
Protokół Nr XXVIII/2014

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

6 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1420

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.Sołtysi z sołectw gminy Sobolew;

7. Dyrektorzy szkół i przedszkoli;

8. Agnieszka Głasek - dyrektor niepublicznego przedszkola w Lipówkach;

9. Grzegorz Gardziński – dzielnicowy Gminy Sobolew

10. Mieszkańcy Gminy Sobolew.

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 XXVIII/222/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie 

bezprzetargowym  -  nieruchomości  gruntowej,  zabudowanej  budynkiem  byłej  szkoły 

podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.

-  uchwała nr  XXVIII/223/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej 

Rady Gminy w Sobolewie na 2014 r.

-  uchwała  nr  XXVIII/224/2014  w sprawie  rocznych  planów pracy stałych  Komisji  Rady 

Gminy w Sobolewie na 2014 r.
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- uchwała nr XXVIII/225/2014 w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2014 r.

-  uchwała  nr  XXVIII/226/2014  w sprawie  wyodrębnienia  środków stanowiących  fundusz 

sołecki.

-  uchwała  nr  XXVIII/227/2014  w  sprawie  podwyższenia  kwot  kryteriów  dochodowych 

uprawniających do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.

-  uchwała  nr  XXVIII/228/2014   w sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2014 r.

- uchwała nr XXVIII/229/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2014 r.

-  uchwała  nr  XXVIII/230/2014  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości 

gruntowej.

-  uchwała  nr  XXVIII/231/2014  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości 

gruntowej.

-  uchwała  nr  XXVIII/232/2014  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości 

budynkowej.

- uchwała nr XXVIII/233/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sobolew na 

stałe obwody głosowania.

Pkt – 1  

Przewodniczący obrad dokonał otwarcia XXVIII 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.

Pan Wójt zgłosił dwa wnioski.

Pierwszy w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym - nieruchomości gruntowej, zabudowanej 

budynkiem byłej szkoły podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.

Drugi wniosek dotyczył wprowadzenia uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 

Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania.
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Przystąpiono do głosowanie powyższych wniosków.

Pierwszy wniosek pana Wójta.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Mirosław Śliz.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” – 0

W związku z powyższym  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na oddanie  w dzierżawę, 

w trybie bezprzetargowym - nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłej szkoły 

podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew została wprowadzona jako pkt 7 porządku obrad.

Drugi wniosek pana Wójta.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Mirosław Śliz.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” – 0

Uchwała  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  podziału  Gminy  Sobolew  na  stałe  obwody 

głosowania wprowadzona została jako pkt. 18 porządku obrad.

Następnie przewodniczący odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

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

30 grudnia 2013 r. 

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

oraz  informacja 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  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę,  w  trybie 

bezprzetargowym  -  nieruchomości  gruntowej,  zabudowanej  budynkiem  byłej  szkoły 

podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Sobolewie na 2014 r.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rocznych  planów  pracy  stałych  Komisji  Rady  Gminy 

w Sobolewie na 2014 r.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2014 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających 

do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2014 r.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2014 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości budynkowej.

18. Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie  podziału Gminy Sobolew na stałe 

obwody głosowania.

19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

Nieobecny radny Mirosław Śliz.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad sesji XXVIII został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 3 

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

30 grudnia 2013 r.

Przewodniczący otworzył dyskusje.

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Mirosław Śliz. 

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Protokół nr XXVII/2013 został przyjęty jednogłośnie.
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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.

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu. 

Radny powiatowy Jan Tywanek poinformował, iż 13 lutego 2014 r. odbyła się sesja Rady Po-

wiatu Garwolińskiego, która dotyczyła między innymi:

1.  Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji  w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego na terenie Powiatu Garwolińskiego w 2013 r.

2.  Sprawozdania Starosty Powiatu Garwolińskiego z działalności  Komisji  Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego w roku 2013.

