
Protokół Nr XXV/2013

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

26 września 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1545

Obradom  przewodniczył  Leszek  Dariusz  Urawski  –  Przewodniczący  Rady  Gminy 

w Sobolewie.

Protokolant obrad – Mariola Kępka.

Obecnych – 15 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew;

2. Jan Tywanek – Sekretarz;

3. Grażyna Napora – Skarbnik;

4. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych;

5. Grzegorz  Mikulski – radca prawny;

6. Wiesław Majsterek – Kierownik kierownika posterunku policji;

7. Józef Pytel – przedstawiciel ZBiEUWK Miętne;

8. Mirosław Pytel – przedstawiciel ZBiEUWK Miętne; 

9. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew;

10. Dyrektorzy szkół i przedszkoli.

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  XXV/191/2013  w sprawie  zmian  w  składach  osobowych  Komisji  Budżetu 

i Finansów oraz Komisji  Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i  Bezpieczeństwa 

Rady Gminy w Sobolewie;

-  uchwała  nr  XXV/192/2013  zmieniająca  uchwałę  Nr  XX/130/2012  Rady  Gminy 

w Sobolewie  z  dnia   27  grudnia  2012  r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;

-  uchwała  nr  XXV/193/2013 zmieniająca  uchwałę  w sprawie  określenia  wzoru  deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew;

- uchwała nr XXV/194/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;

- uchwała nr XXV/195/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;

- uchwała nr XXV/196/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;

- uchwała nr XXV/197/2013 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej;

- uchwała nr XXV/198/2013 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej;

- uchwała nr XXV/199/2013 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej;

-  uchwała  nr  XXV/200/2013  w  sprawie  sprzedaży  niezabudowanych  nieruchomości 

gruntowych;

- uchwała nr XXV/201/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;

- uchwała nr XXV/202/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2013 rok;

- uchwała nr XXV/203/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy 

Sobolew na lata 2013 – 2018.

Pkt – 1  

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

Powitał  radnych,  sołtysów,  dyrektorów,  pracowników  Urzędu  Gminy  na  czele  z  Panem 

Wójtem, kierownika posterunku policji, przedstawicieli ZBiEUWK Miętne i przedstawicieli 

mediów.

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

mają moc prawną. 

Pkt – 2 

Przewodniczący Leszek Urawski zapowiedział przystąpienie do porządku obrad. 

Przewodniczący odczytał treść porządku obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze 

na radną Rady Gminy w Sobolewie.

4. Złożenie ślubowania przez radną.

5. Przyjęcie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 
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6 czerwca 2013 r.

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

oraz z działalności międzysesyjnej.

7. Informacja z działalności Rady Powiatu.

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

sesjami.

9. Informacja  ZBiEUWK  Sp.  z  o.o.  Miętne  na  temat  konserwacji  sieci  wodociągowo-

kanalizacyjnych na terenie Gminy Sobolew.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Budżetu i Finansów 

oraz  Komisji  Spraw  Społecznych,  Samorządu  Terytorialnego  i  Bezpieczeństwa  Rady 

Gminy w Sobolewie.

11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XX/130/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 

27  grudnia  2012  r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

12. Podjęcie   uchwały  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji 

o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  składanej  przez 

właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Sobolew: działka nr ew. 

346/20).

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Sobolew: działka nr ew. 

346/21).

15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Trzcianka: działka nr ew. 

212/6).

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zbycia  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej 

(Gończyce: działka nr ew. 32/3).

17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zbycia  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej 

(Gończyce: działka nr ew. 32/12).

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zbycia  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej 

(Gończyce: działka nr ew. 32/13).

19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  niezabudowanych  nieruchomości  gruntowych 

(Gończyce).

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  bankowego  na  spłatę  wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2013 rok.
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22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Sobolew 

na lata 2013 – 2018.

23. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie zmian do porządku obrad. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad 

XXV sesji Rady Gminy.

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Mirosław Śliz. W głosowaniu nie 

brała udziału Anna Sowa.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 3 

Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze 

na radną Rady Gminy w Sobolewie.

Wiesława Bieńko Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła pani Annie Sowa 

zaświadczenie o wyborze na radną Gminy Sobolew.

Pkt – 4 

Złożenie ślubowania przez radną.

Radna Anna Sowa złożyła ślubowanie:

„Wierna  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

Pkt – 5

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

6 czerwca 2013 r.

Przewodniczący zapytał,  czy ktoś ma uwagi odnośnie protokołu z XXIV zwyczajnej  sesji 

Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 6 czerwca 2013 roku. Nikt nie zabrał 

4



głosu.

W związku  z  brakiem uwag  przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  protokołu 

Nr XXIV/2013.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny Mirosław Śliz.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 6

Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXIV 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 2 października 2013 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż 

działek w Sobolewie. W Gończycach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy 

drogi  ekspresowej  S17.  Do  Urzędu  wpłynął  również  pierwszy  projekt  modernizacji  linii 

energetycznej. Na koniec pan Wójt poinformował, że w ostatnich dniach podpisał umowę 

z kancelarią prawną celem odzyskania VAT-u. 

Radny Jan Krupa poprosił  o wyjaśnienie,  dlaczego Urząd sam nie próbuje odzyskać VAT 

tylko wynajmuje kancelarię, której trzeba będzie oddać część odzyskanej kwoty.

