Trójcy w Gończycach 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Jako pierwszy głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk informując, iż około miesiąca temu na 

mszy św. w kościele parafialnym w Gończycach ks. proboszcz ogłosił, iż będzie przygotowana 

ankieta dotycząca zamiany działki parafialnej z gminną i parafianie będą mogli wyrazić swoje 

zdanie w tym temacie. W związku w powyższym zdaniem radnego nie należy wychodzić przed 

szereg lecz uszanować zdanie ks. proboszcza i poczekać na decyzję parafian.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady przypominając, że temat ciągnie się od grudnia, kiedy to 

wpłynęło pismo od Klubu Sportowego „Promnik” z Gończyc. Przewodniczący tłumaczył, 

iż podjęcie stanowiska jest jedynie wyrażeniem opinii, czy Rada jest zainteresowana zamianą 

działki gminnej.  

Z kolei radny Piotr Szewczyk dodał, iż decyzja przecież zapadła, ponieważ Rada parafialna 

wyraziła zgodę. Przy okazji spotkania mieszkańców w Gończycach był również poruszany 

temat ewentualnej zamiany i była ogólna zgoda na taki ruch.  

Głos z powyższej sprawie zabrał również sołtys Jan Pasik potwierdzając, iż jest zgoda Rady 

parafialnej na zamianę przedmiotowych działek.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego stanowiska.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Leszek 

Urawski. 

głosów “za” – 7 

głosów “przeciw “ - 6 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Stanowisko zostało podjęte.  

 

 

Pkt – 19 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwszy głos zabrał radny Roman Ochnio wyrażając swoje zastrzeżenia do prac Komisji 

stałych Rady Gminy. Radny argumentował swoje stwierdzenie opierając się na posiedzeniach 

Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa. Faktem jest,  

że Komisja raz w roku objeżdża wszystkie drogi i ocenia ich stan techniczny. Następnie 

przychodzi do dzielenia środków na remonty dróg i podział nijak się ma do stwierdzonych 

potrzeb na posiedzeniu wyjazdowym. Radny podsumowując swoją wypowiedź powiedział, 

że nie ma żadnych efektów z prac poszczególnych Komisji. 

Następnie Przewodniczący przypomniał, iż do materiałów na sesję dołączone były również 

druki oświadczeń majątkowych, które należy wypełnić i złożyć do 30 kwietnia bieżącego roku.  

Z kolei dyrektor Zespołu Szkół w Sobolewie Krzysztof Łapacz zapytał czy zapadła decyzja 

dotycząca 5 latków. Czy pozostają w przedszkolu, czy też przechodzą do szkół.  

Dyrektor przedszkola w Sobolewie Danuta Proczek przypomniała, iż w ubiegłym roku było to 

tematem podjętych rozmów i wówczas była mowa, że jeśli ktoś jest zainteresowany realizacją 

programu do godz. 13, to powinien zapisać dziecko do szkoły. Z kolei jeśli rodzice są 
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zainteresowani opieką całodniową to pozostawiają dzieci w przedszkolu.  

Do dyskusji dołączył się Wójt informując, iż w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie 

z dyrektorami podczas, którego podjęte zostaną decyzje w tym zakresie.   

Ponownie głos zabrał radny Roman Ochnio ponawiając swoją prośbę o zajęcie się krzakami 

przy drodze Anielów-Ostrożeń.  

Następnie głos zabrał dzielnicowy sierż. szt. Piotr Łukiewicz zwracając się do sołtysów, aby 

przy okazji organizowania spotkań z mieszkańcami przekazali informację o terminie i godzinie 

takowego spotkania, ponieważ w związku z powtarzającym się problemem nieoznakowania 

posesji policja chciałaby przeprowadzić akcje informacyjną w tym zakresie. Dzielnicowy 

dodał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami na tabliczce powinna znajdować się nazwa 

miejscowości, ulicy oraz numer porządkowy posesji. Ponadto oznakowanie powinno być 

podświetlone i umieszczone w widocznym miejscu.  

 

Pkt – 20 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Karol Marcinkowski 


