
Protokół Nr XIV/2012

z XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 21 czerwca 

2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia –1445

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 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.

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności radnych,

2. Lista obecności sołtysów,

3. Lista obecności zaproszonych gości,

4. Podjęte uchwały:

– uchwała nr XIV/90/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.  -  uchwała 

przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Siedlcach,

– uchwała nr XIV/91/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium 

z  tytułu  wykonania  budżetu  za  2011  r.  -  uchwała  przekazana  Regionalnej  Izbie 

Obrachunkowej  Zespół w Siedlcach,

– uchwała  nr  XIV/92/2012  w  sprawie  określenia  trybu  i  sposobu  powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 



jego funkcjonowania,

– uchwała nr XIV/93/2012 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew,

– uchwała nr XIV/94/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie 

bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Sobolew,

– uchwała nr XIV/95/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie 

bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Sobolew,

– uchwała nr XIV/96/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie 

bezprzetargowym  -  części  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej 

własność Gminy Sobolew,

– uchwała  nr  XIV/97/2012  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  przez  Gminę 

Sobolew – darowizny nieruchomości,

– uchwała nr XIV/98/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 r  - 

uchwała przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Siedlcach,

– uchwała nr XIV/99/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobolew na lata 2012 – 2017 - uchwała przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

Zespół w Siedlcach.

Pkt – 1  

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

Powitał radnych, Wójta Gminy wraz z osobami współpracującymi, sołtysów, zaproszonych 

gości, młodzież oraz mieszkańców Gminy Sobolew.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W związku z tym uchwały podjęte na sesji 

mają moc prawną.

Pkt – 2
Przewodniczący Leszek Urawski zapowiedział przystąpienie do porządku obrad.

Przewodniczący odczytał treść porządku obrad.

Radny  Jan  Krupa  przypomniał,  iż  na  ostatnim  posiedzeniu  wspólnym  była  mowa 

o prawie pierwokupu działek od PKP i z tego co pamięta, miało być podjęte w tej sprawie 

stanowisko, a w zaproponowanym porządku obrad takiego punktu nie ma.



Odpowiedzi  udzielił  pan  Wójt  mówiąc,  że  była  wówczas  mowa  o  uchwale.  Wspólnie 

podjęliśmy decyzję, że takiej uchwały nie podejmujemy, ale jeśli państwo uważają, iż taki 

punkt należy wprowadzić, to tak też uczyńmy.

Wniosek radnego Jana Krupy o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska w sprawie 

zamiaru nabycia przez Gminę Sobolew – prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej 

działki gruntowej,  nr ew. 2373/12 oraz części  niezabudowanej działki  gruntowej,  nr ew. 

2373/19, położonych w Sobolewie.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad wyżej wymienionego stanowiska 

jako punkt 17 porządku obrad.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Podczas głosowania na sali nieobecna była radna 

Anna Rucińska.

głosów “za” - 14
głosów “przeciw “ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek radnego Jana Krupy został przyjęty jednogłośnie.

 
Przewodniczący odczytał treść porządku obrad po dokonanych zmianach.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

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

26 kwietnia 2012 r.

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

Gminy oraz z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja z działalności Rady Powiatu.

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji 

między sesjami.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego 

Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

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

z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu  i  sposobu  powołania  i  odwołania 



członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  oraz  szczegółowych  warunków  jego 

funkcjonowania.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  zmian  Studium  Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.

11. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę,  w  trybie 

bezprzetargowym  –  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność 

Gminy Sobolew (dz. nr ew. 143 i 146).

12. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę,  w  trybie 

bezprzetargowym  –  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność 

Gminy Sobolew (dz. nr ew. 2329/1 i 2329/4).

13. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę,  w  trybie 

bezprzetargowym  –  części  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej 

własność Gminy Sobolew.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew – 

darowizny nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Sobolew na lata 2012 – 2017.

17. Podjęcie  stanowiska  w  sprawie  zamiaru  nabycia  przez  Gminę  Sobolew  –  prawa 

wieczystego  użytkowania  niezabudowanej  działki  gruntowej,  nr  ew.  2373/12  oraz 

części niezabudowanej działki gruntowej, nr ew. 2373/19, położonych w Sobolewie.

