
Protokół Nr XXVI/2013

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

28 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1415

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. Jarosław Wyglądała – właściciel firmy EKOLIDER;

7. Przedstawiciele firmy ELFEKO; 

8. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew;

9. 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 XXVI/204/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce 

Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, 

Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew;

-  uchwała  nr  XXVI/205/2013  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres 

11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 

Sobolew w 2014 r.;
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- uchwała nr XXVI/206/2013 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 

trzy kwartały 2013 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego  na  obszarze 

Gminy Sobolew w 2014 r.;

-  uchwała  nr  XXVI/207/2013  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 

nieruchomości na  terenie Gminy Sobolew w 2014 r.;

-  uchwała nr XXVI/208/2013  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych,  obowiązujących  na  terenie Gminy Sobolew w 2014 r.;

-  uchwała nr XXVI/209/2013  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Sobolew w 2014 r.;

- uchwała nr XXVI/210/2013 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2014 r. – 

poboru  podatków:  od  nieruchomości,  rolnego  i  leśnego  –  od  osób  fizycznych  w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

-  uchwała nr XXVI/211/2013 w sprawie współdziałania z Gminą Trojanów przy realizacji 

zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego;

-  uchwała  nr  XXVI/212/2013  w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Pkt – 1  

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

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

Wójtem, pana  Jarosława Wyglądałę 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. Przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 26 

września 2013 r.

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

5. Informacja z działalności Rady Powiatu.

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

sesjami.

7. Informacja  o stanie  realizacji  zadań oświatowych  Gminy Sobolew,  w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2012/2013.

8. Informacja z działalność przedsiębiorstwa EKOLIDER na terenie Gminy Sobolew.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce 

Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, 

Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gm. Sobolew.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, 

przyjmowanej  jako  podstawa  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  Gminy  Sobolew 

w 2014 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, 

obliczonej  według  średniej  ceny  drewna  uzyskanej  przez  nadleśnictwa  za  pierwsze  trzy 

kwartały 2013 r.,  przyjmowanej  jako podstawa obliczenia  podatku leśnego  na   obszarze 

Gminy Sobolew w 2014 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Sobolew w 2014 r.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 

transportowych,  obowiązujących  na  terenie Gminy Sobolew w 2014 r.

14. Podjęcie uchwały  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Sobolew w 2014 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2014 r. – poboru 

podatków:  od  nieruchomości,  rolnego  i  leśnego  –  od  osób  fizycznych  w drodze  inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

16. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Trojanów przy realizacji zadania 

oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi  zwierzętami,  prowadzenia  schronisk  dla  bezdomnych  zwierząt,  a  także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
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19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. Radny Jan Krupa zwrócił uwagę 

na  brak  punktu  dotyczącego  informacji  Przewodniczącego  z  działalności  Rady. 

Przewodniczący przypomniał, iż takowy punkt miał być umieszczany w porządku wówczas 

gdy pomiędzy sesjami odbyło się posiedzenie wspólne wszystkich Komisji Rady Gminy. 

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy.

W głosowaniu  uczestniczyło  13  radnych.  Nieobecny  radny  Mirosław  Śliz  i  radna  Anna 

Rucińska.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 3

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

26 września 2013 r.

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

Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 26 września 2013 roku. Przewodniczący 

poprosił o dopisanie w pkt-2 słów „W głosowaniu nie brała udziału Anna Sowa”.

Przystąpiono do głosowania  w sprawie  przyjęcia  protokołu  Nr  XXV/2013 po naniesionej 

poprawce.

W głosowaniu  uczestniczyło  13  radnych.  Nieobecny  radny  Mirosław  Śliz  i  radna  Anna 

Rucińska.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Protokół  nr XXV/2013 został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 4

Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXV 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.
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Do obrad rady dołączyła radna Anna Rucińska.

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu. 

Radny powiatowy Jan Tywanek poinformował, iż w powiecie pracowały komisje. Komisja 

Oświaty spotkała się dwukrotnie. Komisja Oświaty dokonała analizy stanu oświaty. Liceum 

w Sobolewie wypadło bardzo dobrze. Ponadto radny przekazał następujące informacje:

- do użytku została oddana ul. Kolejowa w Sobolewie;

-  w  projekcie  budżetu  powiatu  garwolińskiego  uwzględniona  została  modernizacja  drogi 

w Grabniaku, modernizacja drogi Gończyce-Chotynia oraz droga w Anielowie.

