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Protokół Nr XXX/2017 

z XXX sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 22 września 2017 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 835 

Godzina zakończenia – 1125 
 

Obradom przewodniczył Karol Marcinkowski – Przewodniczący Rady Gminy                                  

w Sobolewie. 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 13 radnych. Nieobecni radni: Henryk Pukaluk 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, 

7. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, 

8. Mieszkańcy Gminy. 

 

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 XXX/211/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew – darowizny 

nieruchomości;  

- uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej; 

- uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie 

zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych; 

- uchwała Nr XXX/214/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

- uchwała Nr XXX/215/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. 

„Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie”; 

- uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. 

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

- uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok. 
 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXX sesję Rady 

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

sołtysów oraz mieszkańców. 

 

Poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy w Sobolewie wynosi 15 radnych, w sesji 
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uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma propozycje zmian porządku obrad. 

Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej” – jako pkt 9 porządku 

obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Anna Sowa 

i Rafał Talarek. 

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały wprowadzony został jako pkt 9 

porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 19 lipca 

2017 r.  

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

19 lipca 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 wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew – 

darowizny nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia – umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej 

własność Gminy Sobolew. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości 

gruntowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu 

na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

zadania p.n. „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego 

w Sobolewie”. 

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 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Anna Sowa 

i Rafał Talarek. 

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 19 lipca 

2017 r.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził 

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIX sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Anna Sowa 

i Rafał Talarek. 

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Protokół nr XXIX/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 4 

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

w dniu 19 lipca 2017 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

Pan Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXIX sesji -

załącznik nr 5. 

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

protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

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

odbyła się jedna krótka sesja dotycząca wprowadzenia zmian w budżecie. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Pkt – 6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

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

11 września 2017 r. oraz 20 września 2017 r. Na pierwszym posiedzeniu Komisja omówiła 

sprawy bieżące oraz zapoznała się z propozycją zmian budżetowych przygotowanych na 

najbliższą sesję. Z kolei na drugim posiedzeniu Komisja dokonała analizy informacji 

z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 roku oraz planów finansowych 

instytucji kultury.   

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, że Komisja obradowała w dniu 2 sierpnia 2017 r. podczas, którego zapoznała 

się z etapem prac inwestycji pod tytułem „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, 

ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew”.  
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przekazała, że Komisja w dniu 

30 sierpnia 2017 r. dokonała analizy stanu przygotowań placówek oświatowych do roku 

szkolnego 2017/2018. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nieobecni są Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki i Ochrony Środowiska i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w związku z tym, 

przedstawią sprawozdanie z działalności Komisji na kolejnej sesji. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Nikt nie zabrał głosu.  

 

Pkt – 7 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew – 

darowizny nieruchomości 

Głos zabrał Wójt wyjaśniając, że od Polskiego Związku Wędkarskiego wpłynęła prośba 

o przekazanie na rzecz Okręgu PZW w Siedlcach działek o numerach: 1436 (pow. 0,03 ha), 

1440 (pow. 0,05) i 1442 (pow. 0,51 ha).  

 

Radny Mirosław Śliz zapytał, czy działka o powierzchni 0,51 ha jest w całości pod wodą. 

Wójt wyjaśnił, iż jest to działka wzdłuż rzeki. Obecnie ciężko określić gdzie ona dokładnie 

przebiega. 

Radny Mirosław Śliz miał wątpliwości, gdyż Gmina przekazuje kolejny raz działki na rzecz 

PZW, a sama ma problem z pozyskaniem gruntów, który chciano by zagospodarować dla 

społeczności. 

Toczyła się dyskusja. Padały głosy, że działki, o których mowa i tak Gmina nie 

zagospodaruje, a grunt którym Gmina jest zainteresowana należy do innego związku.  

Przewodniczący Rady przypomniał, iż poruszany był temat, że Gmina powinna pozyskać 

i zagospodarować teren od strony starej lisiarni. Byłby to najlepszy teren, gdyż jest to 

atrakcyjny plac z dobrym dojazdem. 

 

Wójt przedstawił przedmiotowe działki na mapie.  

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego projektu uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Anna Sowa 

i Rafał Talarek. 

głosów “za” -11 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta.  

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia – umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej 

własność Gminy Sobolew 

Przewodniczący poinformował, że firma P4 Sp. z o.o (PLAY) zwróciła się z prośbą 

o wynajęcie części działki nr 359/9 we wsi Anielów, na której usytuowany jest budynek 

szkoły, na potrzeby budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na okres 10 lat. 

Głos zabrał radny Roman Ochnio wyjaśniając, iż nie było w ostatnim czasie zebrania 

wiejskiego i nie konsultował powyższego tematu z mieszkańcami. Jest to sprawa delikatna 

dlatego należy przeprowadzić konsultacje społeczne. Trzeba zwołać zebranie wiejskie niech 

mieszkańcy mają możliwość wypowiedzenia się i zajęcia stanowiska w powyższej sprawie. 
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Przewodniczący Rady poinformował, iż sam ma wątpliwości, ponieważ sprawa dotyczy 

terenu szkolnego. 

Wójt poinformował, że konsultował sprawę z panią dyrektor, która nie widzi przeciwwskazań 

na wydzierżawienie części terenu.  

Radna Justyna Kowalczyk również była zdania, że sprawę należy najpierw skonsultować 

z mieszkańcami.  

Wójt wyjaśnił, iż podjęcie uchwały nie przesądza o tym, że wieża w ogóle powstanie. Firma 

i tak będzie musiała przejść cały proces inwestycyjny, w czasie którego mieszkańcy i tak 

zostaną poinformowani o planowanej inwestycji. Ale racją jest, że może być to wrażliwa 

sprawa.  

Ponownie głos zabrał radny Roman Ochnio mówiąc, że nie należy robić wstępnego kroku 

w postaci podjęcia uchwały, skoro później może okazać się, że był to błąd ze strony Rady 

i powstaną kłótnie i spory. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.   