Głos zabrała pani Skarbnik, która zaznaczyła iż nie jest to łatwa rzecz. Po dokonanej analizie 

okazało się, że tylko pojedyncze urzędy zajmują się tym zadaniem we własnym zakresie. 

Mimo  wszystko  zdaniem  radnego  Jana  Krupy  pani  Skarbnik  byłaby  w  stanie  sama 

przeprowadzić  owe  zadanie,  a  radny  służyłby  również  swoją  pomocą.  Jego  zdaniem 

zatrudnianie  firmy  zewnętrznej,  której  należy  oddać  1/5  odzyskanych  środków  jest 

nienajlepszą decyzją. 

Z  kolei  radny Wiesław Garnek  nie  zgodził  się  ze  swoim przedmówcą,  uważając  iż  jeśli 

odzyskanie VAT było by takie łatwe jak twierdzi radny Jan Krupa to urzędy nie zatrudniałyby 

firm zewnętrznych.

Następnie pan Wójt nakreślił etapy pracy kancelarii dodając, iż dopiero po przedstawieniu 

przez nią pierwszych raportów gmina podejmie ostateczną decyzję, czy firma ma odzyskiwać 

podatek.  Ponadto pan Wójt poinformował, iż urząd przeprowadził konsultacje z gminami, 
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które korzystały z usług owej kancelarii, opinie są pochlebne.

Pkt – 7

Informacja  z  działalności  Rady  Powiatu.  Radny  powiatowy  Jan  Tywanek  zdał  relację 

z ostatniej sesji Rady Powiatu w Garwolinie. Na ostatniej sesji przekazano między innymi: 

informację o rekrutacji do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński 

na rok szkolny 2013/2014, ocenę stanu przygotowań placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2013/2014, ofertę Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie 

na  rok  szkolny  2013/2014,  ocenę  stanu  bezpieczeństwa  na  drogach  powiatowych  za 

I półrocze 2013 r., informację o realizacji inwestycji powiatowych w roku 2013, informację 

o stanie  zaawansowania  prac  związanych  z  budową  infrastruktury  Garwolińskiej  Strefy 

Aktywności  Gospodarczej,  informację  o  wielkości  i  źródłach  pozyskania  środków 

pozabudżetowych w roku 2013, informację o sytuacji finansowej SPZOZ w Garwolinie za 

7 miesięcy 2013 r., informację o sytuacji ekonomiczno - finansowej PKS w Garwolinie S.A. 

za m-c lipiec i 7 miesięcy 2013 r., informację o Statucie Powiatu Garwolińskiego. Ponadto 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

-  uchwałę  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Arkadiusza  Kuka  na  działalność  Starosty 

Powiatu Garwolińskiego;

- uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/182/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego 

z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński 

oraz  podziału  środków finansowych  otrzymanych  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych;

- uchwałę w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XX /96/2004 Rady Powiatu 

Garwolińskiego z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce realizacji zadań 

z  zakresu  oświaty  dotyczących  orzecznictwa  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  oraz 

orzecznictwa o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, 

dzieci niedosłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

Radny  Mirosław  Śliz  zwrócił  się  do  radnego  powiatowego  z  zapytaniem  czy  Komisja 

Oświaty została poinformowana o zamiarze utworzenia gimnazjum powiatowego na terenie 

Gminy Sobolew.  Radny Powiatu  Garwolińskiego  Jan  Tywanek  odpowiedział,  iż  Komisja 

Oświaty nie zajmowała się powyższym zagadnieniem.

Pkt – 8

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji między 

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

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

odbyły się dwa posiedzenia Komisji.  Pierwsze w dniu 18 lipca 2013 r. którego wiodącym 

tematem był odbiór przyłączy wodociągowych u prywatnych właścicieli. Kolejne posiedzenie 

odbyło  się  w  dniu  6  września  2013  r.  na  którym  Komisja  dokonała  analizy  informacji 

z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 roku.

Radny  Jan  Krupa  poinformował,  iż  Komisja  Budżetu  i  Finansów  obradowała  w  dniu 

4 września  2013 r. Omówione podczas posiedzenia tematy były następujące:

1. Analiza budżetu za I półrocze 2013 r.

2. Odpady komunalne – funkcjonowanie.

3. Wycena budynków szkolnych (Godzisz, Chotynia).

4. Rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim (budynek świetlicy w Chotyni).

5. Realizacja wniosków z LGD.

6. Teren PKP (działka+budynek).

7. Ośrodki zdrowia.

8. Schetynówki.

9. Sprawa służebności.

10. Propozycja utworzenia gimnazjum powiatowego ma terenie Sobolewa.

Z kolei radny Mirosław Śliz oznajmił, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu od ostatniej sesji 

zbierała  się  dwukrotnie.  W  dniu  11  czerwca  2013  r.  Komisja  odbyła  posiedzenie 

w Przedszkolu w Sobolewie. Tematem posiedzenia była prośba pani dyrektor o zatrudnienie 

w przedszkolu  od  1  września  2013 r.  w grupie  dzieci  trzyletnich  „pomocy nauczyciela”. 

Z kolei drugie posiedzenie odbyło się w dniu 27 sierpnia 2013 r. na którym Komisja pochyliła 

się nad inicjatywą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki dotyczącą 

zamiaru  utworzenia  gimnazjum  powiatowego  na  terenie  Gminy  Sobolew.  Ponadto 

członkowie  Komisji  odwiedzili  wszystkie  placówki  oświatowe  funkcjonujące  na  terenie 

Gminy Sobolew. 

