
Protokół Nr XXVII/2013

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

30 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1350

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.Przedstawiciele firmy ELFEKO; 

7. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew;

8. 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 XXVII/213/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego  pod  linię  elektroenergetyczną  110  kV  „Kozienice  – 

Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew;

- uchwała nr XXVII/214/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok;

- uchwała nr XXVII/215/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2014 – 2022;

-  uchwała  nr  XXVII/216/2013  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na 

wyprzedzające finansowanie zadania p.n. “Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz 

budowa  sieci  wodociągowej  wraz  z przyłączami  w  Kaleniu  Pierwszym”  w  Banku 
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Gospodarstwa Krajowego;

-  uchwała nr XXVII/217/2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej 

budynkiem byłej szkoły podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew;

- uchwała nr XXVII/218/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Sobolew;

- uchwała nr XXVII/219/2013 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Sobolew w 2014 r.;

- uchwała nr XXVII/220/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2013 rok;

- uchwała nr XXVII/221/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy 

Sobolew na lata 2013 – 2018.

Pkt – 1  

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

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

Wójtem i przedstawicieli mediów.

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

mają moc prawną. 

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu.

Radny Marian  Lipiec  przedłożył  wniosek o wprowadzenie  do porządku obrad stanowiska 

w sprawie przywrócenia Posterunku Policji z siedzibą w Sobolewie.

Odbyło się głosowanie nad wnioskiem radnego.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 14

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” – 1

W związku z powyższym wprowadzono stanowisko w sprawie przywrócenia Poste-

runku Policji w Sobolewie jako pkt 17 porządku obrad.

Następnie przewodniczący odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach.
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1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

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

28 listopada 2013 r.

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

oraz z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja z działalności Rady Powiatu.

6. Informacja  Przewodniczących  Stałych  Komisji  Rady  Gminy  z  działalności  Komisji 

między sesjami.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – 

Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 

2014 – 2022.

11. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na 

wyprzedzające  finansowanie  zadania  p.n.  “Budowa  stacji  uzdatniania  wody 

w Grabniaku  oraz  budowa  sieci  wodociągowej  wraz  z przyłączami  w  Kaleniu 

Pierwszym” w Banku Gospodarstwa Krajowego.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej,  zabudowanej 

budynkiem byłej szkoły podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew.

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

Sobolew w 2014 r.

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

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej   Gminy 

Sobolew na lata 2013 – 2018.

17. Podjęcie  stanowiska  w  sprawie  przywrócenia  Posterunku  Policji  z  siedzibą 

w Sobolewie.

18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
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głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad sesji XXVII został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 3 

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

28 listopada 2013 r.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Protokół nr XXVI/2013 został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 4

Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXVI 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.

Pan  Wójt  ponadto  poinformował,  że  w  ostatnich  dniach  odbyły  się  spotkania  dotyczące 

sprzedaży budynków po byłych szkołach w Godziszu i Chotyni. Mieszkańcy wyrazili zgodę 

na  sprzedaż  pod  warunkiem,  iż  pozyskane  środki  z  tego  tytułu  przekazane  zostaną  na 

inwestycję w danych miejscowościach.  

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu. 

Radny powiatowy Jan Tywanek poinformował, iż 20 grudnia 2013 r. odbyła się XXXIV sesja 

Rady Powiatu Garwolińskiego. Głównym punktem sesji było uchwalenie budżetu Powiatu 

Garwolińskiego  na  rok  2014.  Przeprowadzona  została  również  analiza  inwestycji 

realizowanych  przez  powiat  w  2013  r.  Zadania  inwestycyjne  przewidziane  do  realizacji 
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w 2013  r.  zostały  zakończone  zgodnie  z  harmonogramem.  Dyrekcja  SP  ZOZ  złożyła 

sprawozdanie  przekazując  informację,  że  strata  w miesiącach  styczeń-październik  2013 r. 

opiewała na kwotę około 2 mln zł. 

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 

odbyły się dwa posiedzenia. Pierwsze w dniu 13 grudnia 2013 r. dotyczyło zaopiniowania 

budżetu gminy Sobolew na 2014 r., zaś drugie w dniu 20 grudnia 2013 r. zwołane zostało 

w celu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. 

Następnie  przewodniczący  Jan  Krupa  poinformował,  iż  Komisja  Budżetu  i  Finansów 

obradowała trzykrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 29 listopada 2013 r., którego 

tematem wiodącym była  analiza  projektu  budżetu  gminy na  2014  r.  Kolejne  posiedzenie 

odbyło się w dniu 12 grudnia 2013 r. i dotyczyło ostatecznego zaopiniowania budżetu Gminy 

Sobolew  na  2014  r.  Ostatnie  posiedzenie  w  dniu  23  grudnia  2013  r.  zwołane  zostało 

w sprawie sprzedaży budynków po byłych szkołach w Chotyni i Godziszu.

Z kolei radny Mirosław Śliz oznajmił, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu nie obradowała. 

