
Protokół Nr XXIII/2013

z  XXIII  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  w  Sobolewie,  która  odbyła  się  w  dniu 

18 kwietnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1110

Godzina zakończenia – 1600

Obradom  przewodniczył  Leszek  Dariusz  Urawski  –  Przewodniczący  Rady  Gminy 

w Sobolewie.

Protokolant obrad – Mariola Kępka.

Obecnych – 13 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk i Anna Rucińska.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew;

2. Jan Tywanek – Sekretarz;

3. Grzegorz Mikulski – radca prawny;

4. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych;

5. Antoni Zygadło – Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

6. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew;

7. Dyrektorzy szkół i przedszkoli;

8. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy.

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności radnych,

2. Lista obecności sołtysów,

3. Lista obecności zaproszonych gości,

4. Podjęte uchwały:

Pkt – 1  

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

Powitał  radnych,  Wójta  Gminy wraz z  osobami współpracującymi,  sołtysów, dyrektorów szkół, 

młodzież, mieszkańców Gminy Sobolew oraz lokalne media. 

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

moc prawną.
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Pkt – 2 

Przewodniczący  Leszek  Urawski  zapowiedział  przystąpienie  do  porządku  obrad.  Następnie 

odczytał treść porządku obrad.

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie zmian do porządku obrad. 

Pan Wójt zgłosił dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczył uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej  Powiatowi  Garwolińskiemu  na  dofinansowanie  zadań  z  zakresu  budowy  dróg 

powiatowych.  Drugi  wniosek dotyczył  uchylenia  uchwały w sprawie  utworzenia  Młodzieżowej 

Rady Gminy i podjęcia nowej z poprawkami. 

Radny Śliz zgłosił wniosek dotyczący uchwały w sprawie przeniesienia przedszkola z Sobolewa do 

Godzisza. 

Pan Antoni Zygadło zgłosił wniosek o sprecyzowanie punktu 8 porządku obrad, ponieważ Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie jest komisją wchodzącą w skład Rady Gminy, nie 

może w związku z tym zawierać on w swoim brzmieniu sprawozdania z działalności tejże komisji.  

Przewodniczący  Leszek  Urawski  wnioskuje,  aby  zmienić  brzmienie  punktu  ze  „sprawozdania 

z działalności” na „ informację Przewodniczącego z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2012”.

Przewodniczący Rady Gminy kolejno poddawał pod głosowanie zgłoszone wnioski.

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  wniosku  pana  Wójta  dotyczącego  uchwały 

w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie  zadań 

z zakresu budowy dróg powiatowych. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.  Nieobecna radna 

Maria Kowalczyk i Anna Rucińska.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie jako punkt 19 porządku obrad. 

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  wniosku  pana  Wójta  dotyczącego  uchwały 

uchylającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Młodzieżowej  Rady  Gminy.  W  głosowaniu 

uczestniczyło 13 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk i Anna Rucińska. 

głosów “za” - 13
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głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie jako punkt 20 porządku obrad. 

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  projektu  uchwały  w  sprawie  utworzenia 

Młodzieżowej  Rady Gminy w Sobolewie.  W głosowaniu  uczestniczyło  13  radnych.  Nieobecna 

radna Maria Kowalczyk i Anna Rucińska.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie jako punkt 21 porządku obrad. 

Przystąpiono do głosowania  w sprawie  przyjęcia  wniosku Radnego Śliza dotyczącego uchwały 

w sprawie  przeniesienia  przedszkola  z  Sobolewa do Godzisza.  W głosowaniu  uczestniczyło  13 

radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk i Anna Rucińska. 

głosów “za” - 1

głosów “przeciw“ - 7

głosów “wstrzymujących się” - 5

Wniosek został odrzucony.