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Anna Sowa 

i Rafał Talarek. 

głosów “za” - 0 

głosów “przeciw“ - 12 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została odrzucona jednogłośnie. 

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości 

gruntowej 

Przewodniczący przypomniał, iż sprawa dotyczy prośby państwa Tywanek i omawiana była 

wcześniej na posiedzeniach Komisji i decyzja była taka, żeby zrobić podział.  

Głos zabrał Wójt informując, iż zgodnie z ustaleniami zrobiony został podział. Wyceniona 

wartość przedmiotowej działki to 9239,00 zł netto. Następnie Wójt dodał, że jeśli działka 

będzie sprzedawana państwu Tywankom to zobowiązali się oni do poniesienia kosztów 

wyceny (ok. 3 tys. zł) oraz ustawienia mieszkańcom budynku starej gminy blaszaka w postaci 

boksów na węgiel, drzewo itp.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt 

uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Anna Sowa 

i Rafał Talarek. 

głosów “za” - 9 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 3 

Uchwała została podjęta.  

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu 

na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

Głos zabrał Wójt mówiąc, że Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Żelechowie 

zwróciło się z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób 
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niepełnosprawnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Z terenu naszej gminy 3 

dzieci uczęszcza na takie zajęcia.  

 

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. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Anna Sowa 

i Rafał Talarek. 

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Anna Sowa 

i Rafał Talarek. 

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

zadania p.n. „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego 

w Sobolewie” 

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. Nieobecny radny Henryk Pukaluk, Anna Sowa 

i Rafał Talarek. 

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2017-2022 

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. 

Przewodniczący otworzył dyskusję w powyższym punkcie. 

Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Szewczyk prosząc o wyjaśnienie, dlaczego w projekcie 

uchwały nie ma ujętego wniosku, który zgłosił na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 

o pozostawienie 200 tys. zł w Gończycach.  

Wójt odpowiedział, że za przygotowanie uchwały odpowiedzialny jest Wójt, dlatego 

w projekcie uchwały jest przesunięcie środków z zakupu samochodu dla OSP Gończyce na 

zakup samochodu dla OSP Chotynia. 

Następnie radna Hanna Matyska zapytała, jakie normy spełnia samochód zakupiony dla OSP 

Godzisz za kwotę 5 tys. zł.    
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Wójt przypomniał, że jednostka w Godziszu powstała dwa lata temu. Obecnie jest 

przeszkolonych dwóch strażaków, którzy mają uprawnienia do udziału w akcjach 

ratowniczych. Samochód dla OSP Godzisz zakupiony był po to, aby przyciągnąć młodych 

ludzi. Z kolei jednostka w Chotyni jest jednostką, która działa już wiele lat. Jak każda 

jednostka ma wzloty i upadki. Miała zakupiony samochód 20 lat temu z demobilu z wojska. 

Obecnie jego stan techniczny jest taki, że nie przejdzie on żadnego przeglądu technicznego, 

a jeśli nawet by przeszedł to wymaga remontu, którego wartość przerosłaby na pewno 

wartość samochodu. W związku z powyższym, aby utrzymać wartość bojową jednostki 

i przywrócić jej prężność sprzed kilku laty, trzeba zakupić im samochód. Obecnie jednostka 

nie wyjeżdża do akcji, ponieważ nie ma czym wyjechać. Jednostka ma zaplecze w postaci 

12 przeszkolonych ochotników. Dlatego inwestycja 200 tys. zł, w tą jednostkę, jest jak 

najbardziej zasadna. Nie ulega wątpliwości, że to jednostka z Gończyc jest na pierwszym 

miejscu i jej się nowy samochód należy najbardziej. Nie udało się niestety pozyskać w tym 

roku środków na zakup nowego samochodu dla OSP Gończyce. Mamy nadzieję i są 

obietnice, że w roku następnym przyznane będzie dofinansowanie i zostanie zakupiony nowy 

samochód. W budżecie na rok 2018 na pewno zostaną wydzielone środki na zakup 

samochodu dla OSP Gończyce, ponadto Ci, którzy w tym roku nie przyznali nam 

dofinansowania na powyższy cel deklarują, że w roku kolejnym będzie zupełnie inne rozdanie 

i środki zostaną przyznane.  

Głos zabrał Przewodniczący mówiąc, iż faktem jest, że w Chotyni samochód jest już stary, 

ale nie jest pewien, czy należy zakupywać samochód używany za 200 tys. zł. Następnie 

dodał, iż Gończyce są drugą co do wielkości miejscowością w Gminie Sobolew. W bieżącym 

roku  budżetowym 2017 nie będzie w tej miejscowości zrobiona żadna większa inwestycja, 

z uwagi na to, że całe środki, które były wydzielone w budżecie były scedowane w samochód. 

Przesuwając teraz te środki dochodzi do sytuacji, że miejscowość ta pozostaje w 2017 r. 

bez inwestycji. Następnie dodał: „Nie wiem, czy pan Wójt zagwarantuje w przyszłorocznym 

budżecie oprócz tego kawałka, który im się należy na 2018 r. zaległy kawałek tortu z roku 

2017. Mówienie, że przekaże się 200 tys. zł na samochód, jestem jak najbardziej za, ale czy te 

inwestycje pozostałe również będą uznane. Było to przeznaczone i powinno tak naprawdę 

zostać”. 

Z kolei radny Leszek Urawski zapytał, ile będzie kosztował nowy samochód dla OSP. 

Wójt odpowiedział, że około 800 tys. zł. 

Przewodniczący zaznaczył, iż trzeba brać pod uwagę fakt, że nie ma żadnej promesy na 

dofinansowanie.  

Wójt przyznał, iż faktycznie nie ma gwarancji, że uda się pozyskać dofinansowanie 

w przyszłym roku. 

Przewodniczący uzupełniając swoją poprzednią wypowiedź dodał, że trzeba brać pod uwagę, 

że to, iż ktoś obiecał nie oznacza, że dotrzyma słowa. Gdyby była pisemna promesa, tak jak 

ma Łaskarzew z Urzędu Marszałkowskiego, to wówczas można by faktycznie spodziewać się 

dofinansowania.  