Radny  Marian  Lipiec  natomiast  zakomunikował,  że  Komisja  Rolnictwa,  Gospodarki 

i Ochrony Środowiska odbyła jedno posiedzenie w dniu 11 września 2013 r. w czasie którego 

dokonała analizy funkcjonowania nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. 

Ponadto Komisja poruszyła również temat dotyczący modernizacji linii energetycznych oraz 

odzyskania VAT-u z inwestycji.
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Radny  Karol  Marcinkowski  powiadomił,  iż  Komisja  Spraw  Społecznych,  Samorządu 

Terytorialnego  i  Bezpieczeństwa  obradowała  26  sierpnia  2013  roku  w  sprawie  skargi 

dotyczącej odbioru przyłączy wodociągowych u prywatnych właścicieli.

Po  dokonanych  sprawozdaniach  głos  zabrał  radny  Roman  Ochnio  zarzucając, 

iż w sprawozdaniach brakuje  jego zdaniem konkretnych wniosków lub  zaleceń.  Następnie 

radny  odniósł  się  do  dzielenia  środków  przyznanych  pierwotnie  na  przydomowe 

oczyszczalnie. Nie rozumie dlaczego przeniesione środki zostały przeznaczone praktycznie na 

jeden  cel  a  nie  rozdzielone  na  więcej  zadań.  Ponadto  zdaniem radnego  samo  zabieranie 

środków z tej inwestycji jest błędem i stawia w złym świetle radnego i sołtysa. 

Z kolei radny Jan Krupa zapytał czy rezygnacja z przydomowych oczyszczalni spowodowana 

jest brakiem dofinansowania z zewnątrz, czy też przesuwane są ze względu na brak środków 

na inne cele. 

Pan Wójt  wyjaśnił,  iż  główną przyczyną rezygnacji  z  tej  inwestycji  był  brak  możliwości 

pozyskania środków z zewnątrz.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady.

Pkt – 9

Informacja  ZBiEUWK  Sp.  z  o.o.  Miętne  na  temat  konserwacji  sieci  wodociągowo-

kanalizacyjnych na terenie Gminy Sobolew.

Jako  pierwszy  głos  zabrał  Józef  Pytel  współwłaściciel ZBiEUWK  Sp.  z  o.o.  Miętne 

przypominając, iż ich firma od lat zajmuje się zarządzaniem i obsługą sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. Priorytetem jest utrzymanie i dostarczanie odbiorcom wody dobrej jakości. 

Sanepid ciągle bez ich wiedzy pobiera wodę w różnych miejscach, dlatego woda musi być 

dobrej  jakości.  Jeśli  chodzi  o  ścieki  w miarę  możliwości  firma sobie  radzi.  Są problemy 

z przepompowniami  ścieków.  Chodzi  o  kulturę  korzystających  z  kanalizacji,  ponieważ 

zdarzają się przypadki, że przepompownie są zapchane przeróżnymi rzeczami. Niszczą się 

pompy i rodzi się wiele problemów. W związku z tym zdarza się, że nieraz leją się u kogoś 

ścieki, ale starają się reagować szybko. Jego zdaniem usługi przez nich świadczone są tanie. 

Cena  wody jest  jedną  z  najniższych  w  kraju.  Obecnie  po  nałożeniu  na  firmę  większych 

podatków zmuszeni  będą wystąpić do państwa radnych o korektę ceny za wodę i  ścieki, 

ponieważ  po  analizie  finansowej  przedsiębiorstwo  ma  saldo  ujemne.  Problemy  powstałe 

w dziale przyłącza, a konkretnie dotyczące nowych użytkowników są wynikiem być może 
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działań  propagandowo-politycznych  podjętych  celem zepsucia  wizerunku  ich  firmy.  Jako 

właściciele ze swojej strony obiecali poprawę i eliminację ewentualnych niedociągnięć na tej 

płaszczyźnie. 

Radny Jan Krupa odniósł się do wspomnianej podwyżki cen, czym będzie spowodowany ich 

wzrost.

Pan Józef Pytel odpowiedział, iż główną przyczyną jest wzrost podatku na rzecz gminy. 

Następnie  radny  Jan  Krupa  zapytał  jakiej  wysokości  są  należności  wobec  firmy  i  jakie 

działania zostaną podjęte celem ich odzyskania. 

Pan Józef Pytel nie potrafił podać dokładnej kwoty ale zaznaczył, że jest to kwota znaczna. 

Obecnie próbują odzyskać niezapłacone kwoty drogą pertraktacji i działań przedsądowych. 

Ale wkrótce prawdopodobnie dojdzie do radykalnych działań to znaczy do odcinania wody, 

a sprawy trafią do sądu i komornicy zajmą się ściąganiem należności. 

Zdaniem radnego Jan Krupy odcięcie wody nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż głównym 

celem jest odzyskanie należności. 

Radny  Piotr  Szewczyk  zgodził  się,  ze  ceny  może  faktycznie  są  niskie,  ale  za  to  koszt 

wykonania przyłącza pozostawia wiele do życzenia.

Jako kolejny głos zabrał pan Mirosław Pytel wyjaśniając iż obecnie zrodziła się taka sytuacja,  

która  dodatkowo  podsycana  jest  przez  media,  że  ich  firma  przyjeżdża  do  przyłącza 

wykonywanego  przez  inną  firmę  i  defakto,  aby  załagodzić  istniejący  spór  kończy 

wykonywane  przyłącza  we  własnym  zakresie.  A  przecież  nie  o  to  do  końca  chodzi. 

