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Protokół  Nr XI/ 2015 

z XI  sesji Rady  Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 13 sierpnia 2015 r w sali 

konferencyjnej Urzędu  Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia  -  14oo 

Godzina zakończenia – 1630 
 

Protokolant obrad – Feliksa Kwas. 

Stan rady - 15 radnych. 

Obecnych - 14 radnych - nieobecna  radna Hanna Matyska. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski - Wójt Gminy Sobolew 

2. Grażyna Napora - Skarbnik Gminy Sobolew 

3. Grzegorz Mikulski - radca prawny 

4. Sołtysi z sołectw Gminy Sobolew 

5. Dyrektorzy szkół i przedszkoli 

6. Krzysztof Tomaszek -przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu Garwolińskiego 

Załącznik do protokołu stanowią; 

1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1, 

2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2, 

3. Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli – załącznik nr 3, 

4. Podjęte uchwały: 

- uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2015-2022, 

- uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok, 

- uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie stanowiska dotyczącego przyśpieszenia modernizacji drogi 

wojewódzkiej nr 807 na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Sobolew. 

 

Pkt - 1 

Otwarcie obrad      
Przewodniczący  Rady Gminy w Sobolewie  Karol Marcinkowski otworzył XI sesję Rady Gminy 

w Sobolewie. Powitał Wójta Gminy, Skarbnika 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. 

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady zgłaszając następujące wnioski: 

1. O wprowadzenie po pkt. 3 punkt o następującej treści: „Omówienie organizacji dożynek 

gminnych w 2015 r.” – wniosek 1. 

2. O wykreślenie pkt. 5 „Spotkanie z przedstawicielem Izb Rolniczych” – wniosek 2 . 

3. O wykreślenie pkt. 7 „Informacja z działalności Rady Powiatu” wniosek 3.  

4. O wprowadzenie po pkt. 11 punktu o następującej treści: „Podjęcie uchwały w sprawie 

stanowiska dotyczącego przyśpieszenia modernizacji drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku 

przebiegającym przez teren Gminy Sobolew” – wniosek 4. 

Następnie włodarz złożył wniosek o dodanie punktu o następującej treści: „Podjęcie uchwały 

w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem 

o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego” – wniosek 5.  
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Zabierając głos radny Henryk Pukaluk zaproponował nie umieszczać zaproponowanej przez Wójta  

uchwały w porządku obrad sesji, ponieważ winna być rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Rady 

Gminy.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie pierwszego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna Hanna Matyska 

głosów za - 14 

głosów przeciw - 0 

głosów wstrzymujących się - 0 

Wniosek została przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie drugiego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna Hanna Matyska 

głosów za - 14 

głosów przeciw - 0 

głosów wstrzymujących się - 0 

Wniosek została przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie trzeciego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna Hanna Matyska. 

głosów za - 14 

głosów przeciw - 0 

głosów wstrzymujących się - 0 

Wniosek została przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie czwartego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna Hanna Matyska. 

głosów za - 14 

głosów przeciw - 0 

głosów wstrzymujących się - 0 

Wniosek została przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie piątego wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna Hanna Matyska. 

głosów za - 6 

głosów przeciw - 7 

głosów wstrzymujących się - 1 

Wniosek została odrzucony. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

25 czerwca 2015 r. 

4. Omówienie organizacji dożynek gminnych w 2015 r. 

5. Konsultacje społeczne w sprawie strategii Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu 

Garwolińskiego. 

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

31 marca 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej. 

7. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji między 

sesjami. 

8. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2015-2022. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przyśpieszenia modernizacji drogi 

wojewódzkiej nr 807 na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Sobolew. 

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 1 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Pkt – 3 

Przyjęcie protokołu z X zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 25 czerwca 

2015 r. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku głosów Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji 

Rady Gminy w Sobolewie 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska 

głosów za - 14 

głosów przeciw - 0 

głosów wstrzymujących się - 0 

Protokół Nr X/2015 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Pkt - 4 

Omówienie organizacji dożynek gminnych w 2015 r. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Krzysztofowi Szostak, który przedstawił plan organizacji 

gminnych dożynek, które odbędą się w dniu 23 sierpnia br. w Sobolewie. 

Poprosił sołtysów o listy biorących udział z poszczególnych sołectw. Jego zdaniem winien być 

7 osobowy skład delegacji z każdego sołectwa, ażeby sprawnie reprezentowały swoje sołectwa. 