18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Podczas głosowania na sali nieobecna była radna 

Anna Rucińska.

głosów “za” - 14
głosów “przeciw “– 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 3

Przewodniczący zapytał,  czy ktoś ma uwagi do protokołu z XIII zwyczajnej  sesji  Rady 



Gminy w Sobolewie.

Radny Piotr Szczęch poprosił o umieszczanie protokołów na stronie internetowej BiP.

Przewodniczący udzielił odpowiedzi, iż strona jest sukcesywnie uzupełniana.

Głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  protokołu  z  XIII  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy 

w Sobolewie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Podczas głosowania na sali nieobecna była radna 

Anna Rucińska.

głosów “za” - 12
głosów “przeciw “ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 2

Protokół został przyjęty.

Pkt – 4

Pan Wójt  zdał  sprawozdanie z realizacji  uchwał oraz działalności  międzysesyjnej,  które 

stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt – 5

Informacja z działalności Rady Powiatu.

Pan Sekretarz Jan Tywanek poinformował, iż odbyły się 2 sesje Rady Powiatu. Jedna sesja 

zwyczajna, druga zaś nadzwyczajna. Tematem sesji nadzwyczajnej była sytuacja finansowa 

PKS Garwolin. Prezes Smolarczyk złożył w prasie oświadczenie, iż sytuacja w PKS jest 

sytuacją katastrofalną i złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Przewozy, które odbywają się 

w ramach działalności PKS-ów nadal nie przynoszą zysków.

Pan  Sekretarz  poinformował  także,  iż  Spółka  Sp.  z  o.o.  Garwolin  ciągle  nie  wychodzi 

z kryzysu. Nastąpił także podział w Zespole Szkół w Miętnem. Rozstrzygnęły się przetargi 

na inwestycje drogowe powiatowe dotyczące Gminy Sobolew. Będzie zrobiona droga 554 

w Gończycach od osiedla przez las (przez Borki). Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone 

na modernizację kawałka ul. Targowej od kapliczki do przejazdu. Ul. Kolejowa nie zostanie 

zmodernizowana w całości lecz od drogi 807 do wysokości GSSCH-u.

Pkt – 6

Przewodniczący przeszedł do realizacji następnego punktu obrad, którym była informacja 

Przewodniczących Stałych Komisji  Rady Gminy z działalności  Komisji  między sesjami 



i oddał kolejno głos poszczególnym przewodniczącym.

Sprawozdanie  ze  swojej  działalności  rozpoczęła  Komisja  Rewizyjna.  Przewodniczący 

Kazimierz  Paciorek  poinformował,  że  od  ostatniej  sesji  odbyły  się  dwa  posiedzenia 

Komisji.  Posiedzenie  pierwsze 18  maja  2012 r.  dotyczyło oczyszczalni  oraz  wiatraków. 

Drugie zaś 25 maja dotyczyło wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sobolew. 

Jako kolejny przemówił przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów radny Jan Krupa. 

Przewodniczący poinformował, iż komisja również zbierała się dwukrotnie 12 i 13 czerwca 

2012 r. Początkiem miało być sprawozdanie z wykonania budżetu oraz prawa pierwokupu. 

Ponieważ nieobecny był pan Wójt, Komisja ograniczyła się do wysłuchania potencjalnych 

nabywców działki p. Michalec i p. Tywanek, którzy przedstawili swoje argumenty. W dniu 

13 czerwca 2012 r. Komisja zebrała się wyłącznie w sprawie prawa pierwokupu działki od 

PKP.  Zobligował  pana  Wójta  do  zdobycia  w  PKP niezbędnych  informacji  dotyczących 

sprzedaży działek przez PKP w przyszłości.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Mirosław  Śliz  poinformował, 

iż Komisja obradowała 15 czerwca 2012 r. W czasie posiedzenia przeprowadzono analizę 

sprawozdania  budżetu  z  zakresu  oświaty.  Wybrano  także  radnego  Piotra  Szewczyka 

członkiem komisji  konkursowej  na  stanowisko dyrektora  Zespołu  Szkół  w Gończycach. 

