
Protokół Nr XXXV/2018  

z XXXV sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 4 stycznia 2018 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 830 

Godzina zakończenia – 835 
 

Obradom przewodniczył Karol Marcinkowski – Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie. 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Justyna Kowalczyk i Rafał Talarek.  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew. 

2. Jan Tywanek – Sekretarz Gminy Sobolew. 

3. Grzegorz Mikulski – radca prawny.  

 

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 XXXV/246/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 stycznia 2018 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach niektórych formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych; 

- uchwała Nr XXXV/247/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 stycznia 2018 r. 

w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Rady 

Gminy w Sobolewie wraz z odpowiedzią na tę skargę – do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXXV sesję Rady 

Gminy w Sobolewie. Powitał Wójta Gminy, radnych i sołtysów oraz przybyłych gości. 

 

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. 

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach 

niektórych formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na 

uchwałę Rady Gminy w Sobolewie wraz z odpowiedzią na tę skargę – do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. 

5. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 



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

Roman Ochnio i Rafał Talarek.  

głosów “za” – 11 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Do obrad dołączył radny Roman Ochnio.  

 

Pkt – 3 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach 

niektórych formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Wójt wyjaśnił, iż w uchwale dotyczącej druków deklaracji podatkowych w pouczeniu widniał 

zapis „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie 

grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym” jest on niezgodny 

z prawem w związku z tym, przygotowany został powyższy projekt uchwały. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Justyna Kowalczyk 

i Rafał Talarek.  

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Pkt – 4 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie 

na uchwałę Rady Gminy w Sobolewie wraz z odpowiedzią na tę skargę – do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Justyna Kowalczyk 

i Rafał Talarek.  

głosów “za” -12 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Pkt – 5 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Karol Marcinkowski 