Radny Piotr Szewczyk przypomniał, iż samochody w Gończycach również są z demobilu. 

Jednostka ma 100 % podjętych akcji. Żadna jednostka w Powiecie Garwolińskim nie ma 

takich wyników. Niestety po każdej akcji muszą spawać samochód bo ciągle coś się urywa. 

Następnie radny zwrócił się do Wójta mówiąc: „Mówi Pan, że pobudza jednostkę w Chotyni, 

a żeby Pan nie uśpił jednostki w Gończycach swoim przesunięciem. 

Głos zabrał radny Roman Ochnio mówiąc, iż głosując na Komisji Spraw Społecznych, 

Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa za zakupem samochodu dla OSP Chotynia 

i wcześniej za zakupem samochodu dla OSP Gończyce uważa, że są to sprawy, które chronią 

mienie i życie. Skoro nie ma możliwości zakupu samochodu dla OSP Gończyce w tym roku, 

to nie jest to zła wola, tylko jest taka sytuacja, a nie inna. Dla radnego jest to straż i czy 

samochód będzie kupiony tu czy tu, to nie ma znaczenia. Jeśli środki przeznaczone pierwotnie 

na zakup samochodu nie zostaną wykorzystane na ten cel to musiałyby być przeznaczone na 

inny cel i już wówczas nie wiadomo jak głosować. Należy chyba w tym momencie spojrzeć 

pod takim kontem, że straż to straż. Następnie radny odniósł się do padających słów 
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o niedofinansowaniu Gończyc  pytając: „to, jak wygląda sprawa niedofinansowania 6 

okręgów, które są pomijane we wszystkich inwestycjach”. Zdaniem radnego zawsze należy 

patrzeć na Gminę jako całość.  

Przewodniczący przypomniał, że na Komisji Budżetu i Finansów zgłoszone były dwa wnioski 

dotyczące zmian w budżecie i chciałby obecnie poddać je pod głosowanie.  

Wójt zabrał głos zwracając się do radcy prawnego z pytaniem, czy Rada może wprowadzać 

zmiany do zmian w budżecie zaproponowanych przez Wójta.  

Przewodniczący powiedział, że może. 

Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk mówiąc, że Radni nie są ubezwłasnowolnieni. Radni 

nie są tylko od podnoszenia lub niepodnoszenia ręki. Radni mają prawo wprowadzania zmian 

w propozycjach zmiany budżetowej w ciągu roku, o ile nie zmienia się deficyt jednostki. 

Czyli jeśli deficyt nie wzrasta Rada ma prawo dokonać zmian. Następnie Radna dodała: 

„Są takie przypadki, że może RIO nam cofnąć, bo powiedzmy stoi za Panem. Jest następna 

droga, droga do WSA, a później do NSA. Niestety Radni wygrywają. Rada wygrywa w NSA 

i są orzeczenia sądu wcale nie stare bo z 2011 r., gdzie NSA przyznało rację Radzie, że Rada 

może zmieniać zaproponowane przez Wójta zmiany budżetowe w ciągu roku, o ile nie 

zwiększa się deficyt jednostki.  

Wójt przypomniał, że Rada nie jest od wykonywania budżetu.  

Radny Mirosław Śliz zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego jakie jest jego zdanie. 

Radca prawny odpowiedział, że potrzebowałby trochę czasu, aby odszukać orzecznictwo 

w przedmiotowym zakresie i się z nim zapoznać.  

Przewodniczący ogłosił przerwę. 

Wznowiono obrady po przerwie.  

Do obrad dołączyła radna Anna Sowa. 

Jako pierwszy głos zabrał radca prawny wyjaśniając, że art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy 

o samorządzie gminnym mówi, iż Wójtowi przysługuje między innymi prawo zgłaszania 

propozycji zmian w budżecie gminy. Natomiast z dokumentów otrzymanych przed chwilą 

zarówno Regionalne Izby Obrachunkowe jak i Sądy raz twierdzą, że Rada już na sesji nie 

może dokonać tych zmian, albo zatwierdza to co przedstawił Wójt, albo tego nie uchwala. 

Inne orzecznictwa z kolei mówią, że Rada może dokonać zmian pod pewnymi warunkami, 

jeśli zmiana nie zwiększa deficytu. W orzecznictwach, które dostałem przed chwilą są jakby 

dwa kierunki. W związku z tym nie można jednoznacznie określić, czy Rada może, czy nie 

dokonywać takowych zmian.    

Radny Mirosław Owczarczyk poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów 

o ponowne odczytanie fragmentu protokołu z posiedzenia Komisji bo z niego wynikało jasno, 

czy oba wnioski przeszły, czy też nie. 

Radna Justyna Kowalczyk poinformowała, że jeśli chodzi o wniosek radnego Piotra 

Szewczyka wniosek był nierozstrzygnięty (za-2, przeciw-2, wstrzymujących się-1). Z kolei 

wniosek radnej Justyny Kowalczyk przeszedł (za-3, przeciw-1, wstrzymujących się-1).  

Przewodniczący wyjaśnił, że sytuacja wygląda tak, że jeden wniosek był rozstrzygnięty, 

a drugi nie. Dlatego dwa wnioski z Komisji Budżetu i Finansów przedłoży Radzie Gminiy do 

przegłosowania. Jeśli wnioski będą zatwierdzone pozytywnie to zostaną również naniesione 

poprawki do projektu uchwały. Następnie Przewodniczący dodał, iż na stole jest propozycja 

Wójta o zmianę w sprawie zakupu defibrylatora AED  dla OSP Kaleń-Grabniak – będzie to 

trzeci wniosek. 

Radny Roman Ochnio zapytał w nawiązaniu do wniosku radnego Piotra Szewczyka 

co dokładnie ma być wykonane za 200 tys. zł przy remizie w Gończycach.  

Radny Piotr Szewczyk wyjaśnił, że było by to utwardzenie placu przy remizie strażackiej 

i prace wewnętrzne np. zamontowanie klimatyzacji. 

Radny Leszek Urawski zapytał, czy są już jakieś kosztorysy. 

