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Protokół Nr X/2015 

z X sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2015 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1300 

Godzina zakończenia – 1620 
 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 14 radnych. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew, 

2. Jan Tywanek – Sekretarz Gminy Sobolew, 

3. Grażyna Napora – Skarbnik Gminy Sobolew, 

4. Grzegorz Mikulski – radca prawny, 

5. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych, 

6. Sołtysi z sołectw Gminy Sobolew, 

7. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, 

8. Mieszkańcy 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. Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli – załącznik nr 4. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył X sesję Rady Gminy 

w Sobolewie. Powitał Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, radnych, sołtysów, 

zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Sobolew. 

 

Poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy w Sobolewie wynosi 15 radnych, w sesji 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Pan Wójt złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie 

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy 

Sobolew” – jako pkt 8 porządku obrad.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach. 
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1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: 

a) z VIII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 31 marca 2015 r.,  

b) z IX sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 21 maja 2015 r. 

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji Rady Gminy 

w dniu 31 marca 2015 r. oraz 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 z działalności między sesjami. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnych 

położonych na terenie gminy Sobolew. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki i Ochrony Środowiska. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, 

Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2015-2022. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. 

19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołów: 

a) z VIII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 31 marca 2015 r.,  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 

z VIII sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Protokół nr VIII/2015 został przyjęty jednogłośnie. 
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b) z IX sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 21 maja 2015 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radna Justyna Kowalczyk złożyła wniosek o przesłuchanie nagrania i dopisanie w pkt. 2 

protokołu jej wypowiedzi dotyczącej zatrudnienia dodatkowego prawnika przez Urząd Gminy. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia zgłoszonej przez radną poprawki. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 6 

Poprawka została przyjęta. 

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół nr IX/2015 po dokonanych 

poprawkach. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta. 

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw“ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 6 

Protokół nr IX/2015 został przyjęty. 

 

Pkt – 4 

Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 

31 marca 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

Pan Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na VIII sesji -załącznik 

nr 5. Następnie przedłożył informację z działalności międzysesyjnej - załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

 

Do obrad dołączył radny Paweł Cyrta. 

 

Ponadto włodarz poinformował, iż zgodnie z ustaleniami z sesji IX zaplanowane było spotkanie 

z przedstawicielami biura projektowego „DIGITALPROJEKT”. Niestety na pół godziny przed 

zaplanowanym spotkaniem przedstawiciele firmy poinformowali, że nie przybędą na 

umówione spotkanie. Mimo wszystko wspólnie z prawnikiem wystosowaliśmy e-maila 

z treścią ugody. W związku z brakiem odzewu wczoraj wykonałem telefon do firmy. 

Poinformowano mnie, że odpowiedź została wysłana pocztą. Przedstawiciele nie chcieli 

zdradzić treści owego pisma dlatego na dzień dzisiejszy czekamy na wpłynięcie pisma.  

Głos zabrał radny Piotr Szewczyk pytając o termin ogłoszenia zapytania ofertowego na drogę 

w Gończycach.  

Wójt udzielił odpowiedzi, iż zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych 2-3 tygodni.  

 

Pkt – 5 

Informacja z działalności Rady Powiatu 

Radny Jan Tywanek poinformował, iż obecnie odbywa się sesja absolutoryjna Rady Powiatu 

Garwolińskiego. Następnie przekazał, iż w ostatnim czasie prezes PKS-ów złożył rezygnację. 

W drodze konkursu został wyłoniony nowy prezes, którym został pan Stefan Gora. Sytuacja 

PKS jest trudna. Na przewozach jest obecnie około 300 tys. zł strat. Nowy prezes wspólnie ze 

Starostą proponuje przejęcie przez samorządy powiatu garwolińskiego 15 % akcji, które miały 

być przeznaczone dla pracowników. Ponadto SP ZOZ Garwolin przedstawił wynik finansowy 

za 2014 r. Działalność przyniosła straty w wysokości 3 215 000 zł. W tym roku podpisany 

został nowy kontrakt, który nie jest korzystny dla mieszkańców powiatu. Pacjentów czekają 
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długie kolejki do specjalistów nawet do 1,5 roku. 

 

Pkt –6 

Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami 

Jako pierwsza, zdawanie sprawozdania ze swojej działalności rozpoczęła Komisja Rewizyjna. 

