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Protokół Nr XXVI/2017 

z XXVI sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 30 marca 2017 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1000 

Godzina zakończenia – 1330 
 

Obradom przewodniczył Karol Marcinkowski – Przewodniczący Rady Gminy                                  

w Sobolewie. 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Marian Lipiec.  

 

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 XXVI/185/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Sobolew na 2017 r.; 

- uchwała Nr XXVI/186/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 

2017 r.; 

- uchwała Nr XXVI/187/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  

dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

- uchwała Nr XXVI/188/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane – na rok budżetowy 2017; 

- uchwała Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sobolew; 

- uchwała Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew; 

- uchwała Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017-2022; 

- uchwała Nr XXVI/192/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
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zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXVI 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 12 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Głos zabrała radna Maria Kowalczyk zgłaszając wniosek o dodanie do porządku obrad pkt. 

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew” – jako pkt 13 

porządku obrad. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia powyższego wniosku. 

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

Szewczyk. 

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw“ – 1 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Wniosek został przyjęty.  

 

Przewodniczący odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach.  

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 7 marca 2017 r. 

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

w dniu 7 marca 2017 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

5. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

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

sesjami. 

7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2016 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2016 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2017 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2017 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. 

do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, 

na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 2017. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2017-2022. 

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

16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

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

Szewczyk. 

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Porządek obrad został przyjęty.  

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 7 marca 2017 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk zgłaszając poprawkę, aby w protokole zawarty był 

następujący zapis:” Obradom przewodniczył Karol Marcinkowski – Przewodniczący Rady 

Gminy w Sobolewie”.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie Protokół nr XXV/2017 z uwzględnieniem zgłoszonej 

poprawki.  

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

Szewczyk. 

głosów “za” – 12 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XXV/2017 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Pkt – 4 

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

7 marca 2017 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

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

załącznik nr 5. Ponadto Wójt poinformował, iż w dniu wczorajszym rozstrzygnął się konkurs 

na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 

w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2017 r. 

Do konkursu przystąpiło jedno stowarzyszenie Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

„Zryw” Sobolew, które wygrało konkurs. 

 

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

 

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny Powiatu Garwolińskiego Jan Tywanek poinformował, iż w ostatnim tygodniu 

uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu. Na dzień jutrzejszy zaplanowana jest sesja Rady Powiatu podczas, 

której podjęta zostanie między innymi uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Ponadto radny powiatowy 

poinformował, iż najprawdopodobniej zostanie utwardzona droga powiatowa do Kopca 

Kościuszki na długości ok. 1100 m, ruch ten związany jest z wytyczeniem tras pasażerskich 

w związku z przebudową linii kolejowej. W budżecie Powiatu Garwolińskiego na rok bieżący 

ujęta jest modernizacja drogi na Anielów. W związku z tym, iż brakuje środków Starosta 
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zwrócił się do Wójta z prośbą o dołożenie 50 tys. zł do przedmiotowej inwestycji.  

  

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  w dniu 

20 marca 2017 r., a tematem posiedzenia był podział nadwyżki za 2016 r.  

Następnie Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa poinformował, że Komisja obradowała 15 marca 2017 r. na temat analizy 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sobolew. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przekazała, że Komisja nie obradowała 

w okresie od ostatniej sesji.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, 

że Komisja w ostatnim czasie nie obradowała.  

Pkt – 7 

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2016 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2016 r. 

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącemu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i poprosił o przedstawienie informacji z realizacji Gminnych 

Programów na 2016 r.  

Głos zabrał Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Antoni Zygadło, który przedstawił powyższą informację – informacja stanowi załącznik nr 6 

do niniejszego protokołu.  

Po złożonej informacji Przewodniczący Antoni Zygadło poprosił o merytoryczną odpowiedź 

jaki związek miała zaprezentowana informacja z nieprzyjęciem na ostatniej sesji programów. 

Informacja może być przedstawiona w innym terminie, tym bardziej, że w porządku obrad 

poprzedniej sesji nie było punktu w sprawie przedłożenia przedmiotowej informacji. Ponadto 

powrócił do słów padających na ostatniej sesji kiedy zostało powiedziane: „że nic się nie stało 

jeśli chodzi o przyjęcie programów. Stało się proszę Państwa i to stało się bardzo źle i nie wiem 

czy to się da tak szybko naprawić. Otóż proszę Państwa informacje poszły do prasy i zostało 

to nieprecyzyjnie przedstawione. Zostało to przedstawione tak, że nam chodzi o pieniądze. 