Radny Piotr Szewczyk odpowiedział, że pojawią się w przeciągu kilku dni. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, kto jest za tym, aby 200 tys. zł przesunąć 

z zakupu samochodu dla OSP Chotynia na utwardzenie terenu przy remizie strażackiej 

w Gończycach oraz zamontowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
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W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Henryk Pukaluk i Rafał Talarek. 

głosów “za” - 6 

głosów “przeciw“ - 7 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został odrzucony. 

Głos zabrał radny Roman Ochnio odnosząc się do wniosku radnej Justyny Kowalczyk 

o przesunięcie z ul. Widokowej 40 tys. zł na budowę parkingu przy poczcie. Radny zwrócił 

uwagę, iż radna Maria Kowalczyk już trzeci raz walczy o modernizację ul. Widokowej 

i kolejny raz chce się ją pozbawić środków na ten cel.  

Głos zabrała mieszkanka pani Łapko potwierdzając, iż cały czas środki z tej inwestycji są 

zabierane, a mieszkańcy proszą o modernizację drogi już od lat. Mieszkanka prosiła 

o wykonanie modernizacji ul. Widokowej. 

Do dyskusji przyłączyła się radna Maria Kowalczyk wyrażając swoje oburzenie w związku 

ze zgłoszonym wnioskiem radnej Justyny Kowalczyk o przesunięcie środków 

z ul. Widokowej. 

Głos zabrał mieszkaniec Jan Krupa mówiąc: „Jako przewodniczący Rady Sołeckiej na terenie 

którego jest zarówno ul. Widokowa jak i ul. Dębowa. Prawdopodobnie pierwsza pierwotna 

wersja budżetu zaproponowana przez Wójta zawierała środki na ul. Widokową. W trakcie 

roku przesunięto środki z Kobusów i ul. Widokowej na ul. Dębową. Analizując wykonanie 

budżetu za I półrocze patrzę, że wykonanie na ul. Dębowej wynosi 0. Domniemywam, 

że aktualnie też wykonanie będzie 0. Gdy przez 8 lat byłem Radnym, skoro coś przenosimy, 

że po to, aby to wykorzystać. Jakie są plany co do tych 200 tys. zł. Co będzie w ramach tych 

200 tys. zł zrobione. Może dokumentacja albo i nie. Zapewne te środki domniemywam gdyby 

były na ul. Widokowej byłyby skonsumowane. Skoro są na ul. Dębowej nie rozumiem tego 

prawdopodobnie z końcem roku wynik będzie 0. Czy chodzi o to, aby powstała nadwyżka 

budżetowa na przyszły rok”. 

Przewodniczący poinformował mieszkańca, aby poczekał do punktu wolne wnioski i tam 

zostanie udzielona odpowiedź na jego pytania.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku radnej Justyny Kowalczyk 

o przesunięcie 40 tys. zł z ul. Widokowej na budowę parkingu przy poczcie.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Henryk Pukaluk i Rafał Talarek. 

głosów “za” - 4 

głosów “przeciw“ - 8 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Wniosek został odrzucony. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku Wójta o zmianę w budżecie 

dotyczącą zakupu defibrylatora dla OSP Kaleń-Grabniak.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Henryk Pukaluk i Rafał Talarek. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały z przegłosowaną 

poprawką. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Henryk Pukaluk i Rafał Talarek. 

głosów “za” -8 

głosów “przeciw“ - 4 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta.  
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Pkt – 14 

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

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

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

ją pod głosowanie z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Henryk Pukaluk i Rafał Talarek. 

głosów “za” -8 

głosów “przeciw“ - 4 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta.  

 

Pkt – 15 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący wyjaśniając, że jak Rada parę lat temu wydzieliła 

200 tys. zł na ul. Jana Pawła II, Wyszyńskiego i Leśną, też było niezadowolenie bo środki 

były przesunięte z jednej części Sobolewa na drugą. Też była kłótnia i awantura. Decyzja 

Rady była jednak taka, a nie inna. Jest to centrum Sobolewa, Kościół, obecnie buduje się też 

przedszkole i chyba wszyscy uważają, że zadanie było słusznie wybrane przez Radę Gminy. 

W dalszej części Rada miała zamysł, aby zrobić ul. Dębową, duże doły i dużo nowych 

zabudowań, młodych małżeństw. I taka była decyzja, że Rada przesunęła znów 200 tys. zł 

na ul. Dębową. Taki ruch został dokonany przy uchwalaniu budżetu. W tej chwili ul. Dębowa 

wykonana została praktycznie w zerowym procencie. Na chwilę obecną jest zrobiony jedynie 

projekt.  

Radna Justyna Kowalczyk dodała, że w poniedziałek ma być rozstrzygnięcie przetargu, 

ale jest już październik, więc raczej trudno by inwestycja była wykonana w bieżącym roku.  

Głos zabrał ponownie Przewodniczący mówiąc, że duże zadania inwestycyjne powinny być 

ogłaszane na początku roku, aby był czas na ich zrealizowanie. Jesień jest takim okresem, gdy 

gminy starają się dopiąć budżet więc inwestorzy wykorzystują sytuację i podnoszą ceny. 

Najlepszym przykładem jest ubiegły rok, kiedy przetargi na budowę dróg lokalnych były 

ogłoszone na początku roku i wówczas ceny okazały się korzystne i zrobionych zostało 

więcej kilometrów niż planowano. Rzeczą oczywistą jest fakt, że każdy by chciał coś dla 

siebie, ale decyzja Rady była taka, aby na razie wykonać ul. Jana Pawła II, Kardynała 

Wyszyńskiego, Leśna i Dębową.  

Głos zabrał mieszkaniec Jan Krupa informując, że w ostatnim czasie odbyło się zebranie 

sołectwa Sobolew II. Wszyscy liczyli na obecność Radnych i że będzie to dobra okazja do 

pozyskania pewnych informacji. Niestety tak się nie stało, że Radni nie dotarli na zebranie 

stąd pewne niejasności co do zaplanowanych inwestycji. 