Radny  Marian  Lipiec  natomiast  zakomunikował,  że  Komisja  Rolnictwa,  Gospodarki 

i Ochrony  Środowiska  odbyła  jedno  posiedzenie  w  dniu  4  grudnia  2013  r.  w  sprawie 

zaopiniowania budżetu Gminy Sobolew na 2014 rok.

Radny  Karol  Marcinkowski  powiadomił,  iż  Komisja  Spraw  Społecznych,  Samorządu 

Terytorialnego i Bezpieczeństwa obradowała w dniu 3 grudnia 2013 r. nad zaopiniowaniem 

budżetu gminy na 2014 r.

Pkt – 7

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.

Przewodniczący Rady Leszek Urawski poinformował, iż w dniu 20 listopada 2013 r. odbyło 

się  posiedzenie  wspólne  Komisji  Rady  Gminy  podczas  którego  został  zaprezentowany 
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i szczegółowo omówiony projekt budżetu Gminy Sobolew na rok 2014.

Pkt – 8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  pod  linię  elektroenergetyczną  110  kV  „Kozienice  – 

Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew.

Głos zabrał pan Jacek Misiał przedstawiciel firmy ELFEKO wyjaśniając celowość podjęcia 

przedmiotowej  uchwały.  Poinformował,  iż  obecna  linia  jest  w  złym  stanie  technicznym, 

dlatego jej modernizacja jest niezbędna. Ponadto dodał, że przebieg trasy linii  nie ulegnie 

zmianie, wymienione zostaną tylko słupy.

Następnie radny Roman Ochnio zwrócił się z pytaniem czy granice są sztywne czy istnieje 

możliwość przesunięcia słupów na granice działek.

Pan Jacek Misiał odpowiedział, że obecnie są to wartości projektowe, więc można dokonać 

pewnych przesunięć w rozsądnych granicach.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 9

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

Głos zabrał radny Roman Ochnio, którego zdaniem budżet jest dobry,  choć środki zostały 

podzielone trochę niesymetrycznie, ale rozumie zasadność takiego podziału.

Odbyło się głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 
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głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Uchwała została podjęta.

Pkt – 10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Sobolew  na  lata 

2014 – 2022.

W związku z brakiem 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  zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie zadania p.n. “Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz budowa sieci 

wodociągowej  wraz  z przyłączami  w  Kaleniu  Pierwszym”  w  Banku  Gospodarstwa 

Krajowego.

Przewodniczący otworzył dyskusję, a w związku z brakiem głosów 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 sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem 

byłej szkoły podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.

Przewodniczący otworzył dyskusję, a w związku z brakiem głosów 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.

Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę w obradach.

Obrady zostały wznowione po przerwie.

Pkt – 13

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sobolew.

Głos w powyższej sprawie zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Paciorek 

informując, iż Komisja wnikliwie i szczegółowo zapoznała się z aktami sprawy i uznała, że 

zarzuty  zawarte  w  skardze  Pana  Eugeniusza  Bieleckiego  i  Pana  Jacka  Białeckiego  na 

działalność Wójta  Gminy Sobolew są nieuzasadnione.  W związku z  powyższym Komisja 

Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.

Pan  Wójt  uzupełnił  wypowiedź  poprzednika  dokonując  szczegółowych  wyjaśnień  czego 

powyższa skarga dotyczyła.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 12

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 3

Uchwała została podjęta. Rada uznała skargę na działalność Wójta za bezzasadną.

Pkt – 14

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

Sobolew w 2014 r.

Głos  zabrała  pani  Skarbnik  Grażyna  Napora  wyjaśniając  naniesione  poprawki  na 

przedmiotową uchwałę, które są zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W związku z brakiem innych głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 15

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

Wszelkich wyjaśnień dokonała Skarbnik gminy.

Następnie radny Jan Krupa poprosił o wyjaśnienie kwoty dochodów 182 042,00 zł, gdyż jego 

zdaniem nastąpił błąd rachunkowy. 

W związku z powstałymi wątpliwościami przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.

Obrady wznowiono.

Po dokonanych obliczeniach pani Skarbnik przyznała, iż faktycznie nastąpił błąd i poprosiła 

o naniesienie poprawek. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały po dokonanych poprawkach. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Mirosław Śliz i Piotr Szewczyk.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 16

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Sobolew na 

lata 2013 – 2018.

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia powyższej uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Piotr Szewczyk.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 17

Podjęcie stanowiska w sprawie przywrócenia Posterunku Policji z siedzibą w Sobolewie.

9



Radca prawny Grzegorz Mikulski odczytał projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem. 

Głos zabrał radny Roman Ochnio przypominając, iż przy likwidacji posterunku w Sobolewie 

padały zapewnienia, że zmiany przyniosą poprawę bezpieczeństwa, a rzeczywistość jak każdy 

zauważa jest zupełnie inna.