Ja ze swej strony po tylu latach, które dane mi było pracować w Gminnej Komisji, do której 

przyszedłem nie po pieniądze, lecz po to żeby pomagać ludziom i dzieciom. Uważam, 

że największym osiągnięciem było to, że przełamaliśmy pewną barierę nieufności w stosunku 

do działań pomocowych. Ludzie nie chcieli się przyznawać, identyfikować, odkrywać i szukać 

pomocy lecz zamykali się w sobie. Myśmy to przełamali. My dzisiaj mamy rzeszę ludzi, którzy 

przychodzą do nas i szukają pomocy. Czy robimy to dobrze, czy źle nie mnie oceniać. Jako 

członek Komisji jestem powołany przez Wójta. Wiem jakie są moje zadania wynikające 

z ustawy, gdzie jest ściśle określone jakie są kompetencje Gminnej Komisji i staram się jako 

Przewodniczący z tych kompetencji wywiązywać. Kompetencje Gminnej Komisji, a realizacja 

gminnego programu to co innego. Realizatorem gminnego programu jest wiele podmiotów. 

Z kolei zadania komisji są jasno określone w ustawie. Ja ze swej strony proszę szanowną Radę 

by to zaufanie, które w zasadzie zostało nadszarpnięte, bo chciano wchodzić w kompetencje 

Komisji i pozyskać informacje, które są informacjami niejawnymi, są to dane wrażliwe. Zadane 

na ostatniej sesji pytanie w sprawie wynagrodzenia pani psycholog zaszokowało, ponieważ 

wszystkie wynagrodzenia osób niepublicznych są niejawne”.  
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Głos zabrała radna Hanna Matyska przyznała, iż dane osobowe są niejawne, ale wynagrodzenie 

jest jawne. 

Pan Antoni Zygadło odpowiedział, iż wynagrodzenie osób niepublicznych jest niejawne.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radcy prawnego o rozstrzygnięcie, czy wysokość 

wynagrodzenia zatrudnianej przez Urząd pani psycholog jest jawne czy też nie. 

Radca prawny Grzegorz Mikulski odpowiedział, iż udzieli odpowiedzi pisemnej 

w późniejszym terminie – opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ponownie głos zabrała radna Hanna Matyska zwracając się do Przewodniczącego Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy zna Rekomendacje Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest to dokument zawierający wytyczne 

dla Gminnych Komisji. W tym dokumencie dokładnie opisano jak Gminna Komisja powinna 

pracować i jak realizować programy. W rekomendacji zawarte są również wytyczne co do 

wynagrodzeń za wykonywane prace. Ponadto jasno jest napisane, że w punkcie konsultacyjnym 

powinni pracować specjaliści a nie członkowie Gminnej Komisji.  

Pan Antoni Zygadło odpowiedział, iż zatrudniona jest przecież pani psycholog.  

Radna Hanna Matyska w związku z otrzymaną odpowiedzią dopytywała, dlaczego skoro 

w punkcie konsultacyjnym przyjmuje pani psycholog to w programie ujęty jest ekwiwalent za 

dyżur w niniejszym punkcie konsultacyjnym w wysokości  100 zł. Radna dopytywała dla kogo 

mają być wobec tego te pieniądze dla pani psycholog, czy dla członków Komisji.  

Pan Antoni Zygadło odpowiedział, że zanim ktoś trafi do psychologa to najpierw trzeba z nim 

popracować.  

Radna Hanna Matyska następnie zapytała o kwotę wyjazdu na kolonie. 

Pan Antoni Zygadło odpowiedział: „według faktury”. 

Radna Hanna Matyska była zdania, że kwota 20 tys. zł za pięciodniowy wyjazd to sporo 

a obecnie jest propozycja płacenia wynagrodzeń dla opiekunów. Jej zdaniem kwotę można 

byłoby wydatkować w inny lepszy sposób. Ponadto radna zapytała ilu członków Komisji 

uczestniczyło w szkoleniu w 2016 r. 

Pan Antoni Zygadło poinformował, iż na szkoleniu było 5 członków Komisji. 

Radna Hanna Matyska dodała, iż koszt szkolenia wyniósł 5 tys. zł za trzy dni. 

Pan Antoni Zygadło zwrócił się do radnej czy widzi w tym coś zdrożnego, nieprawidłowego 

czy niewłaściwego.  

Radna Hanna Matyska powiedziała, iż absolutnie nie zgadza się ze stawką ekwiwalentu 

za dyżur w punkcie konsultacyjnym. 

Głos zabrała Danuta Proczek członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wyjaśniając, iż sprawy wyjazdu dzieci na kolonie załatwia zawsze z prywatnego 

telefonu. Poza tym jest nauczycielem i za każdym razem ryzykuje utratę pracy. Jest to praca 

24-godzinna za którą przez tyle lat nie wzięła nawet złotówki. 

Radna Hanna Matyska powiedziała, iż wyjazdy te budzą kontrowersje wśród społeczeństwa. 

Nawet osoby uczestniczące w tych wyjazdach są z nich niezadowolone.  

Pani Danuta Proczek dodała, iż weryfikację na wyjazdy przeprowadzają nauczyciele pracujący 

w szkołach.  

Pan Antoni Zygadło przypomniał, iż wynagrodzenie członków Komisji ustala Rada Gminy. 

