
Protokół Nr XXX/2014

z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu   12 czerwca 2014 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

 

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1315

 

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. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych;

4. Grzegorz  Mikulski – radca prawny;

5. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew;

6. Dyrektorzy szkół i przedszkoli;

7. 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 XXX/242/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 



Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

-  uchwała  nr  XXX/243/2014  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Sobolew  –  absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

- uchwała nr XXX/244/2014 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Sobolew na rok 2014”.

- uchwała nr XXX/245/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie 

Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

- uchwała nr XXX/246/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego  w  publicznych  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Sobolew,  w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć.

- uchwała nr XXX/247/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

- uchwała nr XXX/248/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

-  uchwała  nr  XXX/249/2014  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  bankowego  na  spłatę  wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 

- uchwała nr XXX/250/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.

- uchwała nr XXX/251/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2014 – 2022.

 

Pkt – 1  

Przewodniczący obrad dokonał otwarcia XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie.

Powitał radnych, sołtysów, dyrektorów, zaproszonych gości, mieszkańców, 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.



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

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie  protokołu  z  XXIX zwyczajnej  sesji  Rady Gminy w Sobolewie  odbytej  w dniu  10 

kwietnia 2014 r. 

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na w/w sesji 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. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2013 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Sobolew na rok 2014”.

11.  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  zasad  usytuowania  na  terenie 

Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłaty  za  korzystanie  z  wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew,  w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć.

13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  (z  przeznaczeniem  na  budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ul. 

Wiosenna, Wiejska, Wesoła, Targowa, Zaciszna, Działkowa, Leśna i Ogrodowa).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 



2014 – 2022.

18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

Nieobecny radny Mirosław Śliz oraz radna Anna Rucińska. 

głosów “za” - 13

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” – 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 10 kwietnia 

2014 r. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy.

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny radny Mirosław Śliz oraz radna Anna 

Rucińska. 

głosów “za” - 12

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” – 1

Protokół nr XXIX /2014 został przyjęty.

 

Pkt – 4

Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXIX 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.

Ponadto Wójt poinformował, że odbył się Kongres Gmin Wiejskich. Wójt nie był na nim obecny, 

ale posiada materiały, które może udostępnić zainteresowanym.

 

Radny Marcinkowski zapytał czego dotyczyło pismo od Wojewody dotyczące uzgodnienia studium.

 



Wójt  odpowiedział,  że  Wojewoda  poprosił  o  mapę  w  większej  skali.  Załącznik  został  już 

uzupełniony.

 

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu. 

 

Radny Powiatowy Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 29 kwietnia 2014 r. odbyła się XXXVII 

Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego która dotyczyła:

- sprawozdania z realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r. w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński.

-  sprawozdania  z  realizacji  Programu  Współpracy  Powiatu  Garwolińskiego  z  organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 r.

- informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Powiatu Garwolińskiego według stanu na dzień 

31 grudnia 2013 r.

- podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2014.

 

Następnie  głos  zabrał  radny Roman  Ochnio  pytając  radnego  Powiatu  Garwolińskiego  czy  jest 

szansa na   zmiany w zapisach do lekarzy specjalistów. Obecnie zapisy odbywają się dwa dni, w 

dodatku w kolejkach trzeba spędzić kilka godzin. 

Radny Rady Powiatu Jan Tywanek zaproponował zaproszenie na najbliższą sesję dyrektora ZOZ 

w Garwolinie,  który  jest  bardziej  kompetentną  osobą  do  udzielenia  odpowiedzi  na  powyższe 

pytanie. 

 

Do obrad dołączyła radna Anna Rucińska.

 

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 

Komisja  obradowała  w dniu  13  maja  2014  r.  Tematem głównym posiedzenia  było  omówienie 

wykonania  budżetu  Gminy  Sobolew  za  rok  2013  i  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy 

Sobolew.

 

Następnie  głos  zabrał  przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  radny  Jan  Krupa. 

Poinformował,  że  Komisja  spotkała  się  15  maja  2014 r.  Komisja  dokonała  analizy wykonania 

budżetu  Gminy  Sobolew  za  rok  2013.  Ponadto  Komisja  pochyliła  się  nad  zagadnieniem 

dotyczącym wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe oraz zleceniem audytu.

 

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Gospodarki  i  Ochrony  Środowiska  Marian  Lipiec 

poinformował, że od ostatniej sesji Rady Gminy Komisja nie obradowała.

 

Komisja Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa nie obradowała między 

sesjami.