Pkt – 6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji między 

sesjami.

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

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

odbyło  się  jedno  posiedzenie  w  dniu  8  listopada  2013  r.  którego  główne  tematy  to 

aglomeracja Gminy Sobolew oraz propozycja wysokości podatków w Gminie Sobolew na 

2014 rok.

Następnie  przewodniczący  Jan  Krupa  poinformował,  iż  Komisja  Budżetu  i  Finansów 

obradowała  w dniu  12 listopada  2013  r.  Wiodącym  tematem  posiedzenia  było  ustalenie 

wysokości  stawek  podatkowych  na  rok  2014.  Ponadto  komisja  pochyliła  się  nad 

zagadnieniem aglomeracji i poruszyła sprawy bieżące.

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

zbierała  się  dwukrotnie.  W dniu  14 listopada 2013 r.  Komisja  omówiła  plan  aglomeracji 

Gminy  Sobolew,  zapoznała  się  informacją  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych 

w placówkach gminnych oraz ustaliła wysokości stawek podatkowych na rok 2014. Kolejne 

posiedzenie w dniu 22 listopada 2013 r. dotyczyło zaopiniowania budżetu Gminy na 2014 r.

Radny  Marian  Lipiec  natomiast  zakomunikował,  że  Komisja  Rolnictwa,  Gospodarki 

i Ochrony  Środowiska  odbyła  jedno  posiedzenie  w  dniu  15  listopada  2013  r.  którego 

przewodnim tematem było ustalenie stawek podatków na rok 2014 oraz omówienie spraw 

bieżących. 
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Radny  Karol  Marcinkowski  powiadomił,  iż  Komisja  Spraw  Społecznych,  Samorządu 

Terytorialnego i Bezpieczeństwa obradowała dwukrotnie. W dniu 1 października 2013 r. oraz 

13 listopada 2013 r. Pierwsze posiedzenie miało charakter wyjazdowy. Komisja obradowała 

między innymi nad stanem technicznym mostu w Ostrożniu Pierwszym i Drugim. Ponadto 

Komisja  obradowała  w Gończycach,  Sokole  oraz  Krępie.  Z  kolei  na  drugim posiedzeniu 

Komisja pracowała nad ustaleniem stawek podatkowych Gminy Sobolew na rok 2014.

Pkt – 7 

Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Sobolew,  w  tym  o  wynikach 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2012/2013.

Przewodniczący  poinformował,  iż  materiały  przedstawiające  powyższą  analizę  dołączone 

były  do  projektów  uchwał  w  związku  z  tym  każdy  miał  możliwość  wcześniejszego 

zapoznania się z materiałami. Wobec braku pytań przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

Pkt – 8 

Informacja z działalności przedsiębiorstwa EKOLIDER na terenie Gminy Sobolew.

Przewodniczący  Rady  na  początek  oddał  głos  właścicielowi  przedsiębiorstwa  panu 

Jarosławowi Wyglądała.

Pan  Wyglądała  poinformował,  iż  minął  I  kwartał  wdrażania  nowego  systemu  odbioru 

odpadów komunalnych. System działa sprawnie pojawiają się oczywiście nieliczne problemy 

np. z dojazdem do oddalonych gospodarstw. Docierają również informacje o zbyt małej ilości 

zostawianych  worków  przeznaczonych  do  segregacji,  ale  firma  stara  się  na  bieżąco 

rozwiązywać  zaistniałe  problemy.  Przekazał,  iż  firma  zakupiła  mniejszy  samochód,  który 

umożliwi dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Przyznał że współpraca z Urzędem Gminy 

Sobolew układa się dobrze. Pani zajmująca się odpadami na bieżąco informuje o pewnych 

reklamacjach,  które starają się usuwać w określonym terminie,  o ile są słuszne i zasadne. 