3. Informacji o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych  2013 r.

4. Informacji o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie.

5. Sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Jako pierwszy po przekazanych informacjach głos zabrał radny Jan Krupa pytając o schety-

nówkę dla Gminy Sobolew.

Odpowiadając radny powiatowy poinformował, że Gmina Sobolew jest na 33 pozycji, czyli 

jako druga wśród gmin które nie zostały uwzględnione. Obecnie pozostaje czekać do maja, 

wówczas być może z oszczędności zostanie uwzględnionych jeszcze kilka gmin.

 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 jedno posiedzenie w dniu 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenie planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodaro-

wania odpadami komunalnymi za rok 2013.
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Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Krupa. Poinformo-

wał, że komisja spotkała się 7 lutego 2014 r. Poruszane były dwa główne tematy: ustalenie 

planu pracy Komisji na 2014 r. oraz sprawy bieżące przekazane przez pana Wójta.

Kolejne sprawozdanie zdała wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny 

Anna Rucińska z posiedzenia, które odbyło się w dniu 6 lutego 2014 r. w czasie, którego Ko-

misja pochyliła się nad następującymi tematami:

1. Planem pracy Komisji na 2014 r.

2. Analizą  wyników  sprawdzianów  po  6  klasie  szkoły  podstawowej  i  egzaminach 

gimnazjalnych.

3. Informacją dotyczącą dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

4. Wysokością opłat za wynajem hali sportowej.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Marian Lipiec poin-

formował, że Komisja w dniu 11 lutego 2014 r. pracowała nad planem pracy na rok 2014 oraz 

wysłuchała informacji Wójta ze spraw bieżących.

Jako ostatni sprawozdanie z działalności Komisji zdał przewodniczący Komisji Spraw Spo-

łecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Karol Marcinkowski oświadczając, iż 

posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 17 stycznia 2014 r. na którym Komisja pochyliła się 

nad ustaleniem planu pracy na 2014 r. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Kierownik Ogni-

wa Patrolowego – Wiesław Majsterek, który zdał sprawozdanie o stanie prewencji kryminal-

nej i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez zespół ds. prewencji  w Sobolewie w 

2013 r.

Do obrad dołączył radny Mirosław Śliz.

Radny Piotr Szewczyk zapytał jakie koszty zostały poniesione za usługę prawniczą w sprawie 

przeciwko spółce „SOMED”.

Pan Wójt przyznał, iż nie pamięta kwot, ale można sprawdzić w umowie lub zapytać w księ-

gowości. 

Radny Jan Krupa z kolei odniósł się do samego wyroku wyrażając, iż jego zdaniem wystąpiło 

kuriozum, gdyż powód poniesie większe koszta niż pozwany.

Pkt – 7

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę,  w  trybie 
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bezprzetargowym  -  nieruchomości  gruntowej,  zabudowanej  budynkiem  byłej  szkoły 

podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.

Przewodniczący  oddał  głos  pani  Agnieszce  Głasek-  dyrektor  niepublicznego  przedszkola 

w Lipówkach. 

Pani Agnieszka Głasek poinformował, iż pragnie otworzyć pierwszą niepubliczną placówkę 

oświatową  szkoły  podstawowej  klasy  I-III  i  klasą  0  oraz  grupą  przedszkolną.  Docelowo 

chciałaby  stworzyć  placówkę  oświatową  kształtującą  dzieci  od  początku,  czyli  od 

przedszkola, poprzez szkołę podstawową, a kończąc na gimnazjum. W związku z powyższym 

zwróciła  się  o  wydzierżawienie  budynku  po  byłej  szkole  w Chotynii.  Różnica  pomiędzy 

szkołą publiczną a tym, co zaproponuję szkoła niepubliczna będzie znaczna. Nacisk zostanie 

położony na  naukę  poprzez  zabawę.  Następnie  pani  Agnieszka  zaprezentowała  zebranym 

funkcjonowanie przedszkola, które prowadzi w Lipówkach od paru lat. Dzieci w przedszkolu 

objęte są opieką od godz. 7 do 18. Oprócz realizacji podstawy programowej odbywają się 

zajęcia  dodatkowe  takie  jak:  język  angielski,  rytmika,  logopedia,  taniec,  gimnastyka 

korekcyjna i zajęcia z piłki nożnej. W podobnej formie będzie funkcjonowała nowa placówka.