Radna Justyna Kowalczyk wyjaśniła, że intencją Rady nie było to, aby środki z inwestycji na 

ul. Dębowej weszły w nadwyżkę budżetową. Radna przypomniała, iż na wykonanie budżetu 

odpowiedzialny jest Wójt. Następnie odniosła się do zebrania sołeckiego, że nie było 

informacji na temat terminu. W poprzednim roku proponowała, aby terminy wszystkich 

zebrań sołeckich publikowane były na stronie internetowej Gminy. Ponadto zgłaszałam panu 

sołtysowi, aby zawiadamiał mnie o zebraniach sołeckich. Ale pan sołtys powiedział, 

że nikogo nie będzie zapraszał, czyli nie chce współpracy. Zwracając się do pana Jana Krupy 

Radna powiedziała „Zebranie ustalone na 8 rano w piątek, kiedy większość ludzi idzie do 

pracy, to chyba nie jest dobry termin.  

Głos zabrał sołtys zwracając się do Radnej powiedział: „Ogłoszenia wiszą jeszcze do dnia 

dzisiejszego na tablicach ogłoszeń. Zebranie było 18 września 2017 r. o 18:00. Koło okna 

pani sklepu wisi ogłoszenie tylko wystarczy głowę obrócić. Wyjątków nie będę robił, po to są 

ogłoszenia”.  
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Przewodniczący powiedział, że jego zdaniem jeśli sołtys zwołuje zebranie wiejskie to 

w dobrym tonie powinno być poinformowanie radnego.  

Głos zabrał radny Marian Lipiec zwracając się do Przewodniczącego powiedział: „Mówi się, 

iż pieniądze są przesuwane, ale tylko na te okręgi gdzie zamieszkują Radni z „Lepszego 

jutra”. Było 100 tys. zł na ul. Leszową, a pani Justyna Kowalczyk wystąpiła z wnioskiem do 

budżetu, aby przesunąć z tej inwestycji 80 tys. zł. Chciałem panią zapytać co zostało zrobione 

za pozostałe 20 tys. zł, takie chaszcze rosną, że wstyd. Tak samo zostały zabrane środki 

z ul. Widokowej”.  

Radna Hanna Matyska również dołączyła do dyskusji mówiąc: „Radny Marian Lipiec mówi, 

że „Lepsze jutro” przesuwa środki, a 200 tys. zł przecież przesunął Wójt, a można było 

przecież dać je na ul. Wiosenną, zamiast na zakup samochodu dla OSP Chotynia”. Następnie 

zwracając się do mieszkańców radna powiedziała: „Wyjaśniam mieszkańcom, że był to 

pomysł pana Wójta. Gdyby to umieściło „Lepsze jutro” to byłby dziś jazgot, więc to nie 

prawda, że „Lepsze jutro” rządzi”.  

Następnie głos zabrał Sekretarz Jan Tywanek wyrażając podziw dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych. W ostatnim czasie był świadkiem jak OSP Sobolew i OSP Gończyce udzielali 

pomocy podczas wypadku. Szybkość i profesjonalizm z jakim przeprowadzali akcję przerósł 

najśmielsze oczekiwania. Sekretarz jest zdania, iż powinno się inwestować właśnie w zakup 

samochodów, rozpieraków, nożyc do cięcia itp. Następnie dodał, iż zarzut, że nie ma dobrej 

woli, jest bezzasadny. Jak najbardziej dobra wola jest, przecież było przyznane 200 tys. zł na 

zakup samochodu dla OSP Gończyce. Nie dostaliśmy dotacji, więc czekamy do przyszłego 

roku.  

Radna Justyna Kowalczyk zwróciła również uwagę, że na ul. Widokowej przed wylaniem 

asfaltu powinny być wykopane rowy. Następnie radna zwróciła się do Wójta przypominając, 

że wykonanie projektu na ul. Dębową miało być w marcu lub w maju, ale termin został 

przesunięty o miesiąc. Jeśli środki są przyznane na jakąś inwestycję to tylko wszystko zależy 

od woli Wójta, żeby wykonać uchwalony budżet, a jeśli się nie chce tego wykonać to są różne 

sposoby.  

Przewodniczący dodał, iż Rada bacznie obserwuje wykonanie ul. Dębowej i zobaczą jaki 

będzie efekt końcowy.  

Głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk dziękując w imieniu swoim i sołtysa wszystkim 

sołectwom, z których przybyły delegacje oraz sołectwom, które przygotowały poczęstunki dla 

gości przybyłych na dożynki. Następnie nawiązał do wniosku o zakup samochodu dla OSP 

Chotynia wyjaśniając, iż wniosek przedłożył on na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, 

Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa wniosek został przyjęty i 5 głosami za. A dopiero 

później Wójt wpisał go do propozycji zmian w budżecie. Na zakończenie Radny zwrócił się 

do Przewodniczącego, aby jako czynny strażak ochotnik i czynny strażak zawodowy wyjaśnił 

dlaczego jest przeciwny zakupowi samochodu pożarniczego dla OSP Chotynia i czyni 

wszelkie metody, żeby tego samochodu nie było. Radny dodał, iż jest bardzo zdziwiony 

i odnosi wrażenie, że Przewodniczący swoją pracę i hobby jako ochotnik wykonuje 

z przymusu.  

Przewodniczący odpowiedział, iż nie jest przeciwny zakupowi samochodu dla OSP Chotynia. 

A co do głosowania to głosuje się nad całością zmian w budżecie, a nie nad zakupem 

samochodu dla Chotyni. Głosując określił się nad całością proponowanych zmian. 

Przewodniczący prosił, żeby nie mówić, że jest przeciwny zakupowi samochodu dla OSP 

Chotynia.  

Głos ponownie zabrał radny Mirosław Owczarczyk prosząc Przewodniczącego o udzielenie 

konkretnej odpowiedzi, czy podczas głosowania wniosku o zakup samochodu dla OSP 

Chotynia głosował za, czy przeciw zakupowi.  



12 
 

Przewodniczący odpowiedział, iż wypowiedział się już wcześniej, że samochód dla OSP 

Chotynia jest potrzebny.  

