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Protokół Nr XXVIII/2017 

z XXVIII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 18 maja 2017 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 900 

Godzina zakończenia – 1105 
 

Obradom przewodniczył Karol Marcinkowski – Przewodniczący Rady Gminy                                  

w Sobolewie. 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec i Anna Sowa.  

 

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. Jolanta Włodarczyk – pracownik GOPS w Sobolewie.  

7. Sołtysi z sołectw Gminy Sobolew, 

8. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, 

 

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 XXVIII/197/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Sobolew na lata 2016 – 2022; 

- uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 

2016 – 2022; 

- uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest 

związany ze stosunkiem pracy; 

- uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Sobolew; 

- uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.; 

- uchwała Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2016 r.; 

- uchwała Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 

2017- 2022; 

- uchwała Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 maja 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok. 
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Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXVIII sesję Rady 

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

sołtysów i dyrektorów szkół. 

 

Poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy w Sobolewie wynosi 15 radnych, w sesji 

uczestniczy 9 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Głos zabrał Wójt zgłaszając wniosek o dodanie do porządku obrad pkt „Podjęcie uchwały 

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sobolew 

na lata 2016 – 2022” – jako pkt 7 porządku obrad. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia powyższego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Nieobecni radni: Danuta Błachnio, Paweł Cyrta, 

Marian Lipiec, Anna Sowa, Piotr Szewczyk i Rafał Talarek. 

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach.  

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: 

a) z XXVI sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 30 marca 2017 r.,  

b) z XXVII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 18 kwietnia 2017 r. 

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

w dniu 30 marca 2017 r. i 18 kwietnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Sobolew na lata 2016 – 2022. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Sobolew na lata 2016 - 2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, 

których najem jest związany ze stosunkiem pracy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy 

Sobolew. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2016 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2017-2022. 

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

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 
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W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Nieobecni radni: Danuta Błachnio, Paweł Cyrta, 

Marian Lipiec, Anna Sowa, Piotr Szewczyk i Rafał Talarek. 

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołów: 

a) z XXVI sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 30 marca 2017 r.,  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk prosząc o dopisanie do protokołu, że opinia radcy 

prawnego będzie załącznikiem do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z uwzględnieniem 

zgłoszonej poprawki. 

W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Nieobecni radni: Danuta Błachnio, Paweł Cyrta, 

Marian Lipiec, Anna Sowa, Piotr Szewczyk i Rafał Talarek. 

głosów “za” – 8 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Protokół nr XXVI/2016 został przyjęty. 

 

b) z XXVII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 18 kwietnia 2017 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z XXVII sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Nieobecni radni: Danuta Błachnio, Paweł Cyrta, 

Marian Lipiec, Anna Sowa, Piotr Szewczyk i Rafał Talarek. 

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XXVII/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 4 

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

w dniu 30 marca 2017 r. i 18 kwietnia 2017 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

Do obrad dołączyła radna Danuta Błachnio. 

Pan Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXVI i XXVII sesji 

-załącznik nr 5. 

Następnie przedłożył informację z działalności międzysesyjnej - załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

Wójt nawiązał do przetargu dotyczącego przebudowy dróg gminnych na terenie gminy 

Sobolew. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. We wszystkich częściach korzystniejsza była 

oferta Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółka  z o.o. W dwóch częściach przetarg nie 

został rozstrzygnięty. Pierwszy przypadek to droga w Kaleniu Drugim gdzie zabrakło około 

7 tys. zł. Jest propozycja, aby na dzisiejszej sesji dołożyć brakującą kwotę do przedmiotowej 

drogi i rozstrzygnąć przetarg. Z kolei oferta na drogę w Chotyni znacznie odbiegała od kwoty 

ujętej w budżecie. Różnica wyniosła ponad 50 tys. zł, dlatego przetarg w części 10 zostanie 

unieważniony. Propozycja jest taka, aby z oszczędności jakie zostały z poszczególnych części 

dołożyć 7 tys. zł do drogi w Kaleniu Drugim, a pozostałą część do drogi w Chotyni. Ponadto 

w przypadku drogi w Chotyni trzeba zrezygnować z dwóch warstw asfaltu do jednej i ogłosić 

przetarg ponownie. Wójt wyjaśnił, iż po zmianie ustawy o zamówieniach publicznych nie 
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możliwe jest rozszerzanie zadań mimo oszczędności. Istnieje jedynie możliwość ogłoszenia 

nowego przetargu. Stąd propozycja połączenia oszczędności z poszczególnych części w jedną 

całość.  