Komisja udała się do Gończyc w celu zapoznania się z postępem robót. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa 

Karol  Marcinkowski  poinformował,  iż  Komisja  obradowała  dwukrotnie  na  wspólnych 

posiedzeniach.

Jako  ostatni  głos  zabrał  przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Gospodarki  i  Ochrony 

Środowiska  Marian Lipiec informując, iż odbyły się dwa posiedzenia - 10 i 17 maja 2012 r. 

Tematami  pierwszego  posiedzenia  były  etapy  wdrażania  nowej  ustawy  o  utrzymaniu 

czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  regulamin  dotyczący  opieki  nad  zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew. Tematem 

posiedzenia, które odbyło się 17 maja był ciąg dalszy rozmów o nowej ustawie.

Przewodniczący otworzył dyskusję.



Radny Wiesław Garnek skierował pytanie do przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury 

dotyczące postępu prac związanych z przeniesieniem przedszkola z Sobolewa do Godzisza. 

Zaznaczył, że odnośnie tego tematu odbyły się dwa posiedzenia, a efektów nadal nie widać.

 
Radny Mirosław Śliz  udzielił  odpowiedzi,  że prace się  nie poruszają,  ponieważ istnieją 

jeszcze szkoły filialne.

Radna Anna Rucińska zaznaczyła,  iż pamięta o rozmowach na ten temat w poprzedniej 

kadencji, a w obecnej kadencji nie było tego tematu. Poprosiła również, aby przestać liczyć 

sobie ile razy która komisja się spotkała.

Radny  Piotr  Szczęch  chciał  znać  stanowisko  Komisji  Rolnictwa  o  wyborze  wariantu 

naliczania podatku śmieciowego.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Gospodarki  i  Ochrony  Środowiska  Marian  Lipiec 

udzielił odpowiedzi, iż komisja przychyla się do wyboru opłaty naliczanej od liczby osób 

zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.

Pan Wójt przypomniał panu radnemu, że takowej decyzji nie było, były tylko rozmowy.

Pkt – 7

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Gminy 

Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

Przewodniczący oddał głos pani Skarbnik Grażynie Napora. Pani Skarbnik poinformowała, 

iż wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011 przedstawia się następująco:

DOCHODY –  planowano  na  kwotę  21  565  716,21  zł,  wykonano  21  780  663,  35  zł, 

co stanowiło 101 % w tym:

a)  dochody  bieżące  –  plan  20  931  194,21  zł,  wykonanie  21145  557,75  zł,  co  stanowi 

101,2 %;

b)  dochody  majątkowe  –  plan  634  522,00  zł,  wykonanie  635  105,60  zł,  co  stanowi 

100,09 %.

W  okresie  sprawozdawczym  dochody  gminy  z  tytułu  obniżenia  przez  Radę  Gminy 

maksymalnych stawek podatków zmniejszyły się o kwotę 1 386 289,64 zł, z tego:

– podatek rolny 62 680,70 zł;



– podatek od nieruchomości 1 223 554,00 zł;

– podatek leśny 39 701,00 zł;

– podatek od środków transportowych 60 353,94 zł.

Pani  skarbnik  poinformowała  również,  że  zaległości  w  podatkach  i  opłatach  na  dzień 

31 grudnia 2011 roku wyniosły 246 662,09 zł.

Wydatki – plan 24 785 050,21 zł, wykonanie 24 237 067,78 zł, co stanowi 97,79 %, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 17 840 727,21 zł, wykonanie 17 498 671,09 zł, tj. 98,80 %;

b) wydatki majątkowe – plan 6 944 323,00 zł, wykonanie 6 738 396,69 zł, tj. 97,03 %.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 5 506 529,13 zł.

Zrealizowany budżet w 2011 roku zamknął się deficytem w kwocie 2 456 404,43 zł na 

planowany w wysokości 3 219 334,00 zł.

Ponadto na rachunku pozostały wolne środki w kwocie 803 518,88 zł.