Z kolei radna Hanna Matyska zwracając się do mieszkańców zwróciła ich uwagę na to, 

że wniosek radnej Justyny Kowalczyk choć przeszedł na Komisji Budżetu i Finansów to 

jednak nie został uwzględniony w projekcie uchwały.  

Wójt przypomniał, że to on jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu uchwały. 

Następnie dodał: „Jest jakieś niezrozumienie oczywiście, że Wójt składa wnioski to jest 

sprawa jasna i oczywista. Moim zdaniem, to co żeście Państwo zrobili głosując sprawę 

radnego Szewczyka jest bezprawne. Rada Gminy uchwala budżet i wtedy uchwalając budżet 

może oczywiście robić zmiany. Natomiast jeśli budżet zostanie uchwalony to do 

dokonywania zmian w budżecie upoważniony jest wyłącznie Wójt”. Następnie włodarz 

nawiązał do przytoczonych wyroków mówiąc, iż to że jeden wyrok pokazuje takie stanowisko 

nie znaczy, że inne wyroki nie są zupełnie inne. Tak działają niestety sądy, że każda sprawa 

może mieć dwa różne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wójta jeśli chodzi o budżet to sprawa jest 

jasna, gdyż ustawa mówi jasno, że za realizację budżetu odpowiedzialny jest Wójt i tylko on 

może proponować zmiany.  

Głos zabrała radna Hanna Matyska wyjaśniając, że art. 240 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych, mówi o tym, że Rada może dokonywać zmian w budżecie. Wobec tego 

zgłaszanie zmian do budżetu w trakcie roku nie jest bezprawne.  

Mieszkanka pani Nazorek zwróciła się do Rady mówiąc: „Droga Rado przesuwacie pieniądze 

w lewo w prawo, tam gdzie wam wygodniej. Ja rozumiem, że w takim wypadku ul. Wiosenna 

będzie nadal taka jaka jest. Czyli Rada Gminy utworzy dodatkowy fundusz na naprawę 

samochodów osób, które korzystają z tej drogi. Tam już przejść nie można bo się nie da przy 

takich pogodach jak jest teraz. Jeśli ktoś z państwa nie wierzy zapraszam teraz w pantoflach, 

butach wiosennych niech ktoś przejdzie. Jeśli nie idąc po trawniku u państwa Nazorków, albo 

u państwa Władzińskich, środkiem nie da się przejść. Jadąc samochodem nie da się 

przejechać. Więc rozumiem, że albo zostanie utworzony specjalny fundusz na naprawę 

samochodów mieszkańców ul. Wiosennej, bo tam są dziury po kolana, albo znajdą się 

pieniądze, aby przynajmniej to wyrównać. Ja nie mówię, żeby zrobić asfalt, ale przynajmniej 

to osuszyć i wyrównać”.  

Mieszkańcy zwrócili uwagę, że poprzednie wyrównanie nic nie dało, ponieważ gdyby osoba 

wykonująca pracę posłuchała wówczas uwag mieszkańców zapewne efekt byłby pozytywny. 

A tak zostało wykonane to źle i nie przyniosło żadnej poprawy, wręcz przeciwnie pogorszyło 

tylko sprawę.  

Radna Justyna Kowalczyk wyjaśniła, że wykonawcę wybiera Wójt. 

Następnie głos zabrała radna Hanna Matyska zwracając się do mieszkańców powiedziała, 

iż zwrócili się do Rady z prośbą o modernizację ulicy, a powinni zwrócić się do Wójta, 

bo to on może umieścić zadanie w budżecie.  

Mieszkanka pani Nazorek Ewelina odpowiedziała, że ona wszystko rozumie, ale to Rada 

decyduje o tym czy uchwała przejdzie. Następnie mieszkanka dodała: „Mnie nie interesuje, 

czy ktoś jest za dobrą zmianą, czy przeciwko dobrej zmianie bo uważam, że ten podział nie 

powinien mieć tutaj miejsca i cały czas ktoś wstaje i mówi dobra zmiana, nie dobra zmiana. 

Pracujecie na rzecz Gminy i każdy obywatel jest tak samo ważny”.  

Głos zabrała mieszkanka pani Teresa Władzińska już kilka lat wstecz zgłaszano, że na 

wysokości jej posesji jest największy problem. Obecnie droga jest w fatalnym stanie. 

Mieszkanka prosiła, aby po wykonaniu ul. Widokowej pomyśleć o ul. Wiosennej. Przy okazji 

mieszkanka podziękowała za budowę przedszkola.  

Radny Leszek Urawski wyjaśnił, iż radnym owego okręgu jest radny Paweł Cyrta, ponieważ 

odnosi wrażenie, że mieszkańcy mylą okręgi wyborcze. Oczywiście on jako radny 
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sąsiedniego okręgu jest jak najbardziej za modernizacją tej ulicy bo codziennie przechodzi 

i widzi w jakim jest ona stanie technicznym.  

Głos zabrał również Przewodniczący mówiąc, iż ma nadzieję, że podczas dzisiejszej sesji 

padnie deklaracja ze strony Wójta o umieszczeniu w projekcie budżetu na przyszły rok 

modernizacji ul. Wiosennej.  

Następnie głos zabrała radna Justyna Kowalczyk zwracając się do sołtysa z pytaniem, 

czy dysponuje jakimś kruszywem, tłuczniem w ramach przydziałów sołeckich. Radna 

zwróciła się z pytaniem do władz, że może pozostały jeszcze jakieś środki z tzw. funduszu 

leszowego. 

Mieszkańcy zwracali uwagę, że to nie chodzi o same nawiezienie tłucznia lecz o prawidłowe 

wykonanie naprawy.  

Głos zabrał Sekretarz prosząc o wskazanie rozwiązania problemu odwodnienia na 

ul. Wiosennej. Przypomniał, że niedawno zakupione zostały działki pod przedmiotową drogę. 

Od strony torów do ul. Wiejskiej nadal Gmina nie jest właścicielem przedmiotowej drogi. 

