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Protokół Nr XXVII/2017 

z XXVII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 900 

Godzina zakończenia – 940 
 

Obradom przewodniczył Karol Marcinkowski – Przewodniczący Rady Gminy                                  

w Sobolewie. 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 12 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta, Marian Lipiec i Rafał Talarek.  

 

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. 

 

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. Podjęte uchwały: 

- uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony  dla Powiatu 

Garwolińskiego”; 

- uchwała Nr XXVII/194/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Godzisz; 

- uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

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

- uchwała Nr XXVII/196/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXVII sesję Rady 

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

i  sołtysów. 

 

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. 

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – 

„Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa 

Godzisz. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2017-2022. 

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

7. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

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

Talarek. 

głosów “za” – 12 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Pkt – 3 

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – 

„Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” 

Przewodniczący zwrócił się do zebranych o zgłaszanie propozycji. 

Radna Anna Sowa zaproponowała zgłoszenie do tytułu honorowego Panią Danutę 

Kalinowską w dziedzinie „nauka i oświata”. 

Z kolei radna Hanna Matyska zgłosiła Niepubliczną Szkołę Podstawową Kuźnia Talentów 

w dziedzinie „nauka i oświata”. 

Sołtysi zaproponowali kandydaturę sołtysa Rafała Babika w dziedzinie „rozwój 

gospodarczy”. 

Zaś radny Mirosław Śliz zgłosił Grupę Producentów Owoców i Warzyw Grójecki Owoc 

Sp. z o.o. w dziedzinie „rolnictwo i ochrona środowiska”. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszą propozycję – wniosek radnej Anny Sowy. 

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

Talarek. 

głosów “za” - 10 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Propozycja została przyjęta. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie drugą propozycję – wniosek radnej Hanny Matyski. 

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

Talarek. 

głosów “za” - 6 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 6 

Propozycja została przyjęta. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie trzecią propozycję – wniosek sołtysów. 

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

Talarek. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie czwartą propozycję – wniosek radnego Mirosława 

Śliza. 

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

Talarek. 

głosów “za” - 7 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 5 

Propozycja została przyjęta. 

 

Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie. 

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

Talarek. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa 

Godzisz 

Wójt poinformował, iż wpłynęła petycja podpisana przez ponad 100 mieszkańców Godzisza 

z prośbą o odwołanie z funkcji sołtysa wsi Godzisz Pani Haliny Kwaśniak. 

Wśród zarzutów jakie przedstawili mieszkańcy było między innymi: 

1. Nie realizowanie uchwał z Zebrań Sołeckich. 

2. Niegospodarność i złe zarządzanie majątkiem wspólnym. 

3. Działania powodujące konflikty pomiędzy mieszkańcami. 

4. Niewłaściwy wizerunek sołtysa na szczeblu Urzędu Gminy. 

Największe oburzenie wśród mieszkańców wywoływał fakt, iż pani sołtys często działała 

samodzielnie nie konsultując wielu spraw z mieszkańcami.  

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Godzisz, zostało zwołane na dzień 9 kwietnia 2017 r., 

w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Godziszu Zebranie Wiejskie w celu zajęcia 

stanowiska w sprawie wniosku mieszkańców o odwołanie z funkcji sołtysa Sołectwa Godzisz. 

W zebraniu udział wzięło 75 mieszkańców, co stanowiło więcej niż 20 % uprawnionych 

do głosowania. Podczas spotkania głos zabierali mieszkańcy zgłaszając swoje uwagi 

co do sprawowanej przez panią Kwaśniak funkcji. Pani sołtys również odniosła się 

do przedstawianych zarzutów. Następnie odbyło się głosowanie tajne w sprawie odwołania 

z funkcji sołtysa Sołectwa Godzisz. Podczas głosowania 62 osoby z 75 obecnych 

opowiedziało się za odwołaniem sołtysa.  

Konsekwencją spotkania sołeckiego jest dzisiejszy projekt uchwały o przeprowadzeniu 

wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Godzisz.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec i Rafał Talarek. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2017-2022 

Głos zabrał Wójt wyjaśniając, iż sprawa dotyczy zakupu samochodu bojowego dla 
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OSP Gończyce. W budżecie na rok 2017 wyodrębnionych na ten cel jest 200 000,00 zł. 

Złożone zostały dwa wnioski jeden do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, a drugi do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

W pierwszej chwili były sygnały, że nie dostaniemy dofinansowania. Obecnie pojawiły się 

nieoficjalne informacje, że mamy szanse na pozyskanie obu dotacji. W obu przypadkach 

można pozyskać kwotę 300 000,00 zł, czyli łącznie 600 000,00 zł. Koszt samochodu 

to 800 000,00 zł, dlatego w budżecie musi być zagwarantowane 500 000,00 zł wkładu 

własnego. Mamy nadzieję, że pozyskamy 600 000,00 zł plus 200 000,00 zł wydzielonych 

z budżetu i zostanie zakupiony nowy samochód. Jeśli nie dostaniemy obu dofinansowań, 

to trzeba będzie zrezygnować z zakupu samochodu w bieżącym roku i wystąpić 

o dofinansowanie w roku kolejnym. Obecnie te 300 000,00 zł traktujemy jako pożyczkę 

z budowy przedszkola. Po otrzymaniu dofinansowań środki wrócą na zadanie „budowa 

przedszkola w Sobolewie”.  

Odbyła się dyskusja do powyższego punktu. 

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk pytając dlaczego w poprzednim roku były w WPF 

wykazane środki na budowę kanalizacji w Gończycach w 2017 r. a obecnej WPF już ich nie 

ujęto.  

Wójt wyjaśnił, że w związku z procedurami i szerokim obszarem, który miała być objęta 

budowa problemów było dużo i prace nie posuwały się naprzód. W związku z powyższym 

zadanie zostało podzielone na dwa etapy Sokół i Gończyce. Obecnie realizowana jest budowa 

kanalizacji w Sokole i dobiegają końca procedury związane z pozyskaniem pozwoleń. 

W momencie jak pozyskane zostanie pozwolenie na budowę kanalizacji w Sokole, wówczas 

zaczną się również prace nad projektem budowy kanalizacji w Gończycach.  

   

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Nieobecni radni: Paweł 

Cyrta, Marian Lipiec i Rafał Talarek. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 6 

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

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec i Rafał Talarek. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 7 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Karol Marcinkowski 

 