Wydatki budżetu gminy Sobolew na zadania inwestycyjne za  2011 rok przedstawiały się 

następująco:

 - Modernizacja drogi w Chotyni - 93 480,00;

 - Budowa ul. Kwiatowej - 31 795,05;

 - Modernizacja drogi Sokół- Poręby  - 19918,00;

 - Budowa boiska w Sobolewie - 530 867,87;

 - Rozbudowa szkoły w Gończycach - 416 240,35;

 - Budowa kanalizacji w Sobolewie- etap V - 4 932 480,69;

 - Wykonanie projektu pod budowę kanalizacji Sokół - Gończyce - 87 000,00;

 - Instalacja kolektorów słonecznych - 8 000,00;

 - Modernizacja ul. Kościelnej - 14 169,60;

 - Modernizacja ul. Sosnowej - 22 659,20;

 - Projekt budowy hydroforni w Grabniaku - 55 837,50;

 - Budowa wjazdu ul. Polna i Błachnio - 40 349,35;

 - Budowa ul. Łaskarzewskiej - 41 502,11;

 - Modernizacja ulicy Poprzecznej - 22 140,00;

 - Odwodnienie ul. Milanowskiej - 53 605,55;

 - Budowa drogi w Trzciance - 30 000,00;

 - Budowa drogi w Kaleniu Drugim - 22 929,32;

 - Instalacja monitoringu wizyjnego - 29 800,00;



 - Zakup licencji na program BUDŻET - 15 129,00;

 - Budowa strażnicy w Sokole -  27 500,00;

 - Zakup garażu dla OSP Kaleń - 21 000,00;

 - Budowa wjazdu- boisko w Sobolewie - 17 264,10;

 - Oświetlenie placu- przedszkole w Gończycach - 4 880,00;

 - Projekt i budowa kanalizacji- ul. Dębowa i Ogrodowa - 27 625,00;

 - Przebudowa linii energetycznej na ul. Ogrodowej - 58 489,00;

 - Modernizacja świetlicy przy Domu Kultury w Sobolewie - 8 068,00;

 - Zakup wiaty przystankowej - 18 422,00;

 - Budowa drogi w Kaleniu Pierwszym - 24 445,00;

 - Zakup maszyny treningowej do wyrzucania piłek – 3230,00;

 - Zakup maszyny treningowej do wyrzucania piłek – 570,00;

 - Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych - 27 000,00;

 - Budowa wodociągu na ul. Wspólnej - 30 000,00.

Przewodniczący  otworzył  dyskusję  celem  rozpatrzenia  sprawozdania  finansowego 

z wykonania budżetu 2011 r.

Radny Kazimierz Paciorek  przybliżył uchwałę od Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radna Anna Rucińska zapytała, czy sprawozdanie z wykonania budżetu jest tajemnicą, czy 

można  byłoby  takie  ogólne  sprawozdanie  udostępnić  w  celach  informacyjnych 

społeczeństwu. Padła odpowiedź, iż nie jest tajemnicą i może być udostępniane publiczne.

Radni nie zgłosili negatywnych uwag do projektu uchwały.

Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Gminy 

Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw “ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 8

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania 



budżetu  za  2011  r.  Przewodniczący  otworzył  dyskusję  celem  rozpatrzenia  wykonania 

budżetu.

Przewodniczący oddał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Radny Kazimierz Paciorek odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania 

wykonania budżetu Gminy Sobolew za rok 2011 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Sobolew.

Przewodniczący Leszek Urawski zaproponował dodać w uchwale §1 pkt 6) po zapoznaniu 

się  z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w  Sobolewie,  dotyczącym  absolutorium  dla  Wójta  Gminy  za  2011  r.  oraz   dodać 

w podstawie prawnej art. 28 a ust. 1.

Przewodniczący otworzył dyskusję

Radni nie zgłosili negatywnych uwag.

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Sobolew  –  absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw “ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Na  wniosek  Radnego  Kazimierza  Paciorka  odbyła  się  10  minutowa  przerwa.  Pan 

przewodniczący wznowił obrady po przerwie.

Pkt – 9

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Głos  zabrała  p.  Anna  Gładysz,  która  wyjaśniła,  co  to  jest  Zespół  Interdyscyplinarny 

i w jakim celu musi zostać powołany.

Przewodniczący  oddał  głos  p.  inspektorowi  Stanisławowi  Madejskiemu.  Pan  Stanisław 



Madejski  zaznaczył,  iż  powołanie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  reguluje  ustawa 

o  przeciwdziałaniu  przemocy  29  lipca  2009  r.  i  Rozporządzenie  Rady  Ministrów 

z 13 września 2011 r.  w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”. 