Dodał, że organizowane były spotkania przez Urząd i został opracowany scenariusz. Sołtysi zapytali 

jaka będzie kwota dla sołectwa na przygotowanie wieńca dożynkowego. Wójt Gminy wyjaśnił, że 

kwota przeznaczona na przygotowanie wieńców dożynkowych będzie uzależniona od darowizn 

sponsorów. 

P. K Szostak poinformował, że część atrakcji dla dzieci będzie za darmo. 

Pkt - 5 

Konsultacje społeczne w sprawie strategii Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu 

Garwolińskiego 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu w tym pkt. przedstawiciela Lokalnej Grupy 

Działania Forum Powiatu Garwolińskiego Pana Krzysztofa Tomaszka. 

Pan Tomaszek poinformował, iż spotkania z mieszkańcami jest zapoznanie z aktualnymi wynikami 

sondażu opinii i oczekiwań społecznych prowadzonego przez LGD. Zwrócił się do zebranych 

o wyrażenie  swoich opinii na temat kierunku działań, celi i typów projektów, które mieszkańcy 

chcieliby realizować lub chcieliby, aby były zrealizowanie na ich terenie. 

Pan Krzysztof zapoznał  zebranych z Programem 2014-2020, w którym zawarte są zadania do 

realizacji:  

1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, 

2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, 
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3. dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, 

tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępnienia jej lokalnym 

producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), 

4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności 

gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł  dochodów, w szczególności 

rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, 

5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych 

a także innowacji, 

6. rozwój produktów lokalnych, 

7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, 

8. zachowanie dziedzictwa lokalnego, 

9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, 

10.  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają 

połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są  usługi społeczne, zdrowotne, 

opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych, albo 

skracają dystans lub czas dojazdu do  tych obiektów. 

Na powyższe zadania mogą być przyznane środki finansowe, z których mogą skorzystać rolnicy, 

przedsiębiorcy, Urzędy i Stowarzyszenia. Jego zdaniem są to środki przeznaczone przede wszystkim 

na walkę z bezrobociem. Gmina Sobolew również korzystała z tych dotacji. Trwała dyskusja nad 

zadaniami, na które można składać wnioski o dofinansowanie z funduszy Lokalnej Grupy.  

W wyniku odbytej dyskusji uznano za priorytetowe zadania w następującej kolejności: 

1. budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają 

połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są  usługi społeczne, 

zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg 

publicznych, albo skracają dystans lub czas dojazdu do  tych obiektów. 

2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości. 

3. zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

4. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej. 

 

Pkt - 6 

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

31 marca 2015 r. oraz z działalności międzysesyjnej 

 

Pan Wójt Gminy przedstawił informację z  realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 

25 czerwca 2015 r. – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Następnie włodarz złożył informację z działalności międzysesyjnej w okresie od sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 25 czerwca 2015 r. - załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ponadto na zakończenie swojego wystąpienia Wójt poinformował, że Gmina Sobolew uzyskała 

pozytywną opinię na budowę mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy 

Sobolew. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg. Zostanie zainstalowanych 30 instalacji 

plus jeden na budynku Urzędu Gminy. 

  

Pkt - 7 

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 nie obradowała. 

Komisji Budżetu i Finansów nie obradowała. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

poinformował, iż Komisja 21 lipca 2015 r. Głównym tematem była analiza stanu bezpieczeństwa na 

terenie gminy Sobolew, zabezpieczenie Gminy przed skutkami (anomalii pogodowych). 
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Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska nie obradowała. 

 

Pkt - 8 

Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w ostatnim czasie nie odbyło się żadne posiedzenie 

wspólne stałych komisji Rady Gminy. Uczestniczył jedynie w spotkaniach dotyczących organizacji 

dożynek gminnych. 

 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.  

Wznowiono obrady po przerwie. 

Obrady opuścił radny Roman Ochnio. 

Pkt - 9 

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 gminy na 2015 r. 

oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 

2015-2022. 

Zabierając głos Skarbnik poinformowała, że powstały oszczędności po przetargach: 

1. Z przebudowy drogi w Gończycach koło / Pana Załęckiego/ oszczędności w kwocie 24 tys .zł, 

z planowanej kwoty 90 tys. zł zmniejszono środki na to zadanie do kwoty 66 tys. zł. 