Doprowadzili  do  tego,  że  to  oni  kończą  inwestycje  nakładem  własnych  środków, 

a wykonawca w ogóle nie jest  zainteresowany i  nie  stawia się  na miejsce.  Następnie pan 

Mirosław  Pytel  poinformował,  że  sprawy  na  terenie  Gminy  Sobolew  załatwiane  są  na 

bieżąco. Jeśli jest zgromadzona dokumentacja odbiór następuje w ciągu jednego tygodnia, 

maksymalnie  dwóch.  W związku  z  obecną  sytuacją  podjęli  decyzję,  iż  firma  ZBiEUWK 

świadczy usługi projektowe dla mieszkańców Gminy Sobolew za darmo, celem podniesienie 

konkurencyjności  przedsiębiorstwa wobec innych firm.  Dodał,  iż  każdy klient  zna  koszta 

wykonania przyłącza już na początku inwestycji ponieważ są one określone w zleceniu które 

podpisuje. 
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Z kolei radny Mirosław Śliz zapytał o udział ścieków z garbarni i w jaki sposób firma sobie 

z nimi radzi. 

Odpowiedzi  udzielił  pan  Józef  Pytel  wyjaśniając,  iż  we  wcześniejszych  latach  były 

przyjmowane  wszystkie  ścieki  od  tego  przedsiębiorstwa,  ale  w  wyniku  powstających 

problemów odbiór  został  ograniczony i  obecnie  kształtuje  się  w granicach  30  % całości 

ścieków.  Zaś  z  SANTE odbierane  są  wszystkie  ścieki  z  tym,  że  tu  z  kolei  jest  problem 

z tłuszczami które czasem się pojawiają. Ścieki z SANTE po oczyszczeniu z tłuszczów są 

dużo przyjaźniejsze od produkowanych w garbarni. 

Radny Mirosław Śliz zapytał jeszcze o oczyszczalnię ścieków w Sobolewie. 

Pan  Józef  Pytel  odpowiedział,  że  w  przypadku  oczyszczalni  próbki  są  pobierane  często 

i wysyłane specjalistycznej firmie do analizy. Są również częste kontrole z Wojewódzkiego 

Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  z  Mińska  Mazowieckiego,  szczególnie  pod  kątem 

oczyszczalni  ścieków  w  Sobolewie.  Natomiast  kompleksowe  kontrole  odbywają  się  raz 

w roku.

Następnie  pani  dyrektor  Danuta  Proczek  zapytała  o  umowy,  które  są  dostarczane 

mieszkańcom. Poprosiła o wyjaśnienie pewnych kwestii. Po pierwsze dlaczego nowe umowy 

dostali  tylko wybrani  mieszkańcy,  po drugie w umowie widnieje  zapis,  iż  nie  podpisanie 

umowy skutkuje odcięciem przyłącza. Ponadto w nowej umowie zaznacza się, że wszelkie 

remonty przyłączy i liczników właściciel pokrywa we własnym zakresie. 

Wyjaśnień  dokonał  pan  Józef  Pytel  informując,  iż  w  ubiegłym  roku  firma  przeszła 

szczegółową  kontrolę  przeprowadzoną  przez  Urząd  Antymonopolowy.  Przedstawiciele 

Urzędu  uznali  iż  praktykowane  od  lat  druki  umów  są  niepoprawne.  W związku  z  tym 

prawnicy  opracowali  nową  umowę  w  oparciu  o  ustawę  o  zaopatrzeniu  w  wodę 

i odprowadzaniu  ścieków.  Następnie  nowe  druki  zostały  dostarczone  wszystkim 

mieszkańcom Sobolewa. Jeśli ktoś nie otrzymał owego druku to zapewne nie doszło jeszcze 

do spotkania z przedstawicielem firmy, ale na pewno wszyscy taką umowę dostaną. Pan Pytel 

dodał,  iż  w  umowie  nie  ma  zapisu  że  jeśli  się  jej  nie  podpisze  woda  zostanie  odcięta. 

Z drugiej strony podpisanie jej jest konieczne. Jeśli chodzi o pokrywanie kosztów remontu 

przyłącza to jest to zgodne z ustawą, ponieważ nie wszystkie przyłącza są własnością gminy. 

Naprawę  przyłączy  gminnych  firma  wykonuje  bez  opłat,  zaś  koszt  remontu  przyłącza 
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będącego własnością mieszkańca właściciel pokrywa we własnym zakresie.

Z kolei radny Stanisław Błażejczyk zapytał czyim obowiązkiem jest konserwacja hydrantów. 

Pan Józef Pytel odpowiedział, że jest to obowiązek jego firmy.

Radny Stanisław Błażejczyk zaproponował,  aby przedstawiciele firmy w porozumieniu ze 

strażą  dokonali  przeglądu  hydrantów.  Część  z  nich  jest  nieczynna,  dlatego  należałoby je 

naprawić bądź oznakować, by nie powtórzyła się sytuacja z przed kilku miesięcy kiedy to 

wybuchł pożar, a najbliższy hydrant był nieczynny. 

Pan Mirosław Pytel odpowiedział, iż przedsiębiorstwo ma obowiązek utrzymania hydrantów 

w stanie czynnym. Z kolei zgodnie z ustawą firma powinna obciążać budżet gminy za wodę 

pożarową.  Jeśli  chodzi  o  kontrolę  hydrantów  poparł  pomysł  radnego  Błażejczyka,  aby 

dokonać jej wspólnymi siłami. 