Interwencje  domowe  zdarzają  się  coraz  częściej.  W  2011  r.  policja  wyjeżdżała  do 

interwencji  domowych  150  razy  na  terenie  Gminy  Sobolew.  Do  tej  pory  to  policja 

prowadziła  tzw.  niebieskie  karty  i  decydowała,  kiedy  wszcząć  niebieską  kartę,  a  kiedy 

zakończyć. Policja nie mogła tego do końca opanować, gdyż o tym, aby zakończyć bądź 

kontynuować  niebieską  kartę  decydowały  inne  podmioty  między  innymi:  pracownicy 

socjalni, pracownicy oświatowi, służba zdrowia, a także szereg innych podmiotów, które 

miały jakiś wpływ. Dlatego też Prezes Rady Ministrów podjął taką decyzję o powołaniu 

Zespołów  Interdyscyplinarnych.  Myśl,  że  Zespół  Interdyscyplinarny  w  proponowanym 

składzie  będzie  mógł  podjąć  konkretną decyzję  np.  pomóc socjalnie bądź skierować na 

leczenie. Podsumowując pan Stanisław Madejski zaznaczył, iż przemocy jest coraz więcej, 

dlatego zespół powinien powstać jak najszybciej.

Pani  dyr.  Danuta  Proczek zaznaczyła,  iż  w ostatnim czasie  była  na  szkoleniu  odnośnie 

Zespołu Interdyscyplinarnego, dotyczyło ono niebieskiej karty. Członkami zespołu o którym 

mowa, muszą być osoby bardzo kompetentne i chętne do pracy.

P.  Sołtys  Pasik  zadał  pytanie,  czy  Minister  nie  zwala  pracy  policji  na  Zespół 

Interdyscyplinarny.  Problem  z  kartą  niebieską  jest  duży,  dlaczego  ktoś  ma  teraz 

charytatywnie pracować i robić to, co do tej pory wykonywała wyłącznie policja.

Odpowiedzi  udzielił  pan  Madejski  mówiąc,  że  osoby  spoza  policji  do  tej  pory  też 

uczestniczyły w podjęciu ostatecznej decyzji.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw “ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.

Przewodniczący oddał głos panu Wójtowi.

Pan  Wójt  poinformował,  że  zgłosiło  się  dwóch  Panów,  którzy  wykupili  część  terenu 

w Godziszu. Panowie ci mają plan zorganizowania kopalni żwiru i piasku, lecz aby było to 

zgodne  z  prawem  musi  być  zmienione  studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew. Wiąże się to oczywiście z kosztami, ale 

owi panowie zobowiązali się takowe koszta pokryć. Pan Wójt poprosił radnych o podjęcie 

uchwały.

Radny Piotr Szczęch zapytał, czy radni muszą podjąć uchwałę, aby prace mogły ruszyć. 

Padła odpowiedź twierdząca, iż jest to konieczne, w innym przypadku prace nie ruszą.

Radny  Stanisław  Błażejczyk  zaznaczył,  iż  jego  zdaniem  należy  wesprzeć  powstałą 

inicjatywę i podjąć uchwałę.

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  zmian  Studium  Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw “ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę,  w  trybie 

bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Sobolew (dz. nr ew. 143 i 146).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pan Wójt poinformował, iż kończy się umowa najmu i musi mieć zgodę Rady Gminy, aby 

podpisać kolejną umowę.



Radny Karol Marcinkowski zapytał, czy projekt uchwały jest zgodny z prawem, ponieważ

jego zdaniem powinien zniknąć zapis “w trybie bezprzetargowym”.

Radny Kazimierz Paciorek skierował pytanie do radcy prawnego, czy może być w uchwale 

powyższy zapis, czy też nie.

Radca prawny Grzegorz Mikulski stwierdził, iż zapis ten jest zgodny z prawem.

Pan Wójt powiedział, iż na ostatniej sesji Rada zobowiązała jego osobę do przeprowadzenia 

konkursu. Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, aby nie było żadnych wątpliwości i nie 

rozumie skąd teraz takie problemy.

