
Protokół Nr XXXIII/2014 

z XXXIII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 7 października 2014 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 14
00 

Godzina zakończenia – 14
30 

 

Obradom przewodniczył Leszek Dariusz Urawski – Przewodniczący Rady Gminy                                  

w Sobolewie. 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Obecnych – 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew; 

2. Jan Tywanek – Sekretarz Gminy; 

3. Grażyna Napora – Skarbnik Gminy. 

 

Załączniki do protokołu stanowią: 

1. Lista obecności radnych, 

2. Lista obecności zaproszonych gości, 

3.Podjęte uchwały: 

- uchwała Nr XXXIII/268/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok; 

- uchwała Nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2014-2022; 

- uchwała Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

- uchwała Nr XXXIII/271/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki; 

- uchwała Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 7 października 2014 r. 

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

i wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Sobolew. 

Pkt – 1   

Przewodniczący obrad dokonał otwarcia XXXIII sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

Powitał radnych oraz pracowników Urzędu Gminy na czele z Panem Wójtem. 



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. 

Nie zgłoszono zmian do porządku obrad wobec tego Przewodniczący odczytał jego treść: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014-2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania 

p.n. Remont i wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Sobolew.  

8. Zamknięcie obrad.   

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu 

uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski, Roman Ochnio, Wiesław 

Garnek. 

głosów “za” - 12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Do obrad dołączyli radny Roman Ochnio i radny Wiesław Garnek. 

 

Pkt – 3  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy wyjaśniając, iż sesja została zwołana, ponieważ do tej pory nie 

wymagano, aby każdorazowo upoważniać Wójta do zaciągania pożyczek do wysokości 

deficytu wynikającego z danej uchwały. Następnie pani Skarbnik omówiła szczegółowo 

dokonane zmiany w budżecie Gminy na 2014 r.  

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 



głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Pkt – 4 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014-2022. 

Projekt uchwały przybliżyła Skarbnik Grażyna Napora. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Skarbnik wyjaśniła, iż zwiększy się wysokość kredytu. Zmienia się różnica między pożyczką 

planowaną na kanalizację, która wynosiła 635 714,00 zł, a obecnie będzie to kwota 

605 319,00 zł. Zmianie ulegnie również podstawa prawna, ponieważ kredyt ten nie jest 

zaciągany na pokrycie planowanego deficytu lecz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. 

  

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 



 

Pkt – 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

Pani Skarbnik poinformowała, iż zmianie ulega kwota pożyczki wynosiła 635 714,00 zł, 

a obecnie jej wysokość zmniejsza się o 30 395,00 zł. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania 

p.n. Remont i wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Sobolew. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż przy przepisywaniu uchwały w podstawie prawnej brzmiącej 

„art. 89   ust. 1  pkt  2 i 4  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r. o finansach  publicznych” 

pominięty został zapis „i 4”. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 8  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek Urawski 

zakończył obrady XXXIII Sesji Rady Gminy w Sobolewie.  

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący Rady Gminy  

Leszek Dariusz Urawski 