Do  powyższego  punktu  odbyła  się  dysputa  w  wyniku  której  ustalono,  iż  przedmiotowe 

stanowisko  należy  przekazać  Komendzie  Policji  w Garwolinie  i  Radomiu  oraz  posłom 

z Powiatu Garwolińskiego.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia powyższego stanowiska.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Stanowisko zostało podjęte jednogłośnie.

Pkt – 18

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Radny  Karol  Marcinkowski  skierował  pytanie  do  pana  Wójta  dotyczące  podpisywania 

porozumień między gminami, czy nasza gmina również rozważa jakiś ruch w tym kierunku.

Pan Wójt wyjaśnił, iż jeśli chodzi o Gminę Sobolew to możliwości zawężają się głównie do 

porozumień dotyczących modernizacji dróg.

Z kolei radny Roman Ochnio zapytał, kto będzie uiszczał opłatę za odpady wytworzone przy 

świetlicach i remizach. 

Pan Wójt odpowiedział, że tam gdzie stacjonują straże to owy obowiązek spadnie na nie.

Następnie odbyła się dyskusja dotycząca ośrodków zdrowia.

Radny Piotr Szewczyk zapytał o termin zakończenia prac remontowych w budynku ośrodka 

zdrowia w Gończycach. 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi, iż remont zakończy się w styczniu 2014 r.
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Z kolei radny Jan Krupa zapytał o sytuację z ośrodkami zdrowia, czy jest szansa, że coś się 

zmieni.

Pan  Wójt  wyjaśnił,  iż  kontakt  z  SP ZOZ  Garwolin  i  SP ZOZ  Zdrowie  cały  czas  jest 

utrzymywany. Są zainteresowani przejęciem naszych ośrodków, ale mają problemy z obsadą 

lekarską. Ponadto pan Wójt poinformował, iż stomatolog wypowiedział umowę najmu.

Następnie radny Stanisław Błażejczyk podziękował za przychylenie się do prośby, aby środki 

pozyskane  ze  sprzedaży szkół  pozostały  w  danych  miejscowościach.  Poprosił  o  podjęcie 

uchwały, aby środki wróciły do danych miejscowości oraz by cena wyceny była podtrzymana 

przynajmniej przez rok.

Radna Agnieszka Cyrta poinformowała, iż radny Karol Marcinkowski został zgłoszony przez 

portal www.wirtualnygarwolin.pl jako kandydat na radnego roku.

Następnie głos zabrał przedstawiciel mediów pan Łukasz Korycki uzupełniając wypowiedź 

radnej, iż portal www.wirtualnygarwolin.pl  po raz drugi organizuje plebiscyt na włodarza 

i radnego  roku.  Wszyscy  kandydaci  zgłaszani  są  przez  mieszkańców.  W  gronie 

nominowanych  do  tytułu  radnego  roku  znalazł  się  radny  Gminy  Sobolew  Karol 

Marcinkowski.  Głosy  można  oddawać  do  końca  stycznia  za  pomocą  sondy  na  stronie 

internetowej lub za pomocą smsów.

Natomiast  radna  Maria  Kowalczyk  podziękowała  pani  Skarbnik  za  elementy  dekoracji 

świątecznej zawieszonej wzdłuż ulicy Kościuszki. 

Zaś radny Eugeniusz Ziendalski poprosił o postawienie stojaków na rowery przy stacji PKP.

Jako kolejny głos zabrał pan Piotr Szczęch składając na ręce pana Wójta podziękowania za 

decyzję  dotyczącą  przekazania  zbiorników  po  starej  hydroforni  w  Grabniaku  na  rzecz 

miejscowej  straży.  Ponadto  poinformował,  iż  zbiorniki  zostały  sprzedane  na  złom, 

a pozyskane środki wykorzystane na potrzeby OSP. Pan Piotr Szczęch zwrócił się do pana 

Wójta  również  z  prośbą  o  przybliżenie  sytuacji  dotyczącej  mających  powstać  na  terenie 

gminy elektrowni wiatrowych. 

Pan Wójt przekazał, iż w Sokole elektrownia jest już w trakcie budowy. W Kaleniu sprawa 
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jest otwarta projekt elektrowni został wykonany, obecnie firma poszukuje inwestora któremu 

go odsprzeda. W Gończycach staną dwa wiatraki na które obecnie został złożony wniosek na 

decyzję o warunkach zabudowy. Z trzeciego wiatraka inwestor zrezygnował. 

Odbyła się dyskusja dotycząca programu o elektrowniach wiatrowych  wyemitowanego przez 

telewizję.

Następnie sołtys Kalenia Pierwszego Mirosław Filipowicz w imieniu swoim i mieszkańców 

podziękował za wybudowany wodociąg.

Na zakończenie Przewodniczący Rady na zbliżający się nowy rok życzył wszystkim samych 

sukcesów  w  działalności  na  rzecz  poprawienia  warunków  życia  mieszkańców  Gminy 

Sobolew, a w życiu prywatnym zdrowia i zadowolenia z pracy.

Pkt – 19 

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Leszek  Urawski 

zakończył obrady XXVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Dariusz Urawski
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