 

Kolejne sprawozdanie zdała wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radna Anna 

Rucińska z posiedzenia, które odbyło się w dniu 29 maja 2014 r. w czasie, którego Komisja 

pochyliła się nad następującymi tematami:

1.      Analizą wykonania budżetu w placówkach oświatowych w 2013 r.

2.      Konkursem na dyrektorów szkół w Sokole i Anielowie.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 10 czerwca 2014 r. dotyczyło analizy organizacji 

pracy przedszkoli w czasie ferii i wakacji.

 

Pkt – 7

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.

 

Przewodniczący Rady przekazał  informację,  że  w dniu  8  maja  2014 r.  odbyło  się  posiedzenie 

wspólne Komisji Rady Gminy.

Kwestie poruszone na posiedzeniu wspólnym komisji dotyczyły następujących zagadnień:



1. Wymiany oświetlenia ulicznego na LED-owe.

a) wystąpienie prezesa zarządu firmy Ledesco – Jacka Hoffmana,

b) wystąpienie dyrektora generalnego firmy Siled – Andrzeja Gawrychowskiego.

2. Wniosku o zatwierdzenie taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy 

Sobolew -ZBiEUWK Sp. z o.o. Józef Pytel. 

 

Wójt dodał, że na próbę zamontowano 6 lamp ledowych. Trzy z nich znajdują się przy urzędzie 

gminy,  a  pozostałe  zamontowano  przy  ulicy  Kościuszki.  Zainteresowanych  zapraszamy  do 

obejrzenia i oceny funkcjonowania.

 

Pkt – 8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

Przewodniczący poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Sobolew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Mirosław Śliz.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 9

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Sobolew  –  absolutorium  z tytułu 

wykonania budżetu za 2013 r.

Głos  w  powyższym  punkcie  zabrał  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Kazimierz  Paciorek 

odczytując  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  w  Sobolewie  z  dnia  19  maja  2014  r.  

w sprawie  zaopiniowania  wykonania  budżetu  Gminy  Sobolew  za  rok  2013  i  udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Sobolew.



 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Mirosław Śliz.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę.

Wznowiono obrady po przerwie.

Do obrad dołączył radny Mirosław Śliz.

Obrady opuścił radny Stanisław Błażejczyk.

 

Pkt – 10

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Sobolew na rok 2014”.

Głos zabrał pan Wójt informując, iż w projekcie uchwały wystąpił błąd w załączniku, a mianowicie 

w  kodzie  pocztowym.  W  związku  z  tym  poprosił  o  naniesienie  poprawki  polegającej  na 

wprowadzeniu zmian w zapisie „1-230” wpisać „12-230”.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Stanisław Błażejczyk.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 



Pkt – 11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 

Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Pan Wójt wyjaśnił, że w uchwale z 1993 r. w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i  

rozwiązywania  problemów  alkoholowych  ustalone  były  minimalne  odległości  od  obiektów 

użyteczności publicznej.  Odległości  te decydowały o wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  Wśród  obiektów  użyteczności  publicznej  wymienione  zostały  ośrodki  zdrowia.  

Powstał  problem ponieważ  w Gończycach  ośrodek  zdrowia  zmienił  lokal  świadczenia  usług  w 

pobliże  sklepu  gdzie  jest  sprzedawany  alkohol.  Komisja  ds.  rozwiązywania  problemów 

alkoholowych doszła do wniosku, że nie będzie mogła przedłużyć licencji na sprzedaż alkoholu 

panu  Nowakowi,  który  jest  właścicielem sklepu.  Ośrodek  zdrowia  jest  obiektem  użyteczności 

publicznej.  W projekcie  uchwały  pozostaną  obiekty,  które  powinny  być  chronione  –  szkoły, 

kościoły itp., natomiast wykreślony zostały zapis „obiekty użyteczności publicznej”.

 

Radny Karol Marcinkowski zgłosił zastrzeżenia w postaci braku załącznika starej uchwały. Projekt 

zmiany uchwały nie zawiera również opinii komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Drugim  jego  zastrzeżeniem  było  to,  czy  niepubliczny  zakład  opieki  zdrowotnej  jest  obiektem 

użyteczności  publicznej.  W  jego  mniemaniu  obiektami  użyteczności  publicznej  są  budynki 

administracji  publicznej,  a  nie  prywatne  obiekty.  Twierdzi,  że problem jest  sztucznie  tworzony 

przez Komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, ponieważ zakład opieki zdrowotnej 

jest niepubliczny. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma załącznika ponieważ zmiana jest niewielka.

 

Radny Marcinkowski zażądał przedstawienia treści poprzedniej uchwały.