Przewodnicząca Anna Sowa poinformowała, iż Komisja obradowała dwukrotnie. Pierwsze 

posiedzenie odbyło się w dniu 12 maja 2015 r. w czasie którego poruszono następujące tematy: 

1. Wypracowanie wniosku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Sobolew za rok 2014. 

2. Wypracowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

3. Sprawy bieżące. 

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 20 maja 2015 r. i dotyczyło 

1. Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 rok. 

2. Wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy.  

3. Spraw bieżących. 

 

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Pukaluk poinformował, że od 

ostatniej sesji Rady Gminy Komisja obradowała dwa razy. Pierwsze posiedzenie odbyło się 

w dniu 14 maja 2015 r. i dotyczyło: 

1. Wpłat za śmieci. 

2. Kosztów utrzymania szkół. 

3. Kanalizacji Gończyce, Sokół. 

4. Siłowni wiatrowych. 

5. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. 

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 12 czerwca 2015 r. którego tematem głównym była ocena 

wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa w ramach podziału środków przekazanych 

przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych. 

 

Radna Hanna Matyska oznajmiła, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu od ostatniej sesji 

obradowała w dniu 24 czerwca 2015 r. omawiając następujące tematy: 

1. Dyżury przedszkoli na okres wakacyjny. 

2. Place zabaw, tereny rekreacyjne, zabytki na terenie gminy Sobolew. 

3. Projekty uchwał przygotowane na sesję w dniu 25.06.2015 r. – uwagi. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Rafał 

Talarek poinformował, że Komisja obradowała w dniu 19 maja 2015 r., a tematem wiodącym 

posiedzenia było omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sobolew za 2014 r. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, iż Komisja obradowała w dniu 11 czerwca 2015 r., a poruszone tematy 

dotyczyły: 

1.  Sprawy pana Banaszka – podłączenie budynku kolejowego do przyłącza kanalizacyjnego. 

2.  Drogi w Godziszu- sprawa pani Haliny Michalec. 

3. Wolnych wniosków.  

 

 

Pkt – 7 

Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami 

Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski poinformował, iż w okresie międzysesyjnym 

odbyły się dwa powiedzenia wspólne komisji stałych Rady Gminy. Pierwsze w dniu 6 maja 



5 

 

2015 r. dotyczyło prezentacji przez Skarbnika sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Sobolew za 2014 r. Drugie posiedzenie odbyło się 25 maja 2015 r., podczas którego poruszono 

następujące tematy: 

- opłata za odpady komunalne, 

- projekt kanalizacji Sobolew-Sokół-Gończyce, 

- spotkania z zarządcą sieci wodno-kanalizacyjnej panem Jarosławem Pytlem.  

Ponadto przewodniczący poinformował, iż do Rady wpłynęły następujące pisma: 

1. Od Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała Nr Si.246.2015 w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sobolew, dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy 

Sobolew za 2014 r. 

2. Od Krajowej Rady Sędziów Społecznych pismo dotyczące naboru kandydatów na 

ławników. 

3. Z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpis wyroku dotyczący 

uchwały Nr XXIX/234/2014 Rady Gminy w Sobolewie w sprawie studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

4. Od NSZZ Solidarność oddział w Garwolinie prośba o wsparcie finansowe obchodów 

35 rocznicy powstania związku. 

 

Odbyła się 10 min przerwa.  

Wznowiono obrady po przerwie. 

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnych 

położonych na terenie gminy Sobolew 

Wójt wyjaśnił, iż przez działki gminne będzie przebiegała linia kV 400 w związku z tym, tak 

jak prywatnym właścicielom tak i gminie należy się z tego tytułu zapłata. Służebność zostanie 

podpisana notarialnie. Łączna kwota będzie wynosiła około 5 tys. zł. 

 

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 15 radnych.  

głosów “za” - 15 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

Głos zabrał Wójt informując, iż pan Zbigniew Wróbel wystosował pismo dotyczące 

przekazania działki na rzecz gminy. Mieszkaniec prosił o 4 tys. zł, jako zwrot kosztów 

poniesionych za dokonanie podziału celem wyznaczenia drogi. 

 

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 15 radnych.  

głosów “za” - 15 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze 

darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

Włodarz wyjaśnił zgromadzonym, że pani Magdalena Woźniak pragnie przekazać bezpłatnie 

na rzecz gminy działkę nr 2284/6 o pow. 0,1336 ha położoną przy ul. Maciejowickiej. 

 

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 15 radnych.  

głosów “za” - 15 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze 

darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

Głos ponownie zabrał Wójt wyjaśniając, iż podobnie jak pani Woźniak również pani Kondej 

wyraziła chęć przekazania w formie darowizny działkę nr 3091/19 o powierzchni 0,0230 ha. 