2. Z przebudowy drogi w Gończycach na działce nr. 905 planowaną kwotę 60 tys. zł zmniejszono do 

kwoty 41 tys. zł oszczędności to 19 tys. zł. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do zaprezentowanych projektów uchwał.  

Głos zabrał radny Leszek Urawski sugerował przeznaczenie powstałe oszczędności w wysokości 

43 tys. zł na modernizację elewacji budynku Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie.  

Z kolei radny Piotr Szewczyk był zdania, iż oszczędności powstałe z dróg w Gończycach powinny 

zostać przeznaczone na przebudowę drogi w Gończycach koło starego przedszkola. 

W związku z wypowiedzią radnego Piotra Szewczyka radny Leszek Urawski zaznaczył, iż szkoda że 

zasada nie była zachowana w momencie gdy powstały oszczędności z ul. Milanowskiej, ponieważ 

wówczas środki zostały przesunięte całkiem na inny teren.  

Odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca podziały powstających oszczędności z inwestycji.  

Następnie radny Marian Lipiec złożył wniosek o przesunięcie 21 tys. zł z ul. Kwiatowej na 

ul. Sosnową.  

Radny Leszek Urawski złożył wniosek o zwrot środków w wysokości 16 tys. zł na ul. Poprzeczną – 

środki wynikające z oszczędności na ul. Milanowskiej oraz przeznaczenie 27 tys. zł na poprawę 

elewacji budynku Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Leszka Urawskiego.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska i radny Roman Ochnio. 

głosów za - 5 

głosów przeciw - 6 

głosów wstrzymujących się - 2 

Wniosek została odrzucony. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Mariana Lipca.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska i radny Roman Ochnio. 

głosów za - 5 

głosów przeciw - 5 

głosów wstrzymujących się - 3 

Wniosek została odrzucony. 
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Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska i radny Roman Ochnio. 

głosów za - 8 

głosów przeciw - 5 

głosów wstrzymujących się - 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Pkt - 10 

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

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna Hanna Matyska. 

głosów “za” - 8  

głosów “przeciw “ - 5 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta. 

 

Do obrad dołączył radny Roman Ochnio. 

 

Pkt - 11 

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przyśpieszenia modernizacji drogi 

wojewódzkiej nr 807 na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Sobolew 

 

Przewodniczący zapoznał z projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przyśpieszenia 

modernizacji drogi nr 807. 

Przewodniczący  otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

W toku prowadzonej dyskusji dokonano małych merytorycznych poprawek w przygotowanym 

projekcie. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia zaproponowanych zmian.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów za - 14 

głosów przeciw - 0 

głosów wstrzymujących się -0 

Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.  

Następnie poddano po głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem przegłosowanych zmian. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Hanna Matyska. 

głosów za - 14 

głosów przeciw - 0 

głosów wstrzymujących się -0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pkt - 12 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania 

Jako pierwsza głos zabrała sołtys Elżbieta Czechowska prosząc o wiatę przystankową dla wsi 

Kobusy. 

Następnie głos zabrał radny Mirosław Owczarczyk zwracając się z zapytaniem czy zostały wysłane 

pisma do energetyki w sprawie wycięcia drzew w Godziszu oraz do PKP w sprawie wykonania 

przyłącza do budynku kolejowego w Sobolewie.  

Wójt Gminy odpowiedział, że przedmiotowe pisma nie zostały wysłane.  

Z kolei radna Justyna Kowalczyk zapytała czy do mieszkańców wysyłane były pisma w sprawie 

podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami.  

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, iż pisma były wysyłane.  
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Radna Justyna Kowalczyk zgłosiła również prośbę o poprawienie nawierzchni na ul. Maciejowickiej. 

Włodarz odpowiedział, iż reklamacja została już zgłoszona. 

Następnie Wójt poinformował, iż firma SANTE złożyła korektę deklaracji podatkowej i Urząd będzie 

musiał zwrócić około 350 tys. zł. 

Z kolei radny Leszek Urawski zwrócił się do Przewodniczącego Rady z zapytaniem czy w ostatnim 

czasie wydał opinię na temat pracy Wójta zgodnie z prośbą organów kontrolujących.  

Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi, iż w związku z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie napisał opinię dotyczącą 

wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Wójta Gminy. Z powyższą opinia można 

zapoznać się w obsłudze rady.  

 

Pkt - 13 

Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski 

podziękował obecnym za przybycie na sesję i dokonał zamknięcia XI sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 /-/ Karol Marcinkowski 