Posiedzeń Komisji w ciągu roku jest niewiele. Większość posiedzeń zwoływanych jest 

w związku z napływającymi wnioskami o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Procedura 

jest taka, że Wójt ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie pozwolenia. Wójt aby wydać 

zezwolenie musi oprzeć się na opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Następnie dodał: „Jeżeli zarzuca się nam, że my bierzemy jakieś pieniądze, 

to co my je kradniemy. Jak wy nas traktujecie, to co nam się nie należą”. Pan Antoni odniósł 

się również do padających zarzutów, że nie takie dzieci jeżdżą na turnusy, a czy radni mają 

kwalifikacje, aby to oceniać. Ponadto dodał, iż zawsze był i nadal jest przeciwny segregacji 

dzieci. Nigdy nie wyrazi zgody na to aby segregować dzieci na dzieci alkoholików i pozostałe. 

Następnie wyjaśnił, że poziom profilaktyki odbywa się na trzech poziomach: poziom ogólny, 
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selektywny i wskazujący. Pierwszy poziom jest uniwersalny i skierowany do wszystkich. 

Gminna Komisja w Sobolewie w związku z niewielkimi środkami jakie ma do dyspozycji 

prowadzi profilaktykę właśnie w tej formie. Zawsze apelowałem, że Gminna Komisja nie jest 

ciałem zamkniętym na propozycje. Każdy również radni mają prawo przedstawić swoje 

działania i realizować je zgodnie z prawem i wytycznymi w ramach gminnego programu. 

Głos zabrał radny Leszek Urawski zwracając się do Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy obejmują również opieką młodzież uczącą się 

powyżej 16 roku życia.  

Pan Antoni Zygadło odpowiedział, iż Gminna Komisja obejmuje również taką młodzież o ile 

są takie potrzeby. W praktyce wygląda to tak, że profilaktyka obejmuje dzieci w klasie 

4 a później w gimnazjum, a więc młodzież idąca do liceum ma już przerobiony cały program. 

Z kolei młodzież uczęszczająca do szkół poza naszą gminą jest często finansowana z budżetu 

starostwa.  

Radny Leszek Urawski wyjaśniał, iż pyta o prowadzenie działalności profilaktyczno-

informacyjno-edukacyjnej, którą objęta jest młodzież ucząca się powyżej 16 roku życia.  

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że ubiegłoroczny program nie obejmował takich 

działań. Następnie pan Zygadło wyjaśnił, iż finansowanie zadań może odbywać się nie tylko 

z funduszu tzw. korkowego, ale również dzięki funduszom pochodzącym z budżetu, którym 

dysponuje Rada Gminy. Zwracając się do radnych zapytał, czy wyrażają zgodę, aby finansować 

różne zadania także z budżetu, co nie miało do tej pory miejsca. Następnie Przewodniczący 

Gminnej Komisji dodał: „Zrobiliście wielką krzywdę społeczności gminnej. Podważyliście 

pewną cechę istotną czyli zaufanie. Nic nie zostało zrobione bezprawnie, nic nie zostało 

zrobione rozrzutnie. Turnus organizowany przez nas jest o połowę tańszy niż turnus 

organizowany przez firmy. Czy wy naprawdę nie chcecie, aby te nasze dzieci coś skorzystały. 

Program możecie wyrzucić do kosza, możecie zrobić co chcecie”.  

Głos ponownie zabrał radny Leszek Urawski mówiąc, iż skoro padają stwierdzenia, że Komisja 

jest przeciwna segregacji to dlaczego wprowadza się pewną segregację, ponieważ młodzież po 

16 roku życia nie jest objęta opieką i działaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

Pan Antoni Zygadło tłumaczył, że młodzież ta była objęta wcześniej programem, ale obecnie 

na tym poziomie nie ma środków.  

Radny Leszek Urawski był zdania, iż nie można zakończyć działań profilaktycznych na 

16- letniej młodzieży. 

Następnie radna Justyna Kowalczyk zapytała kto był koordynatorem gminnego programu, 

a szczególnie wydawanie środków, czy to komórka opieki społecznej. 

Głos zabrał Wójt odpowiadając, iż sprawy finansowe w naszej gminie podlegają pod referat 

finansów, którym przewodniczy pani Skarbnik. To Skarbnik koordynuje wydatkowanie 

środków. Członkami Gminnej Komisji są również panie pracujące w GOPS-ie, ponieważ 

zdaniem Wójta taki rozwiązanie jest dobre, gdyż mają najlepsze rozeznanie w terenie. 