Radny Karol  Marcinkowski zapytał  czy w momencie zgłoszenia się mieszkańca z  prośbą 

przeniesienia wodomierza ze środka budynku na ścianę zaraz za fundamentem firma wykona 

zlecenie na własny koszt. 

Pan Mirosław Pytel odpowiedział, iż zazwyczaj jest tak że nikt nie robi przyłącza w środku 

budynku, taka sytuacja spowodowana jest rozbudową budynku. Wówczas zgodnie z prawem 

powinna odbyć się przebudowa wszystkich kolizji na koszt inwestora. 

Przewodniczący  podziękował  właścicielom  ZBiEUWK  Sp.  z  o.o.  Miętne  za  przybycie 

i przekazanie informacji z działalności.

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Budżetu i Finansów oraz 

Komisji  Spraw  Społecznych,  Samorządu  Terytorialnego  i  Bezpieczeństwa  Rady  Gminy 

w Sobolewie.

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  podjęcia  powyższej  uchwały.  W  głosowaniu 

uczestniczyło  14  radnych.  W  czasie  głosowanie  na  sali  nieobecny  był  radny  Kazimierz 

Paciorek.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0
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głosów “wstrzymujących się” - 1

Uchwała została podjęta.

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały  zmieniającą uchwałę Nr XX/130/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 

27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Głos  zabrał  pan  Wójt  wyjaśniając,  iż  przedstawiony  projekt  uchwały  zakłada  opłatę  za 

odpady komunalne maksymalnie od 4 członków rodziny.

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 12

Podjęcie  uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  składanej  przez  właścicieli 

nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 13 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nabycia  nieruchomości  gruntowej  (Sobolew:  działka  nr  ew. 

346/20).

Przewodniczący udzielił głosu panu Wójtowi, który wyjaśnił, że dwa kolejne projekty uchwał 

dotyczą zakupu działek pod budowę przedszkola.

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1
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Uchwała została podjęta.

Pkt – 14

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nabycia  nieruchomości  gruntowej  (Sobolew:  działka  nr  ew. 

346/21).

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 15

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia  nieruchomości  gruntowej  (Trzcianka:  działka nr ew. 

212/6).

Po  raz  kolejny  wyjaśnień  dokonał  pan  Wójt  informując,  iż  zakup  przedmiotowej  działki 

planowany jest na cele rekreacyjne we wsi Trzcianka.

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt- 16

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  (Gończyce: 

działka nr ew. 32/3).

Pan Wójt  poinformował,  iż  trzy działki  będą sprzedane w trybie  bezprzetargowym celem 

powiększenia przyległych gospodarstw.

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  (Gończyce: 
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działka nr ew. 32/12).

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 18

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  (Gończyce: 

działka nr ew. 32/13).

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 19

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  niezabudowanych  nieruchomości  gruntowych 

(Gończyce).

Pan  Wójt  przypomniał,  iż  na  prośbę  rady  sołeckiej  został  dokonany  geodezyjny  podział 

działek  w  Gończycach.  Prezentowany  projekt  uchwały  dotyczy  ich  sprzedaży.  Ponadto 

zdaniem pana Wójta działek przylegających bezpośrednio do gruntów byłego Państwowego 

Ośrodka Maszynowego- na chwilę obecną nie należy sprzedawać.

Radny Wiesław Garnek uważa,  iż uchwałę należy podjąć o sprzedaży wszystkich  działek 

z tym, że działek o których wspomniał pan Wójt nie należy uwzględniać w przetargu.

Do powyższego tematu toczyła się dyskusja. Radny Roman Ochnio zapytał o cenę działek. 

Pan Wójt odpowiedział, iż średnio jest to koszt około 17 zł netto za m2.

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Pkt - 20

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  bankowego  na  spłatę  wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Głos  zabrała  Skarbnik  Gminy  Grażyna  Napora  uzasadniając  konieczność  zaciągnięcia 

kredytu. 

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt- 21

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2013 rok.

Skarbnik omówiła projekt uchwały. 

Wywiązała się dyskusja.

Radny Jan Krupa stwierdził, iż z dokonanych wyjaśnień wynika, iż głównym beneficjentem 

podziału środków z przydomowych oczyszczalni będzie ul. Marzysza.

Pan  Wójt  potwierdził,  że  faktycznie  tak  będzie.  Wzdłuż  ul.  Marzysza  na  całej  długości 

zostanie wykonany chodnik. 

Radny Roman Ochnio przypomniał, iż 15 radnych podjęło decyzję o budowie przydomowych 

oczyszczalni.  Obecnie  zrodził  się inny pomysł,  a  nie  ma żadnej  wzmianki  o  zwiększeniu 

liczby wykonania przydomowych oczyszczalni w przyszłym roku.

Pan Wójt dodał, iż środki na ul. Marzysza i tak byłyby przyznane na przyszły rok, dlatego 

jeśli zadanie zostanie zrobione obecnie to wówczas na przyszły rok dołoży się środki z tej 

inwestycji na przydomowe oczyszczalnie. 

Radny Roman Ochnio wyraził satysfakcję z obietnicy złożonej przez pana Wójta.

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Pkt – 22

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Sobolew na 

lata 2013 – 2018.

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 23

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Jako pierwszy głos zabrał radny Wiesław Garnek pytając o wiaty i kanalizację na terenie 

Gończyc. 