Radny Jan Krupa powiedział, żeby nie bać się dyskusji,  każdy kto ma wiedzę niech się 

wypowiada. Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii.

Przewodniczący  podsumował,  iż  jego  zdaniem  wiążąca  jest  opinia  radcy  prawnego 

zatrudnionego przez Urząd Gminy i skoro on mówi, iż taki zapis jest poprawny to należy 

mu zaufać.

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę,  w  trybie 

bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Sobolew (dz. nr ew. 143 i 146).

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 14
głosów “przeciw “ - 1
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta.
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Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę,  w  trybie 

bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Sobolew (dz. nr ew. 2329/1 i 2329/4).

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 14
głosów “przeciw “ - 1
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta.
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Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę,  w  trybie 

bezprzetargowym – części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 

Gminy Sobolew.

Pan Wójt  poinformował  zgromadzonych,  iż  zgłosił  się  inwestor  Marian  Drewnik,  który 

chciałby wydzierżawić teren po byłym wysypisku śmieci z przeznaczeniem na lokalizację 

schroniska dla zwierząt. Inicjatywa cenna, ponieważ nieustannie borykamy się z problemem 

bezdomnych psów. Usytuowanie schroniska na terenie naszej Gminy ułatwiłoby pozbycie 

się problemu bezdomnych zwierząt.

Radny  Roman  Ochnio  zapytał,  czy  będzie  w  umowie  zapis  zobowiązujący  właściciela 

schroniska do wyłapywania bezdomnych psów z naszego terenu gminy.

Sołtys Gazda zapytał o korzyści finansowe.

Przewodniczący Rady Leszek Urawski odpowiedział, że dzięki temu w gminie będziemy 

mieli dodatkowe narzędzie do wyłapywania bezdomnych psów i to jest najważniejsze.

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę,  w  trybie 

bezprzetargowym – części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 

Gminy Sobolew.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw “ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  przez  Gminę  Sobolew  – 

darowizny nieruchomości.

Pan  Wójt  poinformował,  iż  są  to  małe  działki  przy  stawach  w  Godziszu,  które  gmina 

pragnie przekazać na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego.

Radny Mirosław Śliz stwierdził, iż jest to kolejna darowizna, dlatego jego zdaniem można 



by było zorganizować np. kąpieliska dla społeczności, zamiast po raz kolejny oddawać.

Przewodniczący  udzielił  odpowiedzi,  że  stworzenie  gminnego  kąpieliska  jest  rzeczą 

skomplikowaną.

Pan Wójt powiedział, że jego zdaniem jeśli robić kąpielisko to z prawdziwego zdarzenia, 

a na dziko nie przyzwalać, ponieważ jeśli ktoś by się utopił to będziemy mieli daną osobę 

na sumieniu. Pan Wójt dodał także, że są pilniejsze wydatki.

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  przez  Gminę  Sobolew  – 

darowizny nieruchomości.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw “ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Odbyła się 10 minutowa przerwa. Pan przewodniczący wznowił obrady po przerwie.

Pkt – 15

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok.

Przewodniczący oddał głos p. Skarbnik. Pani Skarbnik omówiła proponowane zmiany.

Radny  Jan  Krupa  zapytał  pana  Wójta,  dlaczego  te  zmiany,  nie  były  przedstawione  na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.

P. Wójt  odpowiedział,  iż pomysł zrodził  się w ostatnim czasie bo okazało się że trzeba 

szukać środków w budżecie, skąd tez proponowane zmiany Pan Wójt przeprosił za swoje 

przeoczenie.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw “ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2012 – 2017.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw “ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Przewodniczący poprosił pana mecenasa o odczytanie treści stanowiska.

Pan radca prawny Grzegorz Mikulski odczytał treść stanowiska w sprawie zamiaru nabycia 

przez  Gminę  Sobolew  –  prawa  wieczystego  użytkowania  niezabudowanej  działki 

gruntowej, nr ew. 2373/12 oraz części niezabudowanej działki gruntowej, nr ew. 2373/19, 

położonych w Sobolewie.