Przedsiębiorstwo  posiada  różnego  rodzaju  sprzęt  dzięki  któremu  można  nawet  sprawdzić 

o której godzinie kierowca był w danym miejscu. Pan Wyglądała potwierdził,  iż problemy 

z dotarciem  do  pojedynczych  gospodarstw  występują  na  terenie  każdej  gminy.  Następnie 

odniósł się do odzysków informując, iż na terenie gminy Sobolew segregacja kształtuje się na 

wysokim poziomie co bardzo cieszy. Poinformował o problemach jakie napotyka jego firma 

między innymi o braku oznakowania w niektórych gminach,  o możliwości  poruszania się 
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ciężkiego sprzętu, czy też o spadku cen za surowce. Na zakończenie dodał, że utrzymanie 

stawek za odpady komunalne na obecnym poziomie w przyszłości będzie możliwe wyłącznie 

przy odzysku na jak najwyższym poziomie.   

Radny Roman Ochnio zapytał czy spadek ilości śmieci będzie na plus czy na minus dla gminy 

oraz co się stało ze spadkiem cen za surowiec.  Pan Wyglądała wyjaśnił,  iż spadek ilości 

śmieci nie ma znaczenia, ważne jest zachowanie proporcji. 

Z  kolei  radny  Wiesław  Garnek  poprosił  o  aktualne  ulotki  objaśniające  jak  poprawnie 

segregować odpady.

Pan Wyglądała obiecał dostarczenie ulotki w najbliższym czasie. 

Zaś sołtys Andrzej Kazimierak zapytał co z popiołem czy można go oddawać. 

Pan  Jarosław  wyjaśnił,  iż  popiół  stanowi  największy  problem,  ale  będzie  odbierany  pod 

warunkiem, że nie będzie zmieszany z innymi odpadami.

Pani  Marta  Kurek pracownik  Urzędu  Gminy  poinformowała,  iż  ustalane  było  oddawanie 

popiołu w oddzielnym czarnym  worku.

Sołtys  Ryszard Gazda przedstawił  sytuację  jednej z mieszkanek,  której śmieci  nie zostały 

odebrane z powodu nieposegregowania z tym, że opłatę uiszcza za odpady niesegregowane.

Pan Wyglądała przyznał, iż w takiej sytuacji odpady powinny być odebrane. Niestety nie jest 

w stanie odpowiadać za wszystkich pracowników, dlatego prosi o zgłaszanie ewentualnych 

niedociągnięć w przyszłości.

Następnie  pan  Wójt  poprosił  o  dostarczanie  większej  ilości  worków  przeznaczonych  do 

segregacji szczególnie do domów wielorodzinnych.

Sołtys Władysław Gazda poprosił o jakiś krok w kierunku uprzątnięcia śmieci za drzewem 

Kościuszki w stronę Maciejowic.

Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę.

Po odbytej przerwie przewodniczący wznowił obrady Rady.

Pkt – 9 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
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zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce 

Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, 

Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gm. Sobolew.

Przewodniczący oddał głos przedstawicielom firmy ELFEKO.

Głos zabrał pan Jacek Misiec informując, iż firma którą reprezentuje pragnie przebudować 

linię  energetyczną  220.  Przebieg  obecnej  linii  zostanie  nieznacznie  zmieniony  celem 

odsunięcia się od istniejącej zabudowy. Projekt ten jest częścią większego projektu. Głównym 

celem jest poprawa stabilności  zasilania wschodniej części Polski. Obecna linia  ma 40 lat 

i kwalifikuje  się  do  modernizacji,  której  nie  można  przeprowadzić  z  powodu  braku 

alternatywnego zasilania  regionu Siedleckiego.  Pod Siedlcami  budowana jest  stacja dzięki 

której możliwy będzie demontaż starej linii 220 i budowa nowej. Następnie pan Jacek Misiec 

wyjaśnił,  iż przedłożony został Radzie projekt uchwały dotyczący planu zagospodarowania 

przestrzennego,  gdyż  jest  to  niezbędny  krok  do  rozpoczęcia  zaprezentowanej  inwestycji. 

Ponadto dodał, iż dla Gminy Sobolew będą również korzyści wynikające z przeprowadzanej 

inwestycji w postaci podatków zasilających corocznie budżet.

Radny Kazimierz Paciorek zapytał o szkodliwość nowej linii.

Przedstawiciel  firmy  ELFEKO  wyjaśnił,  iż  będzie  to  najnowocześniejsza  technologia 

w związku  z  tym  hałas  i  oddziaływanie  elektromagnetyczne  będą  znikome.  Będą 

przeprowadzone badania środowiskowe, a społeczeństwo będzie mogło się z nimi zapoznać.