Nowo otwarta placówka również czynna będzie od 7 do 18. Klasy będą liczyły około 16 osób. 

W klasach  I-III  będzie  po  jednym  nauczycielu  prowadzących.  Zajęcia  dodatkowe  będą 

prowadziły osoby z  odpowiednimi  kwalifikacjami.   Na początek  uczniami  zapewne  będą 

dzieci uczęszczające obecnie do przedszkola w Lipówkach.

Odbyła  się  dyskusja  do  powyższego  tematu.  Radni  zadawali  pytania  do  których 

systematycznie ustosunkowywała się pani Agnieszka.

Między innymi  radny Jan  Krupa zapytał,  czy dzieci  z  Gończyc  również  będą  mogły się 

zapisywać do nowej placówki i jakie będą koszta.

Pani  Głasek  odpowiedziała  twierdząco,  iż  dzieci  z  terenu  Gminy Sobolew również  będą 

mogły uczęszczać do jej placówki. Co do kosztów to ze wstępnych kalkulacji wynika, że będą 

mieściły się w granicach 300-400 zł miesięcznie.

Następnie głos zabrał radny Stanisław Błażejczyk wyjaśniając, iż sprawa toczy się w szybkim 

tempie,  ponieważ  pani  Głasek  dowiedziała  się  z  prasy o  możliwości  wynajęcia  budynku 

w Chotyni w ostatnich dniach. Po czym zgłosiła swoje zainteresowanie do Urzędu Gminy. 

Odbyło  się  spotkanie  z  Wójtem  oraz  radą  sołecką  i  jest  zgoda  mieszkańców  na 

wydzierżawienie budynku byłej szkoły. 
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Głos zabrał  dyr.  Marcin  Maraszek wyrażając  swoje zdanie,  iż  należałoby wstrzymać  się 

z decyzją i rozważyć wszystkie za i przeciw. Uważa, iż może nastąpić konflikt interesu jeśli 

dzieci ze szkół gminnych przejdą do nowej placówki. 

Pani  dyr.  przedszkola  w  Sobolewie  Danuta  Proczek  zapytała  co  będzie  obejmowała 

przytoczona powyżej opłata.

Pani Agnieszka Głasek wyjaśniła, iż opłata będzie obejmowała opiekę od 7 do 18, codzienne 

zajęcia  z  języka  angielskiego  oraz  pakiet  zajęć  dodatkowych  o  których  wspominała 

wcześniej.

Radny Mirosław Śliz zwrócił się do pana Wójta z zapytaniem o wysokość dzierżawy.

Odpowiadając  Wójt  wyjaśnił,  iż  nie  ma  jeszcze  sprecyzowanego  kosztu  dzierżawy. 

We wstępnych rozmowach padła kwota 4 tys. zł, z ewentualną ulgą w pierwszym roku. 

Przewodniczący zarządził 10 min przerwę.

Wznowiono obrady po przerwie.

Głos  zabrała  radna  Agnieszka  Cyrta  która  uważa,  że  z  punktu  ekonomicznego  jest  to 

korzystna oferta gdyż obecnie budynek stoi pusty i nadal generuje koszta. Ma jednak pewne 

obawy, bo pozostaje jeszcze sprawa szkoły w Gończycach, czy nie straci uczniów. Następnie 

radna  zwróciła  się  z  pytaniem  do  radnego  Stanisława  Błażejczyka  jakie  jest  zdanie 

mieszkańców Chotyni.

Wobec powyższego zapytania  radny Stanisław Błażejczyk  nadmienił,  iż  na  zebraniu  cała 

Rada sołecka zaakceptowała pomysł, a głosy od mieszkańców również są pozytywne.  