Podjęcie stanowiska w sprawie zamiaru nabycia przez Gminę Sobolew – prawa wieczystego 

użytkowania niezabudowanej działki gruntowej, nr ew. 2373/12 oraz części niezabudowanej 

działki gruntowej, nr ew. 2373/19, położonych w Sobolewie.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 13
głosów “przeciw “ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 2

Ww. stanowisko zostało podjęte.
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Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Radny Kazimierz Paciorek powiedział, iż słyszał, że się przyczynił do rozwiązania Szkoły 

w Chotyni, dlatego prosił o nieobarczanie go taką winą.

Pani  Sołtys  wsi  Kobusy  podziękowała  za  pieniądze  na  altankę,  ale  chciała  wspomnieć 

o problemie, który pojawił się obecnie. Przyjeżdżają grupy zorganizowane i pozostawiają 

po sobie śmieci.

Pan Wójt  zaznaczył,  iż  jest  zadowolony z faktu, że wieś się  zjednoczyła i  dba o teren, 

dlatego skoro występuje taki problem, należy wprowadzić niewielką opłatę za korzystanie 



z placu zabaw i altany, dzięki której będzie można zadbać o czystość.

Radna Maria Kowalczyk zapytała, kiedy będzie ogłoszony przetarg na ul. Podlasie.

Pan Wójt w odpowiedzi zaznaczył, że Urząd czeka na decyzję pana Marszałka.

Sołtys Trzcianki Paziewski Sławomir zapytał, czy będzie podjęte jakieś działanie w sprawie 

spółki wodnej.

Pan Wójt odpowiedział, iż w najbliższym tygodniu będą podjęte decyzje.

Radny  Kazimierz  Paciorek  poinformował,  iż  mieszkańcy  ul.  Kownackiej  wnoszą 

o oświetlenie ulicy w momencie powstania wiatraków.

Radny  Roman  Ochnio  poprosił,  aby  wyegzekwować  od  DROMOS-u  reklamację  drogi 

betonowej, która została źle wykonana.

Radna Agnieszka Cyrta podziękowała w imieniu pani Sołtys Danuty Błachnio za wykonaną 

na części ul. Milanowskiej modernizację i prosiła o modernizację dalszej części.

Radny Marian Lipiec zapytał pana Wójta, na jakim etapie są przydomowe oczyszczalnie, 

czy ruszą w tym roku.

Pan Wójt udzielił odpowiedzi, iż projekt jest gotowy tylko czekamy na sygnał od instytucji, 

które udzielają dotacji lub kredytów.

Radny Karol Marcinkowski przypomniał, iż padło stwierdzenie, że w nowym przedszkolu 

jest za mało miejsca. Chciałby wiedzieć o co chodzi.

Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi o to, że przedszkole jest dwuoddziałowe. W jednym oddziale 

może  być  25  dzieci.  Pani  dyr.  przeprowadziła  nabór  na  60  miejsc,  dlatego  tą  sytuację 

powinna rozwiązać pani dyrektor sama.

Radny Jan Krupa przypomniał, że padły wcześniej deklaracje, iż nie będzie dziecka, które 

nie  będzie  przyjęte  do  przedszkola.  Teraz  nagle  spotykamy  się  z  sytuacją  odmawiania 

przyjęcia dziecka z powodu braku miejsc.



Przewodniczący zaznaczył, że cały czas była mowa o dwóch oddziałach, więc nie rozumie, 

dlaczego został zrobiony nabór na większą liczbę miejsc.

Radny Wiesław Garnek przypomniał, że projekt był robiony około 10 lat temu. W tej chwili 

musimy zrealizować inwestycję zgodnie z projektem, ponieważ w innej sytuacji sanepid nie 

odbierze budowy. Poza tym nigdy nie jest tak, że wszystkie dzieci są przyjęte.

Pan  Wójt  przypomniał  o  rozmowach  w  sprawie  dożynek  -  czekamy  na  propozycję 

i chętnych.

Radny  Piotr  Szczęch  poprosił  o  dodatkowy  punkt  na  sesji,  a  mianowicie  informację 

Przewodniczącego z posiedzenia wszystkich komisji.

Przewodniczący odpowiedział, że taki podpunkt będzie dodany.

Więcej głosu nikt nie zabrał.

Na tym protokół z sesji zakończono.

Przewodniczący Rady
/-/  Leszek Dariusz Urawski