Radny Kazimierz Paciorek zapytał  czego może oczekiwać w zamian właściciel  gruntu na 

którym będzie postawiony słup.

Pan Jacek odpowiedział,  iż właściciel  w związku z taką sytuacją będzie mógł się ubiegać 

o odszkodowanie.

Następnie padały pytania dotyczące między innymi rodzaju i wysokości słupów. Do pytań 

systematycznie ustosunkowywał się przedstawiciel firmy.

Po skończonej dyskusji przewodniczący podziękował przedstawicielom firmy za przybycie 

i dokonanie  wszelkich  wyjaśnień.  Następnie  zarządził  głosowanie  w  sprawie  podjęcia 

uchwały.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 
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głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 10

Podjęcie  uchwały  w sprawie  obniżenia  średniej  ceny skupu żyta  za  okres  11  kwartałów, 

przyjmowanej  jako  podstawa  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  Gminy  Sobolew 

w 2014 r.

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 11

Podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, 

obliczonej  według  średniej  ceny  drewna  uzyskanej  przez  nadleśnictwa  za  pierwsze  trzy 

kwartały 2013 r.,  przyjmowanej  jako podstawa obliczenia  podatku leśnego  na   obszarze 

Gminy Sobolew w 2014 roku.

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 12 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na 

terenie Gminy Sobolew w 2014 r.

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 
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głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 13 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 

transportowych,  obowiązujących  na  terenie Gminy Sobolew w 2014 r.

Komisja  Spraw  Społecznych,  Samorządu  Terytorialnego  i  Bezpieczeństwa  wystosowała 

wniosek o obniżenie stawek podatku od środków transportowych o 5 %.

Głosowanie w sprawie propozycji stawek zaproponowanych przez pana Wójta.

głosów „za” – 5

Głosowanie w sprawie obniżenia stawek o 5%.

głosów „za” – 9

głosów „wstrzymujących się” – 1

Przyjęto stawki podatku od środków transportowych obniżone o 5 %.

Pkt – 14 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  na  terenie  Gminy 

Sobolew w 2014 r.

Pan  Wójt  poinformował,  iż  na  wniosek  Komisji  Spraw  Społecznych,  Samorządu 

Terytorialnego i Bezpieczeństwa projekt uchwały zawiera w § 1 pkt 3 „grunty i budynki lub 

ich  części  zajęte  na  potrzeby  ochrony  bezpieczeństwa  ludzi,  mienia  oraz  porządku 

publicznego”.

Głos zabrał przewodniczący Komisji Karol Marcinkowski informując, że pobudką Komisji do 

powyższego wniosku był mały wpływ dochodów z tego tytułu w wysokości około 68 zł.

Z kolei radny Marian Lipiec jest przeciwny owemu zwolnieniu z powodu zabrania posterunku 

policji z Sobolewa.

Zaś radny Jan Krupa uważa prośbę policji za kpinę skoro mówi się o tak małej kwocie.

Głosowanie za przygotowanym projektem uchwały.

Głosów „za” – 4
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Głosowanie za wykluczeniem pkt 3 § 1

Głosów „za” – 11

Podjęto uchwałę z wykluczeniem punktu 3.

Pkt – 15

Podjęcie  uchwały  w sprawie zarządzenia  na terenie  Gminy Sobolew w 2014 r.  – poboru 

podatków:  od  nieruchomości,  rolnego  i  leśnego  –  od  osób  fizycznych  w drodze  inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wobec braków głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

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  współdziałania  z  Gminą  Trojanów  przy  realizacji  zadania 

oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pan Wójt zakomunikował, iż zwrócił się mieszkaniec gminy Trojanów z prośbą o przyjęcie 

dziecka  do  przedszkola  podlegającego  pod  gminę  Sobolew.  W  związku  z  powyższym 

konieczne  jest  podjęcie  takowej  uchwały  w celu  odzyskiwania  kosztów z  tego  tytułu  od 

gminy Trojanów.

