
Protokół Nr XXXI/2014

z XXXI sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu  10 lipca 2014 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

 

Godzina rozpoczęcia – 1300

Godzina zakończenia – 1400

 

Obradom przewodniczył  Leszek  Dariusz  Urawski  –  Przewodniczący  Rady 

Gminy                                  w Sobolewie.

Protokolant obrad – Feliksa Kwas.

Obecnych – 11 radnych. Nieobecny radny Stanisław Błażejczyk, Wiesław Garnek, Marian Lipiec, 

Karol Marcinkowski.

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew;

2. Grażyna Napora – Skarbnik Gminy;

3.Grzegorz  Mikulski – radca prawny;

4. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew.

 

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności radnych,

2. Lista obecności sołtysów,

3.Podjęte uchwały:

-  uchwała  nr  XXXI/252/2014  Rady Gminy w Sobolewie  z  dnia  10  lipca  2014  r.  zmieniająca 

uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2014 -2022;

-  uchwała  nr  XXXI/253/2014  Rady Gminy w Sobolewie  z  dnia  10  lipca  2014  r.  zmieniająca 

uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok; 

-  uchwała  nr  XXXI/254/2014  Rady Gminy w Sobolewie  z  dnia  10  lipca  2014  r.  zmieniająca 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki;



-  uchwała  nr  XXXI/255/2014  Rady Gminy w Sobolewie  z  dnia  10  lipca  2014  r.  zmieniająca 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki;

-  uchwała  nr  XXXI/256/2014  Rady  Gminy  w  Sobolewie  z  dnia  10  lipca  2014  r.  w  sprawie  

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

Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych;

- uchwała nr XXXI/257/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia  

zasad usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Pkt – 1  

Przewodniczący obrad dokonał otwarcia XXXI sesji Rady Gminy w Sobolewie.

Powitał radnych, sołtysów, 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 zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sobolew na lata 2014 -2022.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 

rok. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

8. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia  zasad usytuowania na terenie  Gminy Sobolew miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych.



9. Zamknięcie obrad.
 

Pkt – 3

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 

Gminy Sobolew na lata 2014 -2022.

Projekt uchwały zaprezentowała Skarbnik Gminy Grażyna Napora. 

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 

głosów “za” - 11

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 4

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

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Po wystąpieniu Skarbnika Przewodniczący otworzył 

dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 

głosów “za” - 11

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 5

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Głos zabrała Skarbnik Gminy Grażyna Napora wyjaśniając, iż zmiana polega na dopisaniu w § 1 

słów „na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sobolew w 2014 r.” do uchwały podjętej 

w dniu 12 czerwca 2014 r.

Następnie głos zabrał radny Jan Krupa zwracając się do pana Wójta z prośbą o wyjaśnienie sytuacji 

związanej z budową kanalizacji. Otóż wykonawca który wygrał przetarg na  budowę kanalizacji na 

ul.:  Wiosennej,  Wiejskiej,  Wesołej,  Targowej,  Zacisznej,  Działkowej,  Leśnej  i Ogrodowej  w 

ostatnich dniach rozpoczął budowę. Dwa dni temu na budowie zjawiła się policja i prace zostały 



przerwane.

Pan Wójt ustosunkował się do pytania wyjaśniając, iż zaistniał problem na ul. Wiosennej, 

a konkretnie na działce której właścicielem jest pan Andrzej Łętowski. Pan Łętowski twierdzi, że 

zgodził się na projekt kanalizacji tylko dlatego że miał obiecane że Gmina wykupi od niego drogę. 

Pan Wójt zaznaczył, iż on nigdy takiej obietnicy mieszkańcowi nie dawał. W dalszej części pan 

Wójt poinformował, iż w dniu wczorajszym doszło do konfrontacji. Pan Łętowski zaproponował 

stawkę 30 zł za m2 która nie jest do zaakceptowania. Pan Wójt dodał, iż problem dotyka 4 

właścicieli do których zablokowano budowę. Na obecną chwilę pozostaje jedynie poczekać na 

rozwiązanie kwestii własności.

Wobec odpowiedzi pana Wójta radny Jan Krupa wyraził oburzenie o fakcie iż rada nie był 

poinformowana o nieuregulowaniu prawnym gruntów na których zaplanowano budowę kanalizacji.

Pan Wójt poinformował o fakcie iż pan Łętowski nie odwołał się od pozwolenia na budowę 

kanalizacji wyrażając w ten sposób zgodę.

Radny Jan Krupa zwracając się do pana Wójta powiedział, iż słyszał że pan Łętowski zażądał 45 

tys. zł, ale pan Wójt zaproponował 35 tys. zł na co mieszkaniec wyraził zgodę. Pozostała tylko 

kwestia podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

Pan Wójt dodał, iż to jest nieuczciwe zagranie ze strony mieszkańca ponieważ wszystkie ulice na 

których prowadzona jest budowa są własnością prywatną. Dlaczego mamy zapłacić panu 

Łętowskiemu a innych pominąć. Pan Łętowski podpisał zgodę na budowę kanalizacji dlatego jeśli 

zablokuje inwestycję to wówczas wystąpimy o odszkodowanie.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 

głosów “za” - 11

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 

głosów “za” - 11

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0



Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 7

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Głos zabrał pan Wójt wyjaśniając, iż na ostatniej sesji podjęta została uchwała w sprawie zmian w 

uchwale z 1993 roku. Uchwała z 1993 roku nie podlegała publikacji a uchwała podjęta ostatnio 

podlega obowiązkowi publikacji. Powstała więc pewna nie zgodność ponieważ nie można 

opublikować zmian do uchwały która nie była publikowana. Wobec tego Nadzór Prawny 

zasugerował uchylenie uchwały o zmianach i podjęcie nowego ujednoliconego aktu określającego 

zasady usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. W 

obowiązującej uchwale odległości od podmiotów były zróżnicowane. Obecnie orzecznictwo mówi 

o jednej odległości. Wobec czego po konsultacji z Komisją do Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych uzgodniona została 80 metrowa odległość.

Radny Jan Krupa poprosił o treść uchwały z 1993 r. celem porównania dokonanych zmian.

Na prośbę radnego pan Wójt zaprezentował owy akt.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 

głosów “za” - 11

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sobolew miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych.

W związku z brakiem głosów przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. 

głosów “za” - 11

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 
Pkt – 9
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek Urawski zakończył 



obrady XXXI Sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Dariusz Urawski
 
 

 