Następnie dodał, iż nie rozumie padających oskarżeń. Padają zarzuty dotyczące diet, a przecież 

członkowie Komisji pracują i dostają za to dietę, tak samo jak radni. Należy brać pod uwagę 

fakt, że nie ma już osób, które chcą coś robić społecznie. Jakiś zwrot kosztów, które ponoszą 

członkowie Komisji będąc na posiedzeniu, a nie zarabiają w danym momencie na swoje 

rodziny musi być zachowany. To co dzieje się na tym posiedzeniu to przesada. Zarzut dotyczący 

kosztów turnusu jest absurdalny. We wcześniejszych latach osoby pracujące w Gminnej 

Komisji miały ikrę i pracowali za darmo. Dość, że ciągle słyszą oskarżenia to na dodatek nie 

mają chętnych do współpracy. Przy organizacji ostatniego turnusu musieli zatrudnić firmę 

zewnętrzną stąd wzrost kosztów. Powinniśmy razem wspierać Komisję. Na zakończenie 

wypowiedzi Wójt powiedział, iż jego zdaniem jeśli dzieci wyjeżdżają i odrywają się od 

codzienności i coś zobaczą to już duży plus. Były organizowane również konkursy plastyczne 

i różne wyjazdy. Każde działanie mające na celu pokazanie dzieciom, że jest inne życie to już 

duży plus.  
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Radny Leszek Urawski poparł Wójta, gdyż również uważa, że wyjazdy dzieci i młodzieży 

to alternatywne spędzanie czasu, które zapewne jest korzystne. 

Do dyskusji przyłączył się także radny Roman Ochnio informując, że był przy narodzinach 

Gminnej Komisji i wówczas były próby segregacji dzieci. Radny był zdania, iż do dobrej 

maszyny nie należy dosypywać piasku.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady chcąc wyjaśnić skąd wzięła się ta cała dyskusja. Na ostatniej 

sesji miał być przyjęty gminny program, ale pojawiły się w nim stawki, które nie były ujęte 

w programie w poprzednich latach. Radni chcieli pozyskać informację, ile było poszczególnych 

działań i jakiego rzędu będą to koszty.  

Jako kolejny głos zabrał Sekretarz wyjaśniając, iż mimo to, że członkowie pobierają diety 

to nadal są społecznikami. Środowisko z którym pracują nie jest łatwym środowiskiem. Uważa, 

że należy się cieszyć i doceniać pracę Komisji. Co do wydatków to porównując wydatki 

omawiane na sesjach Powiatu Garwolińskiego z kwotami które padają w Gminie Sobolew to 

można śmiało powiedzieć, że Komisja działająca w Gminie Sobolew wydatkuje naprawdę 

rozsądnie.  

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2017 r. 

Głos zabrał Wójt zgłaszając poprawkę do punktu dotyczącego preliminarzu kosztów – 

propozycja zmian stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Ponadto Wójt dodał, 

iż wszystkie zawarte w programie kwoty są kwotami brutto i kwotę diety za posiedzenie należy 

również zamienić z kwoty 130, 00 zł netto na 159,00 zł brutto.  

Z kolei radna Hanna Matyska złożyła wniosek aby zmniejszyć proponowaną wysokość 

ekwiwalentu za dyżur w punkcie konsultacyjnym do kwoty 80,00 zł brutto oraz ekwiwalent 

za  wychowawstwo również zmniejszyć do kwoty 80,00 zł brutto.  

Głos zabrała radna Maria Kowalczyk która z kolei była zdania, iż wysokość ekwiwalentu 

za wychowawstwo powinna pozostać na wysokości zaproponowanej w projekcie uchwały 

tj. 100 zł brutto. Radna wyjaśniła, iż proponuje taką kwotę, ponieważ jest zdania, 

że wychowawcy sprawują opiekę 24 godziny na dobę i ponoszą ogromną odpowiedzialność.  

Radny Leszek Urawski zapytał, czy opiekunowie są oddelegowywani, czy też są w tym czasie 

na urlopach.  

Pani Danuta Proczek wyjaśniła, iż opiekunowie są na urlopach.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonych poprawek przez Wójta czyli 

ujęcia kwoty diet w kwocie brutto oraz uzupełnienia preliminarzu.  

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

Szewczyk. 

głosów “za” – 12 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Do obrad dołączył radny Piotr Szewczyk. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Hanny Matyski dotyczący 

zmniejszenia ekwiwalentu za dyżur w punkcie konsultacyjnym do kwoty 80 zł brutto oraz 

ekwiwalent za wychowawstwo do kwoty 80 zł brutto.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Marian Lipiec. 

głosów “za” – 7 

głosów “przeciw “ - 5 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Wniosek został przyjęty.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały wraz z uwzględnieniem 

przegłosowanych zmian.  
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W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Marian Lipiec. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 9 

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 Marian Lipiec. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Przewodniczący poinformował, iż zarówno opinia Kuratorium Oświaty jak i opinia Związków 

Nauczycielstwa Polskiego są pozytywne.  

 

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 Marian Lipiec. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, 

na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 2017 

Radna Justyna Kowalczyk zapytała z czego wynikają ujęte w uchwale kwoty. 

Główna księgowa placówek oświatowych Ewa Szaniawska wyjaśniła, że poprzednio plan 

wynosił 0,6 % funduszu wynagrodzeń. Obecnie zmieniły się przepisy i plan musi być ustalony 

na poziomie 1 % funduszu wynagrodzeń mimo, że nie jest w pełni wykorzystywany.  