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Radny Roman Ochnio zapytał, czy obniżenie poziomu jakości drogi do jednej warstwy będzie 

dobrym rozwiązaniem. 

Wójt wyjaśnił, iż założenie jest takie, że każda droga powinna mieć dwie warstwy wiążącą 

i ścieralną. Z racji niedoborów finansowych większość dróg wykonywanych jest tylko w jednej 

warstwie, a w przyszłości powinny być uzupełnione o warstwę ścierną.  

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk pytając, czy był ogłaszany przetarg na rozplantowanie 

tłucznia. 

Wójt wyjaśnił, że odbył się przetarg na dostawę tłucznia, a na rozplantowanie będzie ogłoszone 

zapytanie ofertowe.   

  

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Głos zabrał radny Powiatu Garwolińskiego Jan Tywanek informując, iż w ostatnim okresie 

w powiecie działo się niewiele. Termin realizacji inwestycji w Anielowie to koniec czerwca 

2017 r. Sytuacja w PKS Garwolin jest dramatyczna. Za 2016 r. strata na przewozach wyniosła 

1,5 mln zł. W związku z tym, że spółka prowadzi również działalność poza przewozową, stację 

paliw oraz stację diagnostyczną, które przynoszą zyski, to ogólna strata za 2016 r. wyniosła 

600 tys. zł. Tabor jakim dysponuje PKS jest stary wymaga remontu i napraw, a za tym idą 

kolejne koszty. Na dzień dzisiejszy spółka nie jest w stanie konkurować z innymi 

przewoźnikami.  

Jedynym rozwiązaniem naprawczym, które widzi prezes spółki byłby udział samorządów 

gminnych w dofinansowywaniu przewozów na terenie poszczególnych gmin. Podobne 

rozwiązanie zostało wprowadzone w Siedlcach.  

Kolejną sprawą poruszoną przez radnego powiatowego było funkcjonowanie bibliotek 

działających na terenie Powiatu Garwolińskiego. Ze sprawozdań wynika, iż biblioteka Sobolew 

jest w czołówce jeśli chodzi o zakup nowych pozycji i czytelnictwo. Jedynym mankamentem 

funkcjonującej na terenie Gminy Sobolew biblioteki jest nieprzystosowanie do osób 

niepełnosprawnych.   

 

Do obrad dołączył radny Rafał Talarek. 

 

Pkt – 6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, że Komisja nie obradowała. 

Następnie radny Mirosław Owczarczyk w zastępstwie za Przewodniczącą zdał sprawozdanie 

z działalności Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że Komisja obradowała dwukrotnie. 

Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2017 r. Komisja omówiła i rozpatrzyła 

skargę radnej Justyny Kowalczyk na działalność Wójta. Z kolei na drugim posiedzeniu w dniu 

10 maja 2017 r. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy 

Sobolew za 2016 r. oraz przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy.  

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, iż Komisja obradowała  w dniu 

9 maja 2017 r. oraz 16 maja 2017 r. Na pierwszym posiedzeniu Komisja omówiła sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r. Z kolei drugie posiedzenie dotyczyło analizy 

sprawozdania finansowego Gminnego Domu Kultury za 2016 r.  
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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.  

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyło się 

posiedzenie wspólne wszystkich Komisji stałych Rady Gminy podczas, którego Rada 

zapoznała się z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 

– 2022. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.  

Jako pierwszy głos zabrał radny Roman Ochnio prosząc o wytłumaczenie stwierdzenia, 

które padło na Komisji Budżetu i Finansów dotyczącego przeorganizowania dożynek.  

Odpowiedzi udzieliła radna Justyna Kowalczyk wyjaśniając, iż na posiedzeniu Komisji odbyła 

się luźna rozmowa dotycząca organizacji dożynek, a mianowicie tego, czy nie zrezygnować 

z obecnej formy na rzecz festynu lub dni Sobolewa. Sugestia zrodziła się  w związku z ciągłymi 

problemami dotyczącymi między innymi przygotowywania wieńców dożynkowych. Radna 

podkreśliła, iż były to wyłącznie luźne stwierdzenia, a nie żadne deklaracje. 