Cały czas coś się dzieje na tej drodze dopiero w tym roku robiony był gaz.  

Odbyła się dyskusja pomiędzy Sekretarzem i mieszkańcami w wyniku, której Sekretarz 

powiedział, iż doły zostaną zasypane jak tylko pogoda na to pozwoli.  

Następnie głos zabrała mieszkanka ul. Długiej pani Maria Dudkowska pytając, 

co z modernizacją ulicy przy, której mieszka. Padły podczas dzisiejszego posiedzenia 

stwierdzenia, że straż jest bardzo ważna, to dlaczego nie modernizuje się ulicy po której straż 

przy każdym wyjeździe się porusza, mówiła pani Dudkowska. Mieszkanka zwróciła uwagę, 

iż obecny stan drogi jest naprawdę zły, a co będzie w momencie kiedy w związku z budową 

wiaduktu kolejowego ruch zostanie skierowany na przedmiotową drogę. Mieszkanka prosiła 

o konkretną deklarację, że po skończonych pracach przy wiadukcie wykonana będzie 

modernizacja ul. Długiej.  

Radna Justyna Kowalczyk odniosła się do wypowiedzi mieszkanki mówiąc, że Radni nie 

mogą obiecać terminu wykonania drogi, ponieważ nie wiadomo, czy będą Radnymi 

w kolejnej kadencji. 

Mieszkanka przypomniała, że w poprzedniej kadencji radna Anna Rucińska prosiła 

o modernizację ul. Długiej. Mieszkanka dodała, iż od początku kadencji występuję 

o modernizację przedmiotowej drogi. Jest to najstarsza droga w Sobolewie i należy ją 

poprawić.  

Głos zabrał mieszkaniec Jan Krupa nawiązując do prośby mieszkańców o modernizację 

ul. Wiosennej powiedział, że jako dziadek przez rok czasu odwoził wnuczkę do szkoły 

i rozumie doskonale prośbę przybyłych mieszkańców. Doły na tej ulicy są przez cały rok bez 

różnicy czy jest sucho czy mokro. Mieszkaniec prosił o wzięcie pod uwagę przedmiotowej 

drogi przy projektowaniu budżetu. Na zakończenie wypowiedzi mieszkaniec zwrócił się do 

Wójta z pytaniem, czy jest wykonana dokumentacja na ul. Dębową i jaki jest plan co do niej 

w najbliższym czasie.  

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że dokumentacja jest wykonana za tydzień zostanie 

rozstrzygnięty przetarg.  

Mieszkaniec Jan Krupa powiedział, iż ważne jest, aby wykorzystać środki, które zostały 

wydzielone w budżecie na przedmiotową inwestycję.  

Radna Justyna Kowalczyk dodała, iż środki były przyznane przy zatwierdzaniu budżetu na 

koniec roku 2016, więc czasu na wykonanie zadania było dużo.   

Głos zabrał Sekretarz mówiąc, że jest ogień krytyki, tylko najlepiej było by gdyby ktoś wstał 

i powiedział na przykład „Panie Wójcie to Pan źle zrobił. Tu Pan nie powinien robić, 

a powinien Pan zrobić akurat ul. Wiosenną. Nie budujmy przedszkola, nie róbmy dróg 

za nowym kościołem, odłóżmy tam coś jeszcze, a zróbmy ul. Wiosenną. Było dofinansowanie 

na ulicę Jana Pawła II, Wyszyńskiego i Leśną i 1600 m drogi będzie zrobione. Powinno 
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to cieszyć. Ulica Dębowa ileś będzie zrobione. Coś się przecież robi. Budowa przedszkola 

pochłania olbrzymie środki. To nie jest tak, że można naciągnąć budżet. Trzeba zrobić to albo 

to. Trzeba wstać i powiedzieć Wójcie, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący to Pan zrobił źle, 

tamto zrobił Pan źle, a to Pan powinien zrobić. I wtedy jest to dyskusja twórcza”. 

Głos zabrała mieszkanka ul. Wiosennej wyjaśniając, iż proszą tylko o wyrównanie drogi nikt 

nie mówi o dużych środkach.  

Ponownie głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk zwracając się do Przewodniczącego, 

aby udzielił konkretnej odpowiedzi, czy głosował za zakupem samochodu strażackiego dla 

Chotyni czy przeciw.  

Przewodniczący odpowiedział „jakbyś uważny był na sesji to byś wiedział, że wniosek nie 

dotyczył zakupu samochodu dla Chotyni”. 

Na co radny Mirosław Owczarczyk powiedział: „byłem bardzo uważny i głosowałeś 

przeciw”. 

Następnie głos zabrała radna Anna Sowa zwracając się do Sekretarza, aby powiedział jakie są 

planowane przez Powiat Garwoliński inwestycje na terenie Gminy Sobolew w 2018 r. 

Sekretarz wyjaśnił, iż w powiecie ustalanie budżetu odbywa się trochę inaczej. Na początku 

kadencji następuje od razu podział środków na 4 lata. W 2018 r. ma być wykonana wspólnie 

z Gminą Sobolew ul. Krępska na odcinku od starego kościoła do cmentarza. Ponadto ma być 

wykonana droga Przyłęk-Sokół na odcinku od mostu w kierunku szkoły. Trzecia inwestycja to 

modernizacja drogi Kownacica-Gończyce.     

Głos ponownie zabrała radna Anna Sowa prosząc, aby radny powiatowy wnioskował 

o przesunięcie inwestycji z Sokoła i Kownacicy na Kaleń, ponieważ w związku z trwającą 

modernizacją kolejową, komunikacja zastępcza porusza się przez Kaleń, a droga jest w stanie 

fatalnym.  

Sekretarz wyjaśnił Radnej, iż Powiat godząc się na ruch samochodów komunikacji zastępczej 

autobusowej, wydał zgodę pod warunkiem, że wszystkie uszkodzenia jakie wystąpią 

w związku z prowadzoną inwestycją zostaną naprawione po zakończonych pracach.  

Następnie głos zabrał sołtys sołectwa Godzisz prosząc o ustawienie wiaty przystankowej dla 

dzieci w Godziszu oraz o oczyszczenie rzeki. 

