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Protokół Nr XXXII/2017 

z XXXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 18 października 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1500 

Godzina zakończenia – 1545 
 

Obradom przewodniczył Karol Marcinkowski – Przewodniczący Rady Gminy                                  

w Sobolewie. 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 11 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta, Maria Kowalczyk, Mirosław 

Owczarczyk 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. Sołtysi z sołectw Gminy Sobolew. 

 

Załączniki do protokołu stanowią: 

1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1, 

2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2, 

3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3, 

4. Podjęte uchwały: 

- uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 października 2017 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/214/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 

22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

- uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 października 2017 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały 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 XXXII/221/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 października 2017 r. 

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

- uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXXII 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 

uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Jako pierwszy głos zabrał Wójt składając wnioski o dodanie dwóch punktów: 

1. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2017-2022”, jako pkt. 6 porządku obrad- wniosek nr 1. 
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2. „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok”, jako pkt. 

7 porządku obrad – wniosek nr 2. 

Wójt wyjaśnił, iż chodzi o to, że w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert przetargu 

„Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew” i okazało się, że zabraknie 

środków i jest propozycja aby przenieść 5 tys. zł z kopania rowów.  

Zgłoszono kolejny wniosek o wprowadzenie punktu: „Interpelacje, wolne wnioski 

i zapytania” jako pkt. 8 porządku obrad. – wniosek nr 3. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku nr 1. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Maria Kowalczyk, 

Mirosław Owczarczyk i Rafał Talarek.  

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek nr 1 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku nr 2. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Maria Kowalczyk, 

Mirosław Owczarczyk i Rafał Talarek.  

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek nr 2 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku nr 3. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Maria Kowalczyk, 

Mirosław Owczarczyk i Rafał Talarek.  

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Wniosek nr 3 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący odczytał porządek obrad po dokonanych poprawkach. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Gminy 

Sobolew oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sobolew za 2016 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/214/2017 Rady Gminy 

w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 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”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobolew na lata 2017-2022. 

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

8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Maria Kowalczyk, 

Mirosław Owczarczyk i Rafał Talarek.  
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głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Pkt – 3 

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Gminy 

Sobolew oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sobolew za 2016 r. 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy odczytując wynik analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy za 2016 r. – załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu. 

Następnie pan Wójt odczytał wynik analizy oświadczeń majątkowych wójta, sekretarza, 

skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy złożonych za 2016 r. – 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt – 4 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/214/2017 Rady Gminy 

w Sobolewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

Głos zabrała pani Skarbnik wyjaśniając, że w związku z tym, iż w uchwale budżetowej 

widnieje zapis mówiący o upoważnieniu Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek. Wobec 

tego nie podejmuje się już kolejnej uchwały lecz Wójt zarządzeniem zaciąga kredyt lub 

pożyczkę. W związku z powyższym trzeba uchylić uchwały podjęte na ostatniej sesji.  

Przewodniczący otworzył dyskusję w powyższym punkcie.  

Radna Justyna Kowalczyk zapytała, czy jest z Regionalnej izby obrachunkowej jakieś pismo 

w tej sprawie.   

Skarbnik odpowiedziała, że nie ma pisma została poinformowana telefonicznie. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższej uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Maria Kowalczyk, 

Mirosław Owczarczyk i Rafał Talarek.  

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Pkt – 5 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 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”. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

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, Maria Kowalczyk, 

Mirosław Owczarczyk i Rafał Talarek.  

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
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Pkt – 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2017-2022 

Skarbnik poinformowała, że odbył się przetarg na modernizację ul. Widokowej. Na ten cel 

w budżecie było zaplanowane 60 000,00 zł. Z uwagi na to, że oferta była wyższa niż środki 

w budżecie przetarg nie mógłby być rozstrzygnięty. Z tego względu jest zmiana, aby 5 tys. zł 

które zostało na kopanie rowów przy ul. Widokowej przełożyć na modernizację ulicy, 

aby mógł być rozstrzygnięty przetarg. Jeżeli jakieś środki zostaną to wówczas przeznaczone 

zostaną ponownie na wykopanie rowów.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego projektu uchwały. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Maria Kowalczyk, 

Mirosław Owczarczyk i Rafał Talarek.  

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta.  

 

Pkt – 7 

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. 

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Maria Kowalczyk, 

Mirosław Owczarczyk i Rafał Talarek.  

głosów “za” – 9 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta.  

 

Pkt – 8 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący informując, iż prawdopodobnie do najbliższego 

piątku Minister Finansów ogłosi już wszystkie stawki dotyczące podatków, w związku z tym 

Komisje będą mogły rozpocząć prace nad ustaleniem wysokości stawek podatkowych dla 

Gminy Sobolew na 2018 r. Ponad to Przewodniczący poinformował, iż sesja podatkowa 

planowana jest około 16 listopada 2017 r.  

Radny Roman Ochnio poinformował, iż w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie 

wyjazdowe Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

podczas którego członkowie Komisji zapoznali się ze stanem kilku dróg. Między innymi 

Komisja dokonała oględzin drogi Anielów-Ostrożeń Drugi. Wniosek z Komisji był taki, 

aby wspólnie z sołtysem doprecyzować sprawę i zawiadomić mieszkańców, którzy 

są właścicielami działek przy przedmiotowej drodze. 

Sołtys wsi Ostrożeń Drugi powiedział, iż na wiosnę był rozpowszechniony okólnik o tym, 

że zobowiązuje się właścicieli działek przyległych do drogi do wycięcia krzewów. Ale odzew 

był taki, że nie zrobił tego nikt. Była nawet rozmowa, że może ktoś jest chętny wyciąć 

i zabrać krzaki dla siebie, ale nikt nie wyraził zainteresowania.  

Wójt był zdania, że jeśli jest taka potrzeba to trzeba wynająć firmę i zrobić z tym porządek.  

Głos zabrał mieszkaniec pan Paweł Maszkiewicz pytając co z ul. Wrzosową. Na modernizację 

przyznane są środki z funduszu sołeckiego, ale do chwili obecnej nic się nie dzieje. 

Mieszkaniec podkreślił, że droga w części jest własnością Gminy, a później przebiega przez 

prywatny grunt jego teściów, którzy wyrażają zgodę na przekazanie nieodpłatnie gruntu pod 

przedmiotową drogę.  

Radni zapoznali się z przebiegiem drogi na mapie. Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie. 

Zastanawiano się nad tym w jaki sposób pomóc mieszkańcom i jakie rozwiązanie byłoby 
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najlepsze. Poinformowano mieszkańca, że pierwszy krok muszą uczynić właściciele gruntu 

poprzez złożenie pisma do Urzędu wyrażającego chęć przekazania gruntu pod drogę. Ponadto 

podjęto decyzję, iż po skończonej sesji radni udadzą się na przedmiotową drogę.  

Następnie głos zabrał radny Henryk Pukaluk nawiązując do przesuniętych środków z zakupu 

samochodu dla OSP Gończyce na zakup samochodu dla OSP Chotynia prosił o podanie jakiś 

szczegółów jakiej marki będzie to samochód i z jakiego rocznika.  

Wójt poinformował, iż odbył się już przetarg. Obecnie trwa uzgadnianie dokumentacji 

i w przyszłym tygodniu przetarg zostanie rozstrzygnięty. Samochód jest marki renault rocznik 

2000.  

Zdaniem radnego Henryka Pukaluka samochód powinien być zdecydowanie młodszy.   

 

Pkt – 9 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Karol Marcinkowski 

 