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Radny Roman Ochnio opuścił salę obrad.
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Pkt – 8

Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy 

w Sobolewie na 2014 r.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Roman Ochnio.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 9
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rocznych  planów  pracy  stałych  Komisji  Rady  Gminy 

w Sobolewie na 2014 r.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Roman Ochnio.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 10

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2014 r.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

Radny  Jan  Krupa  zwrócił  uwagę  Przewodniczącemu  Rady,  iż  plan  pracy  Rady  Gminy 

powinien opracować przy udziale wszystkich członków Rady.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Roman Ochnio.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Pkt – 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Roman Ochnio.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 12

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do 

zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Roman Ochnio.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 13

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2014 r.

Przewodniczący Rady oddał głos panu Antoniemu Zgadło - Przewodniczącemu Gminnej Ko-

misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pan Antoni  Zygadło  szczegółowo omówił  Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na zakończeni swojej wypowiedzi wyraził niezadowo-

lenie z nieobecności radnych na zorganizowanych w warsztatach „Archipelag Skarbów”.

Wobec powyższego radna Maria Kowalczyk wyjaśniła, iż wielu radnych nie mogło przybyć 

na owe spotkanie z uwagi na fakt, iż odbywało się ono w godzinach pracy.
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Następnie głos zabrał pan Krzysztof  Łapacz - dyr. Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

w Sobolewie wyrażając uznanie wobec działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych oraz chęć dalszej współpracy.

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia powyższej uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Roman Ochnio.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 14

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Sobolew na 2014 r.

Pan  Antoni  Zygadło  –  Przewodniczący  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  szczegółowo  przybliżył  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy 

Sobolew na 2014 r.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Roman Ochnio.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Głos zabrał pan Wójt omawiając projekt uchwał przygotowanych w celu prawnego uregulo-

wania ul. Wiosennej. Wyjaśnił, iż kolejne dwa projekty dotyczą nieruchomości pana Kobusa. 

Pierwsza uchwała dotyczy darowizny jaką pan Kobus przekazuje na rzecz Gminy, druga z ko-

lei to kupno działki od pana Kobusa. Koszt kupna to ok. 10 tys. zł, czyli 15 zł za m2.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.
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W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Roman Ochnio.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Roman Ochnio.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 17

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości budynkowej.

Głos zabrał pan Wójt wyjaśniając, iż Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sobo-

lewie wystawiła na sprzedaż sklep we wsi Kobusy. W związku z faktem, iż mieszkańcy owej 

wsi nie mają miejsca na spotkania sołeckie, które obecnie odbywają się w domu pani sołtys, 

Urząd postanowił kupić przedmiotową nieruchomość. Cena wywoławcza to 25 tys. zł.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Roman Ochnio.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 18
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody 

głosowania.
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Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Roman Ochnio.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 19

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Jako  pierwsza  głos  zabrała  mieszkanka  pani  Danuta  Błażejczyk,  która  powiedziała, 

iż wspólnie  z  innymi  mieszkańcami  przybyli,  aby  wyrazić  swoje  niezadowolenie 

z przeznaczenia funduszu sołeckiego w sołectwie Sobolew I. Zwróciła się bezpośrednio do 

sołtysa Ryszarda Gazdy z pretensją, iż podjął tak ważną decyzję dotyczącą środków sołectwa 

bez konsultacji z mieszkańcami przeznaczając 25 tys. zł na plac zabaw. Mieszkanka uważa, 

iż bardziej zasadnym byłoby przeznaczenie owych środków na oświetlenie ul. Krępskiej.

Odpowiadając sołtys przekazał, iż taka decyzja została podjęta w związku z dokończeniem ul. 

Wiejskiej,  a  pozostała  kwota  została  przeznaczona  na  plac  zabaw,  ponieważ sprzęt  ulega 

zniszczeniu i należy go wymienić. Odnosząc się do oświetlenia na ul. Krępskiej przyznał, iż 

faktyczne  jest  taka  potrzeba,  ale  skromny  fundusz  sołecki  jest  niewystarczalny  na  taką 

inwestycję.