 

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 15 radnych.  

głosów “za” - 15 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż koło wędkarskie działające w Sobolewie zwróciło się do 

Rady Gminy o dotację w związku z tegorocznym jubileuszem 60-lecia istnienia koła. Ponadto 

koło planuje zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Godziszu w celach 

rekreacyjnych dla mieszkańców gminy. 

 

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 15 radnych.  

głosów “za” - 15 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

i Ochrony Środowiska 
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Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, 

Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 14 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2015-2022 

Przewodniczący oddał głos Skarbnikowi Gminy. 

Skarbnik Grażyna Napora omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, a następnie 

projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję do zaprezentowanych projektów uchwał. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o dokonanie następujących zmian: 

1. 62 905,00 zł opłata za parkowanie samochodów porzuconych, przeznaczyć na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

2. 16 400,00 zł z modernizacji ul. Milanowskiej rozdysponować następująco: 

- 6 400,00 zł przeznaczyć na wykonanie projektów przyłącza dróg gminnych do drogi 

powiatowej i wojewódzkiej w miejscowości Sokół; 

- 5 000,00 zł na zakup wiaty przystankowej dla dzieci w Przyłęku; 

- 5 000,00 zł na świetlicę wiejską w Przyłęku z przeznaczeniem na zakup usług 

pozostałych.  

Radna Danuta Błachnio zapytała dlaczego jest taka propozycja rozdysponowania nadwyżki 

z zadania „Modernizacja ulicy Milanowskiej”. Zdaniem radnej skoro 16 400,00 zł pozostało 

z inwestycji w sołectwie Sobolew III, to zasadnym byłoby przeznaczyć ją na wykopanie rowów 

przy ul. Poprzecznej.  

Przewodniczący nie zgodził się z wypowiedzią radnej, ponieważ pieniądze nie są danego 

sołectwa lecz całej gminy.  

Odbyła się dyskusja dotycząca podziału wolnych środków.  

Przewodniczący wyraził swoje oburzenie w związku z powstałym zadłużeniem z tytułu opłaty 

parkingowej za porzucone na terenie gminy dwa samochody. 

Następnie głos zabrał sołtys wsi Ostrożeń Pierwszy Jan Pasik. Poprosił o przesunięcie środków 

w dziale 926 rozdział 92601 w kwocie 5 000,00 zł proponowanych na zakup wyposażenia placu 

zabaw i dołożenie do remontu świetlicy w Ostrożeniu Pierwszym.  

Z kolei radny Roman Ochnio złożył wniosek o pozostawienie nadwyżki z ul. Milanowskiej 
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w sołectwie Sobolew III. Radny zaznaczył, iż zazwyczaj oszczędności pozostawały w danej 

miejscowości. 

Głos zabrał Sekretarz przypominając, iż w miejscowości Sokół (Poręby) w wyniku uzyskanych 

oszczędności z przetargu został wydłużony zakres prac. Podobnie było z drogą Anielów-

Ostrożeń Drugi. Co do ul. Milanowskiej nie było możliwości wydłużenia inwestycji, dlatego 

zaproponowano przeniesienie kwoty na ul. Poprzeczną. Z kolei przy inwestycji na 

ul. Kwiatowej dołożono 3 tys. zł i został dokończony chodnik.  

Toczyła się dyskusja do wniosku złożonego przez Przewodniczącego Rady. 

Radny Henryk Pukaluk zapytał co będzie z fakturą przyjętą od pana Zygadły.  

Skarbnik wyjaśniła, że sprawa została skierowana do prawnika. Po wstępnym zapoznaniu się 

z dokumentami prawnik zwrócił uwagę, iż faktura nie jest prawidłowa, ponieważ obejmuje 

okres już przedawniony.  

Pan Wójt wyjaśnił, iż chodzi wyłącznie o zabezpieczenie środków, aby w momencie, gdy się 

okaże, że należy fakturę uregulować, była możliwość jak najszybszej zapłaty celem uniknięcia 

odsetek. 

Z kolei radna Justyna Kowalczyk uważa, że zaistniał absurd. Skoro znani są właściciele 

pojazdów, to dlaczego gmina ma ponosić koszty opłaty parkingowej. Sprawa ta powinna być 

załatwiana pomiędzy właścicielem parkingu, a właścicielami samochodów.  

Głos ponownie zabrał Przewodniczący prezentując ostateczną wersję swojego wniosku. 