 

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 Marian Lipiec. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew 

 

Głos zabrał Przewodniczący informując, iż przedmiotem uchwały są dwie kopalnie jedna 

w Ostrożeniu Pierwszym, a druga w Godziszu.  

 

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 Marian Lipiec. 

głosów “za” – 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.  

Wznowiono obrady po przerwie.  

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew 

Przewodniczący oddał głos radnej Marii Kowalczyk, która wystąpiła z wnioskiem o dodanie 

powyższego punktu do porządku obrad.  

Radna Maria Kowalczyk wyjaśniła, iż jej wniosek jest taki aby ustalić wynagrodzenie Wójta 

na poziomie z końca poprzedniej kadencji.  

Radna Justyna Kowalczyk zwróciła się do przedmówczyni o uargumentowanie swojej 

propozycji.  

Radna Maria Kowalczyk udzielając odpowiedzi powiedziała: „Dla mnie było drastyczne kiedy 

pobory na początku kadencji zostały obniżone. Za tyle działalności w naszej Gminie i tyle 

rzeczy, które są zrobione na terenie Gminy. Wójt pełni funkcję najdłużej w całym Powiecie. 

Tego co zrobił dla Gminy nie muszę przedstawiać jesteśmy mieszkańcami i przecież widzimy”. 

Przewodniczący wyjaśnił, iż Rada na początku kadencji nie obniżyła wynagrodzenia lecz go 

ustaliła.  

Głos zabrał radny Leszek Urawski przypominając, że co roku uchwalane są podwyżki dla 

pracowników, a wynagrodzenie Wójta pozostawało na niezmienionym poziomie. Po trzech 

latach jak najbardziej uzasadnione jest zatwierdzenie podwyżki również dla Wójta. 

Przewodniczący wyjaśniając, że podwyżki dla pracowników w bieżącym roku przyjęte były na 

poziomie 8%, a w ubiegłym roku wynosiły 4%, z kolei proponowana podwyżka dla Wójta to 

kwota 2256 zł.  

Głos zabrał sołtys Jan Pasik wnioskując o podwyżki diet dla sołtysów.   

Przewodniczący wyjaśnił, iż nie ma w porządku obrad dzisiejszej sesji punktu dotyczącego diet 

sołtysów.  

Następnie głos zabrała radna Justyna Kowalczyk mówiąc: „To, że Wójt jest przedstawicielem 

wszystkich mieszkańców, to się zgadzamy. To, że realizuje budżet, który my jako Rada 

uchwalimy. Do jego zadań należy też dbałość o finanse Gminy, a dla mnie ostatnie wydarzenie 

jakim było zwolnienie jednej z firm na terenie Gminy Sobolew z podatku od nieruchomości za 

rok 2015 i 2016 na sumę 160 tys. zł jest jakimś sygnałem, że nie do końca Wójt dba należycie 

o ściągalność podatków, które w jakiś sposób wpływają później na wydatki w naszej Gminie. 

Zastanawiamy się czasami nad kwotą 10-20 tys. zł na drogę. Ktoś chce na lampy i na inne 

rzeczy, a 160 tys. zł przechodzi nam koło nosa. Jest to decyzja suwerenna pana Wójta, bo to 
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jego prawo zagwarantowane w ustawie o samorządzie. Aczkolwiek finanse i budżet Gminy 

są rzeczą nadrzędną dla Wójta i Rady.  

Radna Danuta Błachnio zapytała jak się ma w takim razie sprawa zamiany działki parafialnej 

na działkę po byłym przedszkolu w Gończycach.  

Radna Justyna Kowalczyk zapytała czy taka zamiana dokonuje się już w jakiś sposób.  

Radna Danuta Błachnio odpowiedziała, że sprawa była przecież poddawana pod głosowanie.  

Radna Justyna Kowalczyk wyjaśniła, iż było poddane pod głosowanie niewiążące stanowisko. 

Głos ponownie zabrała radna Danuta Błachnio mówiąc, że to właśnie była pewnego typu 

przymiarka. Następnie dodała Wójt w tej sprawie nie chciał wykazać się niegospodarnością, 

a Rada pewnie zarządzi co innego. Jeśli będzie inaczej zwrócę honor, ale na razie są ewidentne 

przymiarki.  

Przewodniczący dołączył się do dyskusji przypominając, że w poprzedniej kadencji PKP 

sprzedawało działki i niegospodarne było wówczas oddanie ich w prywatne ręce, ponieważ 

działki obecnie by się przydały.  

Głos zabrał radny Roman Ochnio który powiedział, iż nie zgadza się, że umorzenie podatku 

jest bezzasadne, czy też świadczy o rozrzutności. Wracając do przeszłości radny przypomniał, 

że gdy działalność rozpoczynała firma Sante, to wówczas przez kilka pierwszych lat firma była 

zwolniona z płacenia podatku. Nikt nie wie, czy gdyby wówczas nie zostało zastosowane owo 

zwolnienie firma by się rozwinęła na taką skale. Obecnie do Gminy wpływa zysk w postaci 

podatku około 1 mln zł. Umorzenie być może uratuje firmę przed bankructwem i firma stanie 

na nogi i będzie się rozwijała, a w konsekwencji podatek będzie w przyszłości zasilał budżet 

Gminy.   