Pan Wójt odniósł się do pytania o kanalizację i poinformował,  iż obecnie została złożona 

dokumentacja. Teraz pozostało tylko czekanie na środki pieniężne. 

Zaś  na  pytanie  dotyczące  wiat  odpowiedzi  udzielił  pan  Sekretarz  wyjaśniając,  iż  zostało 

wysłane  zapytanie  ofertowe.  Natomiast  wiata  w Sokole  będzie,  czekamy  tylko  na  zgodę 

starostwa. 

Radny Marian Lipiec zapytał  o modernizację ul. Leszowej. Pan Sekretarz przypomniał,  iż 

w czerwcu deszcz rozmył drogę, a wolą mieszkańców jest wykonanie w pierwszej kolejności 

rowów. Dlatego lada dzień koparka zacznie pracować.

Następnie głos zabrał dyrektor Krzysztof Łapacz informując, iż w związku z inicjatywą Rady 

Pedagogicznej  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Tadeusza  Kościuszki  w Sobolewie 

dotyczącą  utworzenia  powiatowego  gimnazjum  złożył  na  ręce  Wójta  stanowisko  Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie.

Przewodniczący Rady odczytał treść pisma, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Następnie  przewodniczący  Leszek  Urawski  przekazał  prowadzenie  obrad 

wiceprzewodniczącemu Rady.

Wiceprzewodniczący  Wiesław  Garnek  udzielił  głosu  dyrektorowi  Zespołu  Szkół 
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Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie Leszkowi Urawskiemu.

Dyr. Leszek Urawski wyraził swoje oburzenie z powodu zarzuconej w stanowisku prywaty. 

Nie zgadza się kategorycznie z tym, bo jako radny i przewodniczący Rady nie podjął żadnej 

decyzji  dotyczącej utworzenia jakiejkolwiek szkoły,  a konkretnie gimnazjum powiatowego 

w Sobolewie. Zaprotestował jako dyrektor takiemu stanowisku, które przedstawia się na sesji 

Rady Gminy. Jeśli podjął jakąkolwiek decyzję to uczynił to jako dyrektor szkoły. Przyznał, że 

rzeczywiście  istnieje  w tej  sytuacji  konflikt  interesów,  ale  tylko  w momencie  gdy będzie 

podejmował decyzję jako radny. Takiej decyzji nie ma więc i konflikt interesów na razie nie 

istnieje.  W momencie  wystąpienia  konfliktu  interesu  ustawodawca  dopuszcza,  aby  radny 

uchylił się od głosowania. I wówczas jeśli dojdzie do głosowania w powyższej sprawie i nie 

uchyli od głosowania, to będzie można mówić o prywacie czy też działaniu na szkodę gminy. 

Natomiast  jako dyrektor  szkoły  nie  ma  sobie  nic  do  zarzucenia.  Była  to  inicjatywa  rady 

pedagogicznej więc jako dyrektor ma obowiązek wykonywać jej postanowienia. Jeśli by nie 

wykonał  takiego postanowienia  musiałby  zgłosić  się  do organu nadzorującego i  wyjaśnić 

uchybienie  w  obowiązkach  służbowych.  W  momencie  podjęcia  przez  radę  uchwały 

intencyjnej jego obowiązkiem było dostarczenie jej do Starosty.  Jeszcze raz poprosił o nie 

kierowanie bezpodstawnych zarzutów w stosunku do jego osoby. Następnie dyrektor Leszek 

Urawski stanął w obronie nauczycieli  zatrudnionych w jego placówce. Rada pedagogiczna 

podejmując taką uchwałę nie zrobiła nic złego. Każda szkoła ma prawo do rozwoju. Jeśli 

koleżanki i koledzy pracujący w jego szkole uznali, że utworzenie powiatowego gimnazjum 

na terenie Sobolewa jest jakąś szansą na rozwój szkoły, to należałoby to uszanować. Rozumie 

obawy koleżanek i kolegów z sąsiedniej szkoły. Następnie nadmienił, iż w piśmie jest mowa 

o szkole, która wchodzi w jakieś obwody szkolne. Informacja ta nie jest prawdziwa, ponieważ 

w obecnej chwili rodzice mogą wybierać dowolne gimnazjum. Nauczyciele w piśmie piszą, 

że  jest  problem z  nauczycielami  przedmiotowcami,  ale  ten  problem pojawia  się  również 

w placówce którą zarządza.  Faktem jest,  że powstała  inicjatywa nauczycieli,  którzy myślą 

perspektywistycznie, bo niestety niż wchodzi również od liceów i ciągle się pogłębia. Dlatego 

wspomniane  w  piśmie  bezpieczeństwo  zawodowe  w  naszej  szkole  nie  jest  informacją 

prawdziwą. Zdaniem pana dyrektora pismo zawiera wiele zdań z którymi on się nie zgadza. 

Dodał, iż to że gimnazjum gminne jest dobre i stwarza odpowiednie warunki jest kwestią 

niepodważalną.  Ale  jako  dyrektor  pewnych  stwierdzeń  nie  może  przyjąć  za  prawdziwe. 