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  wniosku  Przewodniczącego  Rady  Gminy 

dotyczącego  zmiany  brzmienia  punktu  8  ze  „sprawozdania  z  działalności”  na  „informację 

przewodniczącego”.  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk 

i Anna Rucińska.

głosów “za” - 11

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 2

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący odczytał treść porządku obrad po dokonanych zmianach:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 21 

lutego 2013 r.  oraz przyjęcie protokołu z XXII sesji  Rady Gminy w Sobolewie odbytej 

w dniu 7 marca 2013 r. 
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4. Informacja Wójta z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych na w/w sesjach 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. Informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za rok 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Sobolewie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni.

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości, 

położonych na terenie Gminy Sobolew. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na rok 2013”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego - „Zasłużony 

dla Powiatu Garwolińskiego”. 

15. Podjęcie  uchwały uchylającej  uchwałę w sprawie ustalenia  stawki opłaty za korzystanie 

z  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  albo  zarządzającym  jest  Gmina 

Sobolew.

16. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

na terenie Gminy Sobolew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2013 rok.

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

lata 2013-2018.

19. Uchwała  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  garwolińskiemu  na 

dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg powiatowych. 

20. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

21. Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

22. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

23. Zamkniecie obrad.
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Przystąpiono do głosowania  w sprawie  przyjęcia  porządku  obrad.  W głosowaniu  uczestniczyło 

13 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk i Anna Rucińska.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 3

Przewodniczący zapytał,  czy ktoś  ma  uwagi  odnośnie  protokołu  z  XXI zwyczajnej  sesji  Rady 

Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 21 lutego 2013 roku oraz protokołu z XXII sesji Rady 

Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 7 marca 2013 roku. Nikt nie zabrał głosu.

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia protokołów z XXI 

i XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie.

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk i Anna Rucińska. 

głosów “za” - 12

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przejście do punku 4 porządku obrad.

Pkt – 4

Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na w/w sesjach Rady Gminy oraz 

informacja z działalności międzysesyjnej.

Pan  Wójt  zdał  sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  podjętych  na  ww.  sesjach  oraz 

informację z działalności międzysesyjnej, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Marcinkowski zapytał o kwestie oleju opałowego, o jakie chodzi ilości. 

Radny Ochnio zadał pytanie dotyczące uchwały w sprawie przystanków, którą Rada Gminy musiała 

podjąć  pomimo  tego,  że  Gmina  nie  ma  w  posiadaniu  takich  obiektów.  Pan  Wójt  udzielił 

wyjaśnienia, że było to odgórne zarządzenie. Zaznaczył też, że są to minimalne kwoty, którymi nie 

warto się zajmować i lepiej zrzec się tego problemu na rzecz Starostwa. 

Przewodniczący zarządził przejście do 5 punktu porządku obrad. 
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Pkt – 5

Informacja z działalności Rady Powiatu.  Radny powiatowy Jan Tywanek zdał relację z ostatniej 

sesji  Rady  Powiatu  w  Garwolinie.  Sesja  poświęcona  była  sprawozdaniom  i  informacjom 

z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, jak również ich poszczególnych 

wydziałów.  Zostało  złożone  sprawozdanie  z  działalności  społecznej  Straży  Rybackiej  Powiatu 

Garwolińskiego, sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2012 rok oraz stan 

bezrobocia  w  poszczególnych  gminach  powiatu  garwolińskiego,  a  także  sprawozdanie 

z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Garwolinie.  Podjęta  została  uchwała 

w  sprawie  określenia  zadań  realizowanych  przez  Powiat  Garwoliński  oraz  podziału  środków 

finansowanych  otrzymanych  z  państwowego  funduszu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych. 