1. Wykreślić z uzasadnienia dział 757 rozdział 75702 kwotę 33 865,00 zł 

2. Wykreślić kwotę z ul. Kwiatowej 21 790,00 zł 

3. Wykreślić kwotę 5 000,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Ostrożeniu 

Pierwszym i dodać ją do zakup usług remontowych. 

4. Zmniejszyć kwotę 16 400,00 zł „Modernizacja ulicy Milanowskiej” i rozdysponować 

następująco: 

- 6 400,00 zł przeznaczyć na wykonanie projektów przyłącza dróg gminnych do drogi 

powiatowej i wojewódzkiej w miejscowości Sokół; 

- 5 000,00 zł na zakup wiaty przystankowej dla dzieci w Przyłęku; 

- 5 000,00 zł na świetlicę wiejską w Przyłęku z przeznaczeniem na zakup usług 

pozostałych.  

 

Obrady opuścił radny Mirosław Śliz 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie kolejno wnioski. 

Pierwszy wniosek Przewodniczącego Rady. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.  

głosów “za” – 8 

 

Drugi wniosek radnego Romana Ochnio o pozostawienie nadwyżki z ul. Milanowskiej 

w sołectwie Sobolew III. Radny zaznaczył, iż zazwyczaj oszczędności pozostawały w danej 

miejscowości. 

głosów “za” – 6 

Powrócił radny Mirosław Śliz.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem przegłosowanych 

zmian.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 8 

głosów “przeciw “ - 6 

głosów “wstrzymujących się” – 1 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 16 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem przegłosowanych 

wcześniej zmian.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 9 

głosów “przeciw “ - 3 

głosów “wstrzymujących się” – 3 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. 

Skarbnik Gminy omówiła pokrótce sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt – 18 

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

wykonania budżetu za 2014 r. 
Głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytując uchwałę Nr Si.246.2015  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 czerwca 2015 r. 

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sobolew, dotyczącym 

absolutorium dla Wójta Gminy Sobolew za 2014 r. A następnie odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.  

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

Wójt podziękował za udzielone absolutorium. 

Pkt – 19 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Szewczyk zwracając się z pytaniem, czy istnieje 

możliwość wykonania drogi w Gończycach (koło przedszkola) kostką brukową.  

Wójt odpowiedział, iż taka możliwość istnieje z tym, że koszty na pewno wzrosną.  

Radny Piotr Szewczyk był zdania, iż lepiej wykonać drogę małymi krokami, niż po raz kolejny 

wysypywać tłuczniem. 
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Następnie radny Henryk Pukaluk zwrócił się z prośbą o dokumenty dotyczące nazewnictwa 

świetlic gminnych celem dokończenia prac nad Statutem Gminy. Ustalono termin posiedzenia 

Komisji Statutowej na 26.06.2015 r. na godz.15:00. 

 

Głos zabrał radny Leszek Urawski prosząc aby w związku ze zgłaszanymi poprawkami do 

budżetu składać wnioski w formie pisemnej. Takie rozwiązanie ułatwiłoby zarówno prace 

radnym jak i pracownikom gminy, którzy nanoszą przegłosowane poprawki do uchwał. 

 

Radny Mirosław Owczarczyk wyraził swoje zdanie, iż Komisja Budżetu i Finansów jest często 

pomijana, ponieważ wszystkie propozycje zmian powinny być wcześniej uzgadniane 

z przedmiotową Komisją.  

 

Głos jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zabrał radny Henryk Pukaluk 

tłumacząc, że często wprowadzane są punkty na sesję i dopiero wówczas Rada się z nimi 

zapoznaje. Podobnie dzieje się na posiedzeniach Komisji. Proponowane są niejednokrotnie 

jakieś zmiany, które komisja nie opiniuje, ponieważ nie zostają przedłożone w formie 

jakiegokolwiek dokumentu. Ponadto radny dodał, iż na koniec bieżącego roku przedłoży 

Wójtowi i Radzie wszystkie zmiany jakie zostały dokonane w przyjętym budżecie gminy na 

rok 2015, ponieważ jest zdania, że zatwierdzony projekt budżetu powinien być realizowany 

cały czas. 

 

Głos zabrał mieszkaniec ul. Wiosennej pan Paweł Wachnik przedstawiając cel przybycia na 

posiedzenie Rady. Nakreślił, iż jego problem dotyczy tego, iż gazownia zobowiązała się 

w sierpniu 2015 r. wykonać przyłącze gazowe do jego nieruchomości, a część drogi jest 

własnością pana Łętowskiego, który nie chce wyrazić zgody na inwestycję. 