 

W dalszej  części  trwała  dyskusja  na  temat  zasadności  zmiany  uchwały  oraz  pojęcia  obiektu 

użyteczności publicznej.

 

Radca prawny wyjaśnił,  że interpretacja przepisów jest taka,  że nawet prywatne zakłady opieki 



zdrowotnej są traktowane jako obiekty użyteczności publicznej.

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w powyższej sprawie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Stanisław Błażejczyk.

głosów “za” - 10

głosów “przeciw“ - 2

głosów “wstrzymujących się” - 2

Uchwała została podjęta.

 

 

Pkt – 12

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłaty  za  korzystanie  z  wychowania 

przedszkolnego  w  publicznych  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Sobolew,  w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Stanisław Błażejczyk.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 13

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (z przeznaczeniem na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków).

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Grażyna Napora.

 



Następnie głos zabrał radny Piotr Szewczyk. Radny zapytał czy w związku z rezygnacją osób z 

przydomowych  oczyszczalni  istnieje  możliwość  złożenia  wniosku.  W  odpowiedzi  pan  Wójt 

poinformował,  iż  mimo  rezygnacji  kilku  osób  obecnie  jest  komplet  i  wnioski  nie  są  już 

przyjmowane.

 

Z kolei radny Jan Krupa odniósł się do uzasadnienia przedmiotowej uchwały z zarzutem, iż jego 

zdaniem treść nie spełnia podstawowych wymogów uzasadnienia.

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż uzasadnienie nie ma większego znaczenia jest tylko formalnością której 

wymaga Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Zaś radny Karol Marcinkowski wyraził swoje obawy co do zwiększania po raz kolejny zadłużenia 

Gminy.

 

Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  iż  obecnie  zaciągane  kredyty  są  przeznaczone  na  spłatę  wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań dlatego w wyniku końcowym zadłużenie wzrośnie ale niewiele.

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w powyższej sprawie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Stanisław Błażejczyk.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 14

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ul. 

Wiosenna, Wiejska, Wesoła, Targowa, Zaciszna, Działkowa, Leśna i Ogrodowa).

 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.



Radny Krupa ponownie wyraził swoje uwagi co do uzasadnienia uchwały.

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w powyższej sprawie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Stanisław Błażejczyk.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 15

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej  zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Stanisław Błażejczyk.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 16

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

Skarbnik Gminy Grażyna Napora zaprezentowała projekt powyższej uchwały.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.



W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Stanisław Błażejczyk.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 17

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 

2014 – 2022.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Stanisław Błażejczyk.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 18

 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący  rozpoczął  od  odczytania  oferty  jaką  złożył  pan  Jurzysta.  Obejmuje  ona 

konserwację i naprawę urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w gminie Sobolew. Pan Jurzysta 

złożył tą ofertę ponieważ docierają do niego liczne skargi mieszkańców na działania firmy, która 

obecnie zajmuje się konserwacją tych urządzeń. Uznano, iż nad powyższym zagadnieniem powinny 

pochylić się poszczególne komisje na posiedzeniach.



Przewodniczący  przypomniał  również  radnym,  że  ustawa  o  samorządzie  gminnym  mówi 

o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji.

Radny Jan Krupa zapytał Sekretarza o termin załatania dziur na ul. Maciejowickiej.

Sekretarz odpowiedział, że naprawa odbędzie się w dniu dzisiejszym.

 

Radny Piotr Szewczyk zapytał, kto dostał nagrodę Zasłużonego dla powiatu garwolińskiego.

 

Przewodniczący poinformował, iż oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w najbliższą sobotę.

Sołtys Władysław Gazda zadał pytanie panu Wójtowi na temat szkoły w Godziszu. Dlaczego było 

wydane pozwolenie na budowę szkoły, jeżeli plac szkolny jest we władaniu Skarbu Państwa.

 

Wójt stwierdził, że nie pamięta jak to się odbyło, ponieważ szkołę pobudowano 24 lata temu.

 

Sekretarz przypomniał, że szkołę w Godziszu pobudowano bardzo szybko, ponieważ było bardzo 

silne lobby ze strony mieszkańców.

 

Sołtys wsi Godzisz zapytał, jakie władza zamierza poczynić kroki wobec zaistniałej sytuacji.

 

Wójt odpowiedział, że został złożony do sądu wniosek o zasiedzenie owego gruntu.

 

Radny Garnek poprosił  o aktualizację informacji na temat kanalizacji  w Gończycach. Na jakim 

etapie trwają prace.

 

Wójt odpowiedział, że obecnie jest to etap biurokratyczny.

 

Sołtys Jan Pasik zapytał o poprawę pobocza w sołectwie Ostrożeń Pierwszy. 