Następnie głos zabrała radna Hanna Matyska mówiąc: „Oddam głos za podwyżką jako radna 

sobolewska, szczególnie za inwestycję budowy przedszkola, bo wiemy doskonale w „Lepszym 

Jutrze” że gdyby pan Wójt nie umieścił tego zadania w inwestycjach, to żadnemu radnemu nie 

udało by się takiej inwestycji umieścić”. 

Radna Justyna Kowalczyk zwracając się do przedmówczyni powiedziała żeby mówiła za siebie 

a nie za całą grupę.  

Następnie głos zabrał radny Piotr Szewczyk zgłaszając podwyżkę dla radnych o 300 zł, 

a sołtysów o 150 zł.  

Przewodniczący tłumaczył, iż nie jest to możliwe, ponieważ porządek obrad został przyjęty, 

a tego typu rzeczy muszą być zatwierdzane odrębnymi uchwałami.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższej uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Marian Lipiec. 

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw “ - 2 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2017-2022 

Jako pierwsza głos zabrała Skarbnik Grażyna Napora. Na wstępie przypomniała, że budżet 

uchwalony na 2017 r., był budżetem deficytowym. Deficyt wynosił 1 453 829,00 zł i został 

pokryty pożyczką i kredytem na przebudowę ul. Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego 

i Leśnej. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowany był do zaciągnięcia kredyt. 

Podsumowanie budżetu za 2016 r. pozwoliło na wygospodarowanie wolnych środków 

w kwocie 1 866 675,00 zł. Kwota ta i wprowadzone dochody zmieniają budżet, zwiększa się 

deficyt do kwoty 2 600 058,12 zł. Zmniejszają się wydatki i ulega zmianie planowana kwota 

dochodów. 

Następnie Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 

2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
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Sobolew na lata 2017-2022. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do zaprezentowanych projektów uchwał. 

Głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk składając wniosek o dokonanie następujących zmian: 

a) dopisać następujące zadania 

- 8 000,00 zł  oświetlenie kortu w Sobolewie, 

- 15 000,00 zł remont szkoły Podstawowej w Sokole, 

- 15 000,00 zł modernizacja drogi gminnej na działce nr 919 w Gończycach, chodzi 

o łącznik pomiędzy drogą wojewódzką  nr 807, a ulicą „Zakościelną” w Gończycach, 

- 5 000,00 zł wykonanie projektu zjazdu z drogi gminnej usytuowanej na działce nr 914 na 

drogę wojewódzką nr 807, 

- 20 000,00 zł remont dróg gminnych w Kownacicy, 

- 7 500,00 zł wykonanie oświetlenia na ul. Podługi w Sobolewie, 

- 10 000,00 zł remont świetlicy wiejskiej po starej szkole w miejscowości Ostrożeń 

Pierwszy, 

- 5 000,00 zł remont drogi w Ostrożeniu Pierwszym w kierunku lasu, 

- 20 000,00 zł zwiększenie środków na przebudowę drogi gminnej w Chotyni na działce 

nr 225, 

- 10 000,00 zł wykonanie projektu modernizacji ul. Leszczynowej w Sobolewie. 

Co stanowi łącznie kwotę 115 500,00 zł. 

 

b) zmniejszyć wydatki o: 

- 8 500,00 zł z dotacji dla Gminnego Domu Kultury, 

- 107 000,00 zł z przebudowy przedszkola w Sobolewie. 

 

Głos zabrała Skarbnik przypominając, że było organizowane szkolenie, które prowadziła pani 

z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Prowadząca wyjaśniała wówczas, iż do wyłącznej 

kompetencji Wójta należy przygotowywanie projektów uchwał. Wszystkie planowane zmiany 

powinny być przedstawione i ewentualnie uzgodnione na Komisji. Co do sesji to nie wiem 

czy dozwolone jest składanie wniosku o wprowadzanie zmian. Z kolei jeśli chodzi 

o przedsięwzięcia to z przepisów wynika, że nie można zmieniać propozycji Wójta. Inwestycja 

budowy przedszkola jest zaplanowana w WPF i można albo przyjąć propozycję Wójta albo nie 

ale nie można jej zmieniać.  

Przewodniczący dopytywał, czy za zgodą Wójta można dokonać takich zmian.  

Skarbnik odpowiedziała, że za zgodą Wójta można dokonać zmian. 

Głos zabrał Wójt informując, że nie wyraża zgody na dokonanie proponowanych zmian, 

ponieważ rozbiłoby to całą ideę. Jego zdaniem rozdrabnianie zadań inwestycyjnych 

i wprowadzanie nowych to nie ten czas, taki czas jest na początku roku. Na koniec swojej 

wypowiedzi włodarz jasno podkreślił, iż nie akceptuje proponowanych zmian i prosi radę 

o uchwalenie zmian w budżecie w formie przedstawionej w projekcie uchwały.  