 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. 

Wznowiono obrady po przerwie.  

 

Pkt – 7 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Sobolew na lata 2016 – 2022 

Przewodniczący oddał głos pracownikowi GOPS w Sobolewie pani Jolancie Włodarczyk. 

Pani Jolanta po krótce przedstawiła projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Sobolew na lata 2016-2022. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec, Anna 

Sowa i Piotr Szewczyk. 

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Sobolew na lata 2016 – 2022 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec, Anna 

Sowa i Piotr Szewczyk. 

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Sobolew, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, 

których najem jest związany ze stosunkiem pracy 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk mówiąc, że § 7 zasad wynajmowania lokali brzmi: „Lokale 

o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, które nie zostały oddane w najem w trybie 

przewidzianym w niniejszej uchwale, mogą być oddawane w najem w drodze przetargu 

publicznego, w celu uzyskania najwyższej stawki czynszu za 1 m2”, w związku z tym, iż Gmina 

nie dysponuje takimi lokalami § 7 powinien zmienić treść na: „Gmina nie posiada lokali 

o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2”. 

Następnie radny zgłosił kolejną uwagę dotyczącą zapisu w postanowieniach końcowych § 9 

ust. 3 „Opłaty za odbiór stałych odpadów komunalnych, lokatorzy lokali wym. w ust. 2 pkt 1) 

i pkt 2) – uiszczają bezpośrednio odbiorcom tych odpadów, wg zasad określonych w odrębnych 

umowach, zawartych pomiędzy tymi stronami” powinien brzmieć: „Opłaty za odbiór stałych 

odpadów komunalnych, lokatorzy lokali wym. w ust. 2 pkt 1) i pkt 2) – uiszczają bezpośrednio 

odbiorcom tych odpadów, wg zasad obowiązujących na terenie Gminy Sobolew”.  

Odbyła się dyskusja do zgłoszonych propozycji zmian, w wyniku której uznano, iż uwagi 

radnego są słuszne. 

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący kolejno poddał propozycje zmian pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie zmiany treści § 7. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec, Anna 

Sowa i Piotr Szewczyk. 

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Poprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

Głosowanie w sprawie zmiany treści § 9 ust. 3. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec, Anna 

Sowa i Piotr Szewczyk. 

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Poprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

Do obrad dołączył radny Piotr Szewczyk. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższej uchwały wraz z przyjętymi 

poprawkami. 

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

Sowa. 

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta. 

 

 

 



7 
 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy 

Sobolew 

W zastępstwie za Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej uzasadnienie do uchwały odczytał radny 

Mirosław Owczarczyk. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

ją pod głosowanie. 

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

Sowa. 

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw“ – 1 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy omawiając kolejno:  

- bilans z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r., 

- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, 

- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat 

jednostek budżetowych, 

- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian 

w funduszu jednostek budżetowych, 

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r., 

- informację o stanie mienia Gminy Sobolew. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

ją pod głosowanie. 

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

Sowa. 

głosów “za” – 10 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2016 r. 

Przewodniczący poinformował, iż Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie uchwałą Nr Si.219.2017 zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy w Sobolewie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sobolew 

z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 

 

Następnie radny Mirosław Owczarczyk odczytał treść powyższego wniosku Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

ją pod głosowanie. 

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

głosów “za” – 10 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2017-2022 

Na wstępie Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew 

na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobolew na lata 2017-2022. 

Głos zabrał Przewodniczący przypominając, że w dniu 28 marca 2017 r. odbyła się Komisja  

Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska podczas której poruszony został temat naprawy 

zniszczonych dróg przy budowie linii energetycznej 400 KV. Wówczas uznano, że kwotę 

120 tys. zł należy podzielić po równo na następujące sołectwa: Gończyce, Ostrożeń Drugi, 

Kownacica, Przyłęk, Sobolew I i Sobolew III. W projekcie uchwały cała kwota jest dodana do 

zadania ogólnego „remont dróg gminnych”. Zdaniem Przewodniczącego zgodnie z ustaleniami 

podjętymi na Komisji w budżecie winno być jasno zapisane jakie kwoty i na które sołectwa 

zostają przydzielone.  