 



Wójt  odpowiedział,  że  Gmina  nie  ma  na  to  wpływu,  nie  jest  to  droga  gminna.  Co jakiś  czas  

wysyłane są pisma do Zarządu Dróg o poprawę poboczy, ale zwykle nie ma odzewu.

 

Radny Krupa zapytał co z utwardzeniem placu zakupionego od PKP.

 

Wójt  odpowiedział,  że  utwardzenie  może  być  wykonane  jedynie  z  oszczędności  ponieważ 

w budżecie nie ma wyodrębnionych środków na ten cel. 

Radny Jan Krupa uważa, że należy o niego zadbać skoro został zakupiony przez gminę.

 

Radny Karol Marcinkowski przekazał informację o sukcesie Młodzieżowej drużyny pożarniczej z 

OSP Sokół, która w dniu 1 czerwca 2014 r. wygrały zawody, a w dniu 14 czerwca 2014 r. będzie 

reprezentowała powiat na wojewódzkich zawodach pożarniczych.

 

Radny Marian Lipiec zapytał o zakup słupa ogłoszeniowego oraz o modernizację ulicy Leszowej.

 

Sekretarz  odpowiedział,  że  nie  ma  jak  zalepić  dziur  na  tej  ulicy.  Jedynym  rozwiązaniem jest 

zrobienie  nakładki,  która  rozwiązałaby  istniejący  problem.  W  przyszłości  i  tak  czeka  gminę 

asfaltowanie  tych  dróg,  ponieważ  beton  położony  kilka  lat  temu  nieustannie  się  wykrusza, 

a wszelkie naprawy są krótkoterminowe. W tym roku został poszerzony wjazd na ulicę Leszową. 

Musimy poczekać również na decyzję Spółek Wodnych w sprawie cieku wodnego przy tej ulicy.  

Nie możemy wszystkiego zrobić od razu należy uzbroić się w cierpliwość.

 

Radny Jan Krupa stwierdził, że długo musiał przekonywać do zakupu nieruchomości w centrum 

Sobolewa. Jeśli działka została kupiona to należy o nią zadbać.

 

Sekretarz  pochwalił  radnego  i  całą  radę  za  decyzje  jakie  zostały  podjęte  w  sprawie  ulic 

Milanowskiej, Polnej i Maciejowickiej. Zdarza się krytyka, że jakieś środki są niecelowo wydane. 

Należy patrzeć na sprawy kompleksowo i nie oceniać za szybko.

 

Radny Jan Krupa zapytał, ile by kosztowało utwardzenie tego parkingu.



 

Sekretarz  odpowiedział, że w granicach 15-20 tys. zł.

 

Radny Karol Marcinkowski uważa, iż z obecnego budżetu na pewno można byłoby wyodrębnić 

takowe środki.

 

Toczyła się burzliwa dyskusja na temat parkingu oraz budowy dróg.

 

Sołtys  Andrzej  Kazimierak  zaproponował,  wspólny wyjazd sołtysów i  radnych  do Lichenia  na 

Ogólnopolską Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich.

 

Radny  Roman  Ochnio  odniósł  się  do  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Opinia  wśród 

mieszkańców  jest  taka,  że  oczyszczalnie  nie  zdają  egzaminu.  Brak  jest  współpracy  między 

wykonawcą a użytkownikiem. Wykonawca nie szkoli użytkowników w zakresie konserwacji stąd 

pojawiające  się  problemy z  użytkowaniem.  Mieszkańcy wycofują  się  słysząc,  że  oczyszczalnie 

zawodzą, a należy je tylko odpowiednio czyścić. Radny uważa również, że oświetlenie ledowe jest 

sprawą godną uwagi. 

Na koniec swojej wypowiedzi radny zapytał o schronisko dla zwierząt.

 

Wójt odpowiedział, że schronisko jest na etapie budowy.

 

Radny  Roman  Ochnio  skierował  prośbę  do  Przewodniczącego  Rady Gminy  o  zorganizowanie 

spotkań z Izbą Rolniczą oraz przedstawicielem PSL.

 

Sołtys  wsi  Godzisz  Władysław  Gazda  złożył  podziękowania  Wójtowi  i  Sekretarzowi  za 

modernizację dróg w Godziszu.

Do podziękowań przyłączył się również sołtys wsi Kaleń Pierwszy Mirosław Filipowicz.

 



Pkt – 19

W związku  z  wyczerpaniem porządku  obrad  Przewodniczący Rady Leszek Urawski  zakończył 

obrady XXX zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Dariusz Urawski