Wójt wyjaśnił, iż co do wiaty sołtys ma fundusz sołecki i z niego można dokonać zakupu 

wiaty. Co do rzeki to tego typu prace przeprowadza się po zimie.  

Przewodniczący zasugerował sołtysowi, iż najlepszym rozwiązaniem jest zebranie 

dokumentacji zdjęciowej wówczas będzie wiadomo jakie prace i gdzie trzeba przeprowadzić.   

Sołtys Jacek Bożek również zwrócił się do radnego powiatowego Jana Tywanka odnosząc się 

do wcześniejszych wypowiedzi powiedział, że ależ owszem po skończonych pracach firma 

załata dziury, ale problem jest w tym, że droga generalnie cała się zapada szczególnie na 

odcinku w stronę Damianowa. Ponadto sołtys poprosił radnego, aby wnioskował o ujęcie 

w przyszłości tej inwestycji w budżecie Powiatu Garwolińskiego. Następnie sołtys poprosił 

o ustawienie znaku ustąp pierwszeństwa w Kaleniu od strony Korytnicy przy tzw. rondzie. 

Głos zabrał Przewodniczący, który zwracając się do mieszkanki Marii Dudkowskiej 

ponownie tłumaczył, iż w związku z trwającą modernizacją linii kolejowej i planowanym 

zamknięciem drogi pod wiaduktem ruch prawdopodobnie skierowany zostanie na ul. Długą, 

więc inwestowanie w przedmiotową drogę na chwilę obecną mijałoby się  z celem.  

Radny Leszek Urawski poparł wnioskującą mieszkankę o modernizację ul. Długiej 

oraz mieszkańców ul. Wiosennej.  

Mieszkanka Maria Dudkowska prosiła o konkretną deklarację dotyczącą ul. Długiej.  

Głos ponownie zabrał Przewodniczący odnosząc się do inwestycji na ul. Dębowej wyraził 

swoje zdanie, iż tego typu inwestycje należało rozpocząć na początku roku, a nie 

w październiku. Taki ruch pozwoliłby na wykorzystanie choćby pozostających z inwestycji 
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środków na inne zadanie. A obecna sytuacja pokazuje, że prawdopodobnie rok zamknie się 

z niezrealizowaną inwestycją. 

Z kolei radny Leszek Urawski powiedział, iż w Gończycach została wykonana droga 

do trzech gospodarstw i kończy się w życie. A równie dobrze w zamian można było wykonać 

odcinek ul. Wiosennej. Nie chodzi o miejscowość, tylko o to, że wylany asfalt służy głównie 

jako dojazd do pól.  

Następnie głos zabrał sołtys Ostrożenia Drugiego Adam Zygadło wyjaśniając, iż trwa budowa 

drogi ekspresowej, a w Ostrożeniu nie ma oznaczeń co do ograniczeń. Skrzyżowania również 

nie są oznakowane. Ponad to na oznakowaniu o objeździe jest błąd.  

Głos zabrał Wójt zwracając się na wstępie do pani Marii Dudkowskiej powiedział, że cieszy 

jej zrozumienie, iż remont z punktu widzenia gospodarczego w chwili obecnej byłby bez 

sensu. Następnie dodał: „Jeśli będę tutaj dalej to po zakończeniu prac kolejowych, 

czyli zrobieniu wiaduktu na pewno przychylę się do ul. Długiej, bo ona jest teraz następna 

w kolejce. Nie ma wcześniejszych. Tylko to nie chodzi też o sam asfalt tam musi być chodnik 

i krawężnik. Trzeba to zrobić już tak, żeby była to uliczka taka miejska”. Następnie zwrócił 

się do mieszkańców ul. Wiosennej: „Ja rozumiem Wasz zapał i zdenerwowanie, że chodzicie 

po błocie, ale popatrzcie na to, że na tej ulicy cały czas coś się robi. Dopiero w tym roku 

kopany był gaz, czyli znowu się coś tam kopało, znowu była inwestycja. Jesteście młodym 

osiedlem. Nie będę wspominał, że wykupiliśmy od pana Łętowskiego za grube pieniądze 

drogę bo w ogóle kanalizacji by nie było. Tak jest zrobiona kanalizacja. Jest robiony 

wodociąg i to jeszcze nie do końca, bo jeszcze koniec ulicy nie ma wodociągu i chcemy 

to w tym roku jeszcze zrobić. Także cały czas coś się robi na tej ulicy. Najpierw trzeba zrobić 

to co pod ziemią, aby później ewentualnie nie psuć już tego. Ja rozumiem, że denerwujecie 

się bo ci co mieszkają tu bliżej ul. Wiejskiej mają już dawno wodę, kanalizację, gaz i nic nie 

potrzebują. Ale Ci co dalej się budują, też muszą to mieć i to się też robi. Na pewno, 

przychodźcie, monitujcie tylko miejcie to na uwadze, że my musimy patrzeć na to zimnym 

okiem i nie możemy lać asfaltu wtedy, kiedy za dwa miesiące będzie się kopało gaz.  

Mieszkanka odpowiedziała: „My nie chcemy, żeby ktoś nam położył asfalt. My chcemy móc 

normalnie dojść do swojej posesji”.  

Wójt odpowiedział, że nie ma problemu, aby wysypać drogę tłuczniem. 

Mieszkańcy poprosili, aby było to zrobione zgodnie z ich uwagami. To znaczy najpierw 

zerwać warstwę, a dopiero później wysypać tłuczniem i wyrównać, a nie nasypywać kolejną 

górkę.  

Głos zabrał radny Roman Ochnio zwrócił uwagę na fakt, że mieszkańcy coraz częściej 

worywują się w drogi. Później przychodzą Ci sami ludzie i narzekają na zły stan dróg. 

Zdaniem radnego powinny być wystosowane okólniki do mieszkańców w powyższej sprawie. 

Na zakończenie radny przypomniał ponownie o krzakach przy drodze Anielów-Ostrożeń.    

 

Pkt – 16 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący radny Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 
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