Głos zabrał sołtys wsi Ostrożeń Drugi Adam Zygadło mówiąc, że przy dokonywaniu podziału 

w trakcie Komisji jedynym kryterium była długość drogi, a nikt nie wziął pod uwagę choćby 

szerokości dróg. Dlatego zdaniem sołtysa proponowany podział nie będzie sprawiedliwy.  

Do dyskusji włączył się radny Leszek Urawski popierając przedmówcę, iż stopień zniszczenia 

2 km jednej drogi nie musi być adekwatny do 2 km zniszczeń innej drogi.  

Skarbnik poinformował, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić obecny zapis jeśli taka 

będzie wola radnych. 

Głos zabrał również radny Roman Ochnio mówiąc, iż najważniejsze jest to, aby remont dróg 

wykonany był w jednym standardzie.  

Następnie głos zabrał radny Rafał Talarek wyjaśniając, iż sołtysi znają szczegóły ustaleń 

Komisji ponieważ uczestniczyli w posiedzeniu. Ponadto radny wyraził swoje zdanie, iż obawia 

się, że koszty napraw i tak przekroczą proponowane 20 tys. zł.  

Radna Justyna Kowalczyk poinformowała, iż w innych gminach, to firma naprawiała drogi. 

Głos zabrał Sekretarz wyjaśniając, iż uważa, że przeprowadzone negocjacje są na korzyść 

gminy. Gmina dysponuje określoną kwotą i może dokonać napraw w taki sposób jakie zapadną 

decyzje. Następnie dodał, iż nie zgadza się z tym, że wszystkie sołectwa mają po 2,5 km 

zniszczonych dróg podczas inwestycji. Być może, że na przykład na odcinku 2,5 km zniszczone 

zostało 300 m drogi. Najgorsze zniszczenia są w sołectwie Ostrożeń Drugi, Przyłęk i Sobolew I. 

Radny Rafał Talarek złożył wniosek o umieszczenie w projekcie uchwały zapisu, że środki 

będą przydzielone w kwocie 20 tys. zł na następujące sołectwa: Gończyce, Ostrożeń Drugi, 

Kownacica, Przyłęk, Sobolew I i Sobolew III. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Rafała Talarka. 

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

Sowa. 

głosów “za” – 8 

głosów “przeciw“ – 2 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego projektu uchwały 

z uwzględnieniem przegłosowanych zmian. 
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W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Marian Lipiec i Anna 

Sowa. 

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 14 

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

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Nikt nie zgłosił uwag. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego projektu uchwały 

z uwzględnieniem przegłosowanych zmian. 

 

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

Sowa. 

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 15 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwsza głos zabrała radna Justyna Kowalczyk mówiąc, iż dzięki temu, że na stronie BIP 

urzędu umieszczany jest centralny rejestr umów cywilnoprawnych dostęp mieszkańców 

do informacji znacznie się zwiększył. Następnie radna poprosiła o naniesienie poprawki 

w rejestrze z marca 2017 r. w pozycji „zapewnienie opieki lekarskoweterynaryjnej zwierzętom 

bezdomnym na terenie Gminy Sobolew”, ponieważ wkradł się błąd w terminie obowiązywania 

umowy.  

 

Następnie głos zabrał Wójt wyjaśniając, że z zatwierdzonym w dniu dzisiejszym programem 

rewitalizacji będzie wiązała się inwestycja w parku w Gończycach. W Gończycach jest teren, 

którego nabycie umożliwiłoby powiększenie terenu parku. Właścicielami działki są Mariusz 

Laskowski i Mariusz Ryciuk, którzy zaproponowali jej sprzedaż za 120 000 zł. Powierzchnia 

działki nr 34/10 to 4214 m2. Na posiedzeniach Komisji trzeba będzie powrócić do tematu 

i podjąć decyzję.  

Głos zabrał radny Henryk Pukaluk odwołując się do wypowiedzi Wójta prosił, aby zadbać 

o park w Gończycach. 

Na zakończenie głos zabrał radny Rafał Talarek pytając o termin rozpoczęcia prac na ul. Leśnej. 

Wójt odpowiedział, że są już wszystkie pozwolenia, ale nie umie podać konkretnej daty 

rozpoczęcia prac.   

 

Pkt – 16 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 /-/ Karol Marcinkowski 