Przewodniczący zapytał, czy jak wpłynie zwrot pieniędzy z funduszu sołeckiego to będzie 

możliwość uwzględnienia proponowanego dziś wniosku. 

Wójt odpowiedział, że wówczas będzie możliwość wprowadzenia zmian. 

Następnie głos zabrał radny Roman Ochnio mówiąc, że jest za pozostawieniem zmian w formie 

jaką przedstawił Wójt. Radny Roman Ochnio zwracając się do radnego Mirosława 

Owczarczyka wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że zaproponowane zmiany dotyczyły 

tylko wybranych okręgów, a w czasie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Samorządu 

Terytorialnego i Bezpieczeństwa przedstawiana była konieczność remontu choćby drogi 

Anielów-Ostrożeń.  

Przewodniczący odpowiedział, że na drogę w Anielowie jest wydzielone 50 tys. zł. 

Radny Roman Ochnio wyjaśnił, iż droga na którą jest 50 tys. zł jest drogą powiatową, a jego 

prośba dotyczyła drogi gminnej Anielów-Ostrożeń.  

Przewodniczący zarządził 5 minutową przerwę.  
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Wznowiono obrady po przerwie.  

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący informując, że w związku z przeprowadzonymi 

rozmowami z Skarbnikiem podjęta została decyzja o wycofaniu przedłożonego przez radnego 

Mirosława Owczarczyka wniosku, by nie destabilizować pracy działu finansowego. Następnie 

zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy zgodnie z ustaleniami przedmiotowy wniosek zostanie 

uwzględniony przy następnym podziale wolnych środków.  

Wójt odpowiedział, iż na rozmowy tego typu jak dziś jest czas na Komisji. Jak będzie nadwyżka 

wówczas na posiedzeniu Komisji podejmiemy dyskusję jak podzielić środki. Wójt dodał: 

„Przedstawiłem propozycję zmian na Komisji, jeżeli się nie podobało, trzeba było zwołać 

kolejną Komisję i przedstawić swoje propozycje. A nie zgłaszać wniosek na sesji, gdy został 

już opracowany projekt uchwały”.  

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk wyjaśniając, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Finansów obecnych jest tylko część radnych, a dobrze by było, żeby wszyscy radni mieli 

prawo się wypowiedzieć.  

Wójt przypomniał, iż każdy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Komisji. 

Następnie radna Justyna Kowalczyk wyraziła swoje zdziwienie z wysokości nadwyżki. Radna 

tłumaczyła, iż nie są to wolne środki lecz niewykonane inwestycje. Dobrze, że nadwyżka jest 

ale jest wyjątkowo wysoka w porównaniu do okolicznych gmin. 

Skarbnik wyjaśniła, iż okoliczne gminy mają innego opiekuna w RIO i często wprowadzają 

wolne środki przy projektowaniu budżetu. Opiekunka Gminy Sobolew pozwala 

na wprowadzenie wyłącznie tych środków które faktycznie są wykazane jako nadwyżka. 

Ponadto na wysokość wolnych środków miała znaczny wpływ wydzielona z subwencji kwota 

na organizację nauki i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych. Kwota ta jest wysoka i musi być 

zagwarantowana w budżecie mimo, że nigdy nie jest wydawana w całości. Duży wpływ 

na wysokość nadwyżki miało również niewykonanie kanalizacji w Sokole.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego projektu uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Marian Lipiec. 

głosów “za” – 8 

głosów “przeciw “ - 5 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 15 

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

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego projektu uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i radny Marian Lipiec. 

głosów “za” – 8 

głosów “przeciw “ - 5 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 16 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący przekazując następujące informacje: 

1. Wpłynęły życzenia wielkanocne dla Rady od pani prezes Stowarzyszenia Wspólnota 

Powiatowa.  

2. Wpłynęło zaproszenie od pani Anety Niedźwiedzkiej dla Rady Gminy na wernisaż prac 

malarskich dzieci i młodzieży, który odbędzie się 2 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 w OSP 

Chotynia.  
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3. Przypominam o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. 

Następnie Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do Wójta na jakim etapie jest projekt 

odprowadzenia wód z ul. Jana Pawła.  

Wójt wyjaśnił, że jest opracowywany projekt techniczny kanalizacji deszczowej. Będzie 

to oddzielny projekt ponieważ w projekcie funkcjonalno-użytkowym przebudowy ul. Jana 

Pawła II nie przewiduje się kanalizacji deszczowej. Najtrudniejszą sprawą będzie nie samo 

wybudowanie, lecz uzyskanie zgody Dyrekcji Dróg Wojewódzkich do włączenia gminnej 

kanalizacji do kanalizacji przebiegającej w drodze wojewódzkiej. Przeprowadzone zostały 

wstępne rozmowy z dyrektorem z Otwocka, który wstępnie udzielił zgody. Firma wykona 

kanalizację w ramach robót dodatkowych, ale dopiero po uzyskaniu zezwoleń.  