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  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi  zwierzętami,  prowadzenia  schronisk  dla  bezdomnych  zwierząt,  a  także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
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Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

Jako pierwszy swoją wątpliwość co do słuszności podejmowania takowej uchwały wyraził 

radny Roman Ochnio wnioskując, że jest to kolejny absurd.

Pan Wójt dokonał wyjaśnień, iż podjęcie takowej uchwały wynika z obowiązku ustawowego.

Z kolei radny Jan Krupa zapytał o to jak się ma obecny projekt do działalności schroniska dla 

zwierząt. 

Pan Wójt wytłumaczył, iż nie ma żadnego powiązania są to dwie odrębne sprawy. Dodatkowo 

celem  rozwiania  rodzących  się  obaw  odczytał  część  umowy  zawartej  z  właścicielem 

schroniska w której jasno określone zostało, iż grunt został wydzierżawiony wyłącznie pod 

schronisko. 

Po odbytej dyskusji przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” – 2

Uchwała została podjęta.

Pkt – 18

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Jako  pierwszy  głos  zabrał  radny  Kazimierz  Paciorek  zwracając  się  do  pana  Wójta 

z zapytaniem czy prawdą jest, że wpłynęła kolejna prośba o sprzedaż działki w Gończycach 

o którą wcześniej wnioskował pan Jończyk.

Pan Wójt potwierdził, iż jest kolejna prośba w tej samej sprawie od państwa Kowalczyków.

Następnie radny Garnek odniósł się do sytuacji z przed paru dni gdy na drodze krajowej 17 

doszło do wypadku, a policja wytyczyła objazd przez drogę w Chotyni. Jego zdaniem taka 

sytuacja nie powinna mieć miejsca, gdyż koszty związane z budową drogi pokrywane są ze 

środków gminnych. Stwierdził,  iż należy wystosować wniosek do policji o nie kierowanie 

ciężkich samochodów na drogi gminne.

Z kolei radny Karol Marcinkowski przypomniał, iż Komisja Spraw Społecznych, Samorządu 

Terytorialnego i Bezpieczeństwa zwracała się o oznakowanie przy szkole w Gończycach, ale 
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do chwili obecnej sprawa nie została załatwiona.

Następnie  radny Stanisław Błażejczyk poparł  radnego Wiesława Garnka co  do  zaistniałej 

ostatnio sytuacji. Ponadto dodał, iż w Gończycach na skrzyżowaniu z kierunku Kownacicy 

można by było zrobić wysepkę bądź zastosować inne rozwiązanie mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa. Radny poruszył również problem istniejący przy szkole w Gończycach. Jest 

mało terenu i szczególnie rano powstaje zamieszanie. Jego zdaniem można by było wystąpić 

do ks. proboszcza o odsprzedanie działki między szkołą, a remizą co rozwiązałoby obecny 

problem. Odbyła się dyskusja do powyższej kwestii. 

Sołtys Jan Pasik poprosił o naprawienie poboczy w Ostrożeniu Pierwszym oraz ustawienie 

wiaty przystankowej w kierunku Żelechowa.

Głos  jako  kolejny  zabrał  pan  Sekretarz  Jan  Tywanek  informując,  iż  w  ostatnich  dniach 

przeprowadził  konsultacje  z  Gminą  Jastków  przez  którą  przebiega  obwodnica.  Zaciągnął 

informacji  u  kierownika  referatu  budownictwa,  czy  ktoś  z  wysiedlonych  mieszkańców 

z powodu  budowy  obwodnicy  wnosił  jakieś  skargi  co  do  kwoty,  terminu  wypłacenia 

odszkodowania  itp.  Kierownik  oznajmiał,  iż  nikt  nie  składał  żadnej  skargi.  Mieszkańcy 

otrzymali odszkodowanie w wysokości za m2 gruntu od 35 do 41 zł. Pan Sekretarz przekazał, 

iż jeśli ktoś będzie zainteresowany to może udostępnić kontakt do pana kierownika.

Następnie radny Roman Ochnio podziękował za interwencję w sprawie wyboju w drodze na 

Trzciance.

Na  zakończenie  sołtys  Elżbieta  Czechowska  zwróciła  uwagę  na  zły  stan  skrzyżowania 

w Godziszu z powodu kruszącej się nawierzchni. 

Pkt – 19 

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Leszek  Urawski 

zakończył obrady XXVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Leszek Urawski
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