Ponadto dodał, że rodzi się kolejny problem ponieważ do tej  pory mieszkańców internatu 

było  kilkoro.  Obecnie  została  zagospodarowana  dotychczasowa  świetlica  i  nadal  brakuje 
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miejsc.  Być  może  powstanie  kolejna  inicjatywa  dotycząca  wypowiedzenia  dzierżawy 

Publicznemu Przedszkolu i wówczas ponownie będziemy oskarżani o ograniczanie oświaty 

w Gminie Sobolew. Należy zrozumieć rację jednej i  drugiej  strony.  Po przeprowadzonych 

analizach śmiało można stwierdzić, że powiatowe gimnazjum przyczyniłoby się do rozwoju 

placówki  i  osiąganiu  jeszcze  lepszych  wyników  na  maturze.  Następnie  dyrektor  Leszek 

Urawski odniósł się do pierwszej części pisma w której padło stwierdzenie zabrania uczniów. 

Jego zdaniem to kolejne  nieprawdziwe słowa,  ponieważ to  rodzice  zdecydują  do którego 

gimnazjum  trafi  dziecko,  a  nie  nauczyciel  w gimnazjum.  Kategorycznie  nie  zgadza  się 

również z padającymi słowami, iż taka inicjatywa wyrządzi krzywdę dzieciom, gdyż większe 

możliwości w wyborze placówki to zapewne pozytywny aspekt. Nie jest też powiedziane, 

iż gimnazjum powiatowe będzie najlepsze bo to będzie zależało od tego jak będą pracowali 

nauczyciele.  Pan  dyrektor  wyjaśnił,  iż  rozumie  mogące  wystąpić  zagrożenie  dla  oświaty 

gminnej. Ale z pewnymi stwierdzeniami zawartymi w piśmie nigdy się nie zgodzi.

Następnie  wiceprzewodniczący  Wiesław  Garnek  zaapelował  o  ograniczenie  emocji,  gdyż 

niepotrzebnie powstanie burza w szklance wody. Jego zdaniem należy poczekać na decyzję 

Starostwa. 

Z kolei  pan Wójt stwierdził,  że  jeśli  powstanie powiatowe gimnazjum to przecież  można 

utworzyć elitarne liceum gminne.  

  

Dyr.  Krzysztof  Łapacz  powiedział,  że  można  się  zgadzać  lub  nie  ze  stanowiskiem Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza. Wyrazili swoje zdanie i będą nadal 

je podtrzymywać. Jest pewien że gimnazjum powiatowe będzie szkołą elitarną. Faktem jest że 

do gimnazjów powiatowych przychodzą najlepsi, wybrani uczniowie którzy na świadectwach 

mają  średnią  powyżej  4,5.  Praca  w  gimnazjum  gdzie  są  najlepsi  z  najlepszych  jest 

przyjemnością.  Zaznaczył,  iż ma doświadczenie jako rodzic dziecka,  które uczęszczało do 

liceum katolickiego.  Dlatego  podtrzymuje  stwierdzenie,  że  będzie  to  gimnazjum elitarne. 

Zgodził się z przedmówcą, że wystąpi zjawisko konkurencji, tylko przy takim wyborze rodzi 

się pytanie kto zostanie w gimnazjum gminnym. Wszystko wskazuje, iż w przyszłych latach 

liczebność uczniów w gimnazjach spadnie. Toteż gdyby powstała kolejna placówka to w jego 

zespole zostanie dzieci na utworzenie jednej klasy. A już obecnie nauczyciele przedmiotowi 

tylko  dzięki  dodatkowym  kwalifikacjom  mają  pełne  etaty.  Jeśli  zostanie  jeden  ciąg  to 

wówczas  część nauczycieli  trzeba  będzie  zwolnić,  a  z  tym wiąże się  wypłata  wyprawek, 
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a w konsekwencji na dziale oświata ubędzie około 150 tys. zł. Dlatego jako rada apelujemy 

do państwa radnych, aby nie wyrazili zgody na powstanie takiej palcówki.

  

Radny Leszek Urawski wyjaśnił, iż procedura utworzenia gimnazjum powiatowego. Wpierw 

Zarząd Starostwa musi podjąć uchwałę intencyjną następnie wystąpić do Rady Gminy i to 

Rada Gminy decyduje ostatecznie. Następnie zwrócił się do zgromadzonych aby poczekać na 

decyzję ponieważ obecnie dochodzi do niepotrzebnej eskalacji emocji. Ponadto dodał, iż jako 

radny oczekuje od Rady Pedagogicznej sprostowania fragmentu pisma od słów „zastanawia 

fakt…a nie prywaty”.

Dyrektor  Krzysztof  Łapacz  powiedział,  że  tak  jak  padło  wcześniej  dyrektor  jest  tylko 

organem wykonawczym, rada się wypowiedziała, a on złożył pismo do urzędu.

Radna  Anna  Rucińska  zabrała  głos  jako  nauczyciel  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych. 

Poinformowała,  iż  pracuje w liceum od 35 lat.  Przez wszystkie  te  lata  nie  widziała,  aby 

środowisko przejmowało się problemem liceum, choćby problemem z naborem uczniów. Tak 

naprawdę nauczyciele musieli walczyć o pozyskanie każdego ucznia. Mało tego od sąsiedniej 

rady pedagogicznej nigdy nie było wsparcia. Faktem jest że w ostatnich latach sytuacja uległa 

pewnej zmianie i takie wsparcie obecnie istnieje i znaczna część młodzieży wybiera Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie. Ale na taki rezultat trzeba było ciężko pracować. 