Wójt poprosił o zorganizowanie do świąt posiedzenia wspólnego stałych Komisji w sprawie 

zapoznania się z projektem programu rewitalizacji dla Gminy Sobolew. Wcześniej rozsyłane 

były zaproszenia na spotkanie z projektantami, ale niestety nikt nie wykazał zainteresowania. 

To radni będą uchwalali program rewitalizacji, dlatego dobrze by było, aby zapoznali się z nim 

wcześniej. Następna sprawa poruszona przez Wójta dotyczyła wydatkowania sum 

wydzielonych w budżecie na poszczególne miejscowości. Cieszy fakt, że sołtysi i radni 

angażują się i czuwają nad wydatkowaniem środków, ale jest prośba by przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek ruchów skontaktować się z księgowością i wszystko ustalić, gdyż dochodzi do 

sytuacji, że pewne rzeczy wymagają rozpoznania rynku, a po wystawieniu faktury pewnych 

rzeczy nie da się cofnąć. Wójt powiedział: „Mówię stanowczo, że nie będziemy takich 

niekonsultowanych i nieuprzedzających nas działań realizować. To ja z panią Skarbnik 

odpowiadamy za budżet”.    

Na zakończenie swojej wypowiedzi włodarz podziękował za przyznaną podwyżkę.  

Z kolei radny Rafał Talarek zapytał, czy jest już rozstrzygnięcie spraw z panem Zygadło. 

Wójt odpowiedział, iż sprawy są w toku. 

Radna Justyna Kowalczyk zapytała, czy są rozmowy i postępy z firmą Digitalprojekt.  

Wójt wyjaśnił, iż nie ma żadnego odzewu w tej sprawie. Faktura nie została przyjęta przez 

Urząd. 

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk mówiąc, że jest to pierwszy przypadek, kiedy nie został 

poddany pod głosowanie wniosek dotyczący zmian w budżecie. Zdarza się przecież, że na 

Komisji jest parzysta liczba osób i wówczas nie można rozstrzygnąć sprawy podczas 

posiedzenia Komisji. Są sytuacje kiedy to na sesji powinna być podjęta ostateczna decyzja. 

Należało by jasno określić, czy propozycje zmian muszą być przedyskutowane 

na posiedzeniach wszystkich Komisji. Następnie zwracając się do Wójta radny powiedział, 

iż są sytuacje kiedy to Wójt zgłasza zmiany dopiero na sesji.  

Wójt udzielił odpowiedzi, iż ustawa o samorządzie gminnym mówi jasno, że jedyną osobą 

proponującą zmiany w budżecie jest Wójt. Rada może je przyjąć bądź nie. Następnie 

bezpośrednio odniósł się do przedstawianego przez radnego Mirosława Owczarczyka wniosku 

podkreślając, że z częścią zaproponowanych zmian zupełnie się nie zgadza, ale część jest na 

pewno warta rozmowy. Rozmowy i dyskusje powinny odbyć się na posiedzeniu Komisji a nie 

na sesji. Nikt nie oczekuje od członków Komisji aby ustosunkowali się do zaproponowanych 

zmian od razu, ale można zwołać za kilka dni ponownie Komisję i wówczas odnieść się do 

zmian lub zaproponować własne. Wójt jest w tej komfortowej sytuacji, że to on wnioskuje 

o zmiany. Inaczej jest jedynie przy konstruowaniu budżetu wówczas każdy ma prawo zgłosić 

swoje propozycje zmian.  

Radny Henryk Pukaluk był zdania, że ze zmianami powinny zapoznać się wszystkie Komisje 

a nie tylko Komisja Finansów i Budżetu, w której skład wchodzi 6 radnych.  

Wójt odpowiedział, iż Komisją tematyczną jest w tym przypadku Komisja Budżetu i Finansów. 

Odbyła się dyskusja dotycząca wprowadzania zmian w budżecie gminy. Padło między innymi 

pytanie w jaki sposób odbywa się ustalanie podziału nadwyżki, czy oparte są na wnioskach 

choćby sołtysów i czy w związku z ujęciem zadania dotyczącego zakupu rozpieraków dla OSP 

Gończyce był złożony pisemny wniosek.  
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Odpowiedzi udzielił Wójt wyjaśniając, iż nie było pisemnego wniosku. Pozycja ta została ujęta 

w związku z tym, iż planowany jest zakup nowego samochodu dla OSP Gończyce. Samochód 

jest bez wyposażenia dlatego został złożony oddzielny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

o pożyczkę na przedmiotowe zadanie. Aby to zadanie miało szansę na realizację muszą być 

wprowadzone środki do budżetu.  

Następnie odbyła się wymiana zdań pomiędzy radnym Romanem Ochnio, a radnym 

Mirosławem Owczarczykiem na temat przedłożonego wniosku dotyczącego zmian w budżecie.  

 

Pkt – 17 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Karol Marcinkowski 