Do powyższego tematu odbyła się dyskusja. 

Swoje zdanie wyraził między innymi Sekretarz Jan Tywanek wyjaśniając, iż ciągłe pretensje 

o niedoinformowaniu społeczeństwa, są bezzasadne. Gdyż na spotkania sołeckie przychodzą 

tylko nieliczni mieszkańcy. Dodał ponadto, że plac zabaw w Sołectwie I wymaga remontu 

ponieważ  jest  bardzo  zniszczony  i zdewastowany,  a  dzieci  naprawdę  licznie  z  niego 

korzystają.

Następnie radny Marian Lipiec poprosił o poprawienie monitoringu przy PKP.

Odnosząc się do wypowiedzi radnego głos zabrał pan Grzegorz Gardziński – dzielnicowy 

Gminy Sobolew. Przyznała, iż faktem jest, że obecny monitoring nie do końca spełnia swoją 

funkcję, gdyż ma mały zasięg. Jego zdaniem należałoby zakupić nowe kamery i skierować 
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w kierunku dworca PKP.

Z kolei sołtys Danuta Błachnio poinformowała, iż społeczeństwo pyta co zrobić z eternitem 

i czy są jakieś formy dofinansowania jego utylizacji.

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  w  poprzednich  latach  gmina  organizowała  takową  zbiórkę. 

W ubiegłym  roku  nie  była  przeprowadzona  z  powodu  braku  dofinansowania.  Obecnie 

przygotowywany  jest  wniosek  o  dofinansowania  utylizacji.  Na  razie  należy  uzbroić  się 

w cierpliwość i czekać na zatwierdzenie wniosku.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  treść prośby pani Górskiej  o pomoc w związku 

z pożarem w jej domu. 

Do prośby odniósł się pan Wójt informując, iż sytuacja jest dramatyczna, ponieważ ogień 

podłożył mąż i właścicielka nie dostanie odszkodowania. Możliwości Gminy są ograniczone. 

Zostały już uruchomione środki w wysokości 5 tys. zł na zakup materiałów budowlanych. 

Pismo wpłynęło przed uruchomieniem owych środków. Pan Wójt dodał, iż ze strony Gminy 

można by było jeszcze oddelegować pracowników jako pomoc fizyczna.

Odbyła się dyskusja. Między innymi sołtys wsi Kobusy Elżbieta Czechowska przedstawiła 

propozycje włączenia się w pomoc sołtysów poprzez informowanie o zaistniałej tragedii przy 

zbieraniu podatków. 

Przewodniczący odczytał również pismo od Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sobolewie.

Z kolei pan Wójt poinformował, iż wpłynęły odpowiedzi od  Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie z którymi można 

się zapoznać w obsłudze rady.

Przewodniczący  zaprosił  Radnych  na  spotkanie  z  ks.  Biskupem,  które  odbędzie  się 

w Urzędzie Gminy dnia 2 kwietnia 2014 r.

Głos zabrał również dzielnicowy wyjaśniając, iż istnieje problem z oznakowaniem budynków 

dlatego w najbliższym czasie zostanie wystosowane pismo do mieszkańców o wypełnienie 

obowiązku. Niedostosowanie się do wytycznych będzie egzekwowane.

Radna Anna Rucińska zapytała o termin rozpoczęcia remontu ul. Wspólnej.

Odpowiadając pan Wójt wyjaśnił, iż remont ruszy w kwietniu lub maju.
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Sołtys sołectwa Sobolew III Danuta Błachnio zapytała o przebudowę linii telefonicznej na ul. 

Milanowskiej.

Odpowiedzi udzielił pan Sekretarz wyjaśniając, iż w ubiegłym roku złożony został wniosek 

który został rozpatrzony pozytywnie, ale w związku z brakiem środków przebudowa się nie 

odbyła.

Pkt – 20
W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Leszek  Urawski 

zakończył obrady XXVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Dariusz Urawski
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