Nauczyciel w ciągu 2,5 roku musi przygotować ucznia do matury i zrobić to w taki sposób 

aby osiągnąć takie efekty końcowe które pozwolą klasyfikować się na odpowiednim miejscu 

w rankingach. Ponadto dodała, iż zrodził się taki pomysł Rady Pedagogicznej, ale nie oznacza 

to  w  cale  że  będzie  on  automatycznie  zrealizowany.  Wywołało  to  wielką  burze  wśród 

sąsiadów ale czy sąsiedzi zastanowili się, dlaczego nauczyciele zdecydowali się na taki ruch. 

Skierowała  również  zapytanie  czy  zdarzyło  się  aby  nauczyciele  z  gimnazjum  gminnego 

zachęcali uczniów do nauki w liceum sobolewskim czy wręcz przeciwnie często próbowali 

odwieść od takiej decyzji. Zaapelowała iż nauczyciele powinni trzymać się razem. W naszym 

środowisku wiejskim od lat nie ma wsparcia dla tutejszego liceum. Jako społeczność licealna 

czują się osamotnieni dlatego zrodził się takowy pomysł. Do tej pory się utarło, że gimnazja 

są bezpieczne dla pracujących. Takiego bezpieczeństwa nauczyciele liceum nie mają od lat. 

Jej  zdaniem trzeba  obronić  gimnazja  i  liceum dla  dobra  dzieci.  A  następnie  dodała  „nie 

wytykajmy sobie prywaty, czy też egoistycznego podejścia. My nie chcemy dzielić dzieci na 

lepsze i na gorsze jednakowo je hołubimy i pracujemy. Na przyszłość pracujmy wspólnie bo 
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te szkoły są naszą wartością, w których nasze dzieci mogą się rozwijać. Potraktowaliście nas 

jako egoistów, ale wcześniej nie traktowaliście nas poważnie”. 

Radny Mirosław Śliz stwierdził, iż skoro część uczniów nie została przyjęta w tegorocznym 

naborze to zagrożenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nie ma.

Sekretarz Gminy Jan Tywanek zabrał głos jako radny powiatowy i wieloletni członek Komisji 

Oświaty. Stanowczo nie zgodził się z wieloma stwierdzeniami zawartymi w piśmie od Rady 

Pedagogicznej.  Uczniów  w  powiecie  garwolińskim  rocznie  ubywa  około  500.  Nie  jest 

prawdą,  że w gimnazjach  jest  tak cudownie,  wystarczy przeanalizować wyniki  młodzieży 

przyjmowanej  do szkół ponadgimnazjalnych.  Jego zdaniem sztuką jest  wykształcić  ucznia 

przez 2,5 roku, tak aby zdał egzamin państwowy. Poza tym miesza się dwie sprawy dobro 

ucznia  z  dobrem  nauczyciela.  Gdyż  jeśli  chodzi  o  dobro  dzieci  to  powstanie  takiego 

gimnazjum byłoby korzyścią. Sprawą inną jest natomiast fakt, że jeśli będzie mało uczniów 

w gimnazjum gminnym, to nauczyciele stracą miejsca pracy. Poprosił o nie mieszanie tych 

dwóch spraw.  

Dyr. Krzysztof Łapacz zaznaczył, iż rada pedagogiczna placówki którą zarządza broni swojej 

szkoły i uczniów. Każdy ma prawo bronić swojego miejsca pracy.

Następnie  radny  Jan  Krupa  zwrócił  się  do  pana  Wójta  w  sprawie  ul.  Maciejowickiej. 

Przypomniał,  iż  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Wójt  powiedział, 

iż w przypadku schetynówek wkład własny wynosi 70 %, ale rzeczywistość jest inna jest to 

50 %. 

Pan Wójt przyznał rację radnemu i potwierdził iż faktycznie wkład własny wynosi 50 %. 

Ponadto pan Wójt poinformował, że wniosek jest już napisany i w dniu jutrzejszym zostanie 

złożony. 

Radny Jan Krupa zapytał co z oświetleniem na ul. Dębowej. 

Pan  Sekretarz  odpowiedział,  iż pod  koniec  następnego  tygodnia  oświetlenie  zostanie 

wykonane.

Radny  Roman  Ochnio  odniósł  się  do  dokonanych  zmian  w budżecie  i  rozdysponowania 

środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dlaczego środki te nie zostały przeznaczone 

na remonty dróg.
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Skarbnik Grażyna Napora wyjaśniła, że podział ten związany jest ze wskaźnikami wykonania 

budżetu który musi być utrzymany na pewnym pułapie. Nie można było zdjętej z inwestycji 

kwoty przeznaczyć na wydatki bieżące.

Z  kolei  radna  Maria  Kowalczyk  zapytała  jak  wygląda  sytuacja  z  ośrodkiem  zdrowia 

w Sobolewie.  

Pan Wójt odpowiedział, że na razie sytuacja nie ulega zmianie.

Sołtys Jan Pasik zgłosił prośbę o remont pobocza w Ostrożeniu Drugim oraz o przejście dla 

pieszych  nad  posiadłością  pana  Więckowskiego.  Naprawy  wymaga  również  most 

w Ostrożniu Pierwszym.

Sołtys  Ryszard  Gazda  poinformował  o  wpływających  do  niego  skargach  związanych 

z odbiorem odpadów komunalnych. 

Sołtys Władysław Gazda zgłosił problem ze śmieciami przy dawnej szkole w Godziszu. 

Radny Karol Marcinkowski z powodu wielu niejasności związanych z odbiorem odpadów 

komunalnych zasugerował zaproszenie pana Wyglądały na najbliższą sesję.

Pkt – 24

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Leszek  Urawski 

zakończył obrady XXV zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Leszek Urawski
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