 

Sekretarz Gminy zabrał głos przybliżając szczegółowo historię przedmiotowej drogi oraz 

postulaty pana Łętowskiego. 

 

Przewodniczący skierował sprawę do Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw 

Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa celem zbadania jej w terenie 

i ewentualnego spotkania z mieszkańcem. 

 

Następnie głos zabrał sołtys sołectwa Sobolew I Ryszard Gazda wyrażając swoje oburzenie 

w związku z podjętą na VIII sesji odbytej w dniu 31 marca 2015 r. uchwałą Nr VIII/50/2015 

w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa Sołectwa Sobolew I. Do chwili obecnej 

nie rozumie dlaczego podjęto przedmiotową uchwałę. 

 

Przewodniczący wyjaśnił, iż do Rady Gminy jako organu stanowiącego wpłynął wniosek 

jednego z kandydatów na sołtysa w tymże sołectwie. Obowiązkiem rady było rozpatrzenie 

sprawy. Komisja Rewizyjna po zweryfikowaniu wniosku uznała, ze wybory w sołectwie 

Sobolew I były przeprowadzone niepoprawnie. Sprawa nie była rozpatrywana osobowo lecz 

przedmiotowo.  

Do powyższego tematu toczyła się dyskusja w wyniku, której Przewodniczący oświadczył, 

iż konieczne jest dopracowanie Statutów Sołectw celem uniknięcia podobnych zdarzeń 

w przyszłości.  

 

Radny Roman Ochnio złożył propozycję zaproszenia na posiedzenie Rady przedstawiciela Izb 

Rolniczych, aby przybliżył zakres działalności izb. 

Przewodniczący obiecał zaprosić na następna sesję przedstawiciela Izb Rolniczych. 

 

Następnie radna Justyna Kowalczyk odczytała treść dwóch interpelacji – załącznik nr 7 i 8 oraz 

oświadczenie w związku z otruciem jej psa – załącznik nr 9. 
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Z kolei radny Mirosław Owczarczyk zwrócił się z prośbą do pracowników Urzędu Gminy 

zapraszanych na posiedzenia Komisji o roztropność w wyrażaniu własnych opinii. Prośby ze 

strony radnych o udostępnienie jakichkolwiek dokumentów finansowych, które mają wpływ na 

funkcjonowanie Urzędu lub jednostek podległych są niezbędne do pozyskania podstawowej 

wiedzy niezbędnej do działania Rady. Nie oznacza to, że Rada ma zamiar np. zwalniać 

pracowników lub zamykać szkoły. 

 

Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski w imieniu własnym oraz sołtysa wsi Sokół zaprosił 

na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się 28.06.2015 r. o godz. 13:00. 

 

Ponadto Przewodniczący dodał, iż dochodzą go plotki, że w Sobolewie nic się nie dzieje. Celem 

zdementowania plotek przypomniał, iż nawet na podstawie budżetu można zobaczyć ile 

inwestycji w roku bieżącym zostało zaplanowanych w Sobolewie. 

 

Następnie poprosił o udostępnienie informacji o dyżurach drugiego prawnika, aby w razie 

potrzeby radni i sołtysi mieli możliwość skontaktowania się z owym panem. 

 

Głos zabrał Sekretarz Jan Tywanek informując, iż w związku z nieobecnością dyr. Leszka 

Urawskiego na sesji Powiatu Garwolińskiego pragnie złożyć w formie listu podziękowania dla 

dyrektora oraz uczniów Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie za wielki dar 

serca uczniów, którzy w kwietniu bieżącego roku oddali krew dla chorej dziewczynki.  

 

Na koniec głos zabrała mieszkanka Godzisza pani Halina Michalec. Mieszkanka zapytała jaką 

decyzję podjęła Komisja Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

w sprawie drogi dochodzącej do jej nieruchomości.  

Przewodniczący Komisji Mirosław Owczarczyk udzielił odpowiedzi, iż wszystko zostanie 

wykonane zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnim posiedzeniu wyjazdowym Komisji. 

Mieszkanka również była obecna dlatego została poinformowana o planowanych działaniach. 

Ponadto radny dodał, iż skoro mieszkanka jest członkiem rady sołeckiej powinna zwołać 

posiedzenie rady i przedstawić Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa protokół, wówczas Komisji pochyli się nad sprawą ponownie. 

 

Pkt – 20 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący rady Karol Marcinkowski 

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

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 /-/ Karol Marcinkowski 

 

 

 