Złożona  została  też  informacja  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  budowlanego  oraz  realizacja 

zadań przez wydział  budownictwa w roku 2012. Była przekazana również informacja na temat 

sytuacji organizacyjno – ekonomicznej w PKS Garwolin oraz informacja na temat bieżącej sytuacji 

ekonomiczno – finansowej SPZOZ Garwolin w tym informacja o dostępności pacjentów do poradni 

specjalistycznych.  Informacja na temat  wyniku finansowego za rok 2012 gospodarstwa rolnego 

spółka z o.o. w Miętnem. Informacja z wyniku finansowego zakładu budżetowego ośrodka sportu 

i zarządzania lokalami w Miętnem. Była także analiza bibliotek powiatu. Zostały przygotowane 

materiały do ogłoszenia przetargu na modernizację ulicy Kolejowej w Sobolewie.

Pkt – 6

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

Jako  pierwszy  zabrał  głos  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Radny  Kazimierz  Paciorek. 

Spotkanie Komisji odbyło się w dniu 15 kwietnia 2013 r. poruszane były na nim bieżące sprawy, 

w tym odśnieżanie.  Pan Wójt  przedstawił  sprawę propozycji  wydzierżawienia terenu po byłym 

wysypisku śmieci. Toczyły się rozmowy na temat przetargu na wyłapywanie bezdomnych psów. 

Kolejnym  tematem  była  sprawa  przejęcia  od  PKP budynku  przy  stacji.  Pan  wójt  przedstawił  

również  skargę  mieszkańców  Kalenia  na  stan  drogi  od  ronda  w  Kaleniu  Drugim w  kierunku 

Korytnicy.  Komisja  Rewizyjna  była  w  Kownacicy,  gdzie  zastała  przepływ  na  drodze  zatkany 

kamieniem  przez  jednego  z  mieszkańców  oraz  dodatkowo  zabetonowany.  Próba  rozmowy  ze 

wspomnianym mieszkańcem nie przyniosła przewidywanych skutków. Komisja udała się też do 

Kalenia Drugiego. Podsumowującymi wnioskami Komisji jest to, że woda powstająca w wyniku 

roztopów musi mieć ujście i tylko od dobrej woli mieszkańców zależy, że przepływy pozostaną 

drożne  i  woda  będzie  miała  swobodne  ujście.  Przewodniczący  Paciorek  zgłosił  propozycję 

sprawdzenia szerokości dróg i przekopania rowów na koszt właścicieli w przypadku kiedy są one 
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zaorane lub niedrożne. Wspomniał też o zgłaszaniu spraw na kolegium, aby inni mieli świadomość 

co grozi za takie działania. Drugi wniosek Komisji dotyczy drogi w Kaleniu. Proponowana jest 

poprawa  stanu  kilku  najbardziej  zniszczonych  odcinków,  ponieważ  przeznaczone  w  budżecie 

fundusze pozwalają tylko na tyle.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Krupa zdał sprawozdanie z działalności Komisji, 

która spotkała się w dniu 5 kwietnia. Głównymi tematami było sprawozdanie finansowe za rok 

2012  oraz  wnioski  dotyczące  dotacji  z  Lokalnej  Grupy  Działania.  Poruszany  był  też  temat 

wydzierżawienia  działki  po  byłym  wysypisku  dla  inwestora,  który  chce  tam  zlokalizować 

schronisko dla zwierząt. Pan Drewnik, który wyszedł z propozycją tej działalności był zaproszony 

na  spotkanie  komisji  celem przybliżenia  planowanej  inwestycji.  Toczyła  się  dyskusja  na  temat 

lokalizacji  schroniska  na  terenie  Gminy,  szczególnie  nad  pozytywnymi  i  negatywnymi  jej 

aspektami.  Następnie  przedstawione  zostało  proponowane  przeznaczenie  nadwyżki  budżetowej 

z  2012  roku.  Toczyła  się  dyskusja  na  temat  możliwych  zmian  w  przeznaczeniu  wspomnianej 

nadwyżki. Następnie omówione zostały proponowane wnioski na przeznaczenie funduszy Lokalnej 

Grupy Działania. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Mirosław Śliz złożył sprawozdanie z posiedzeń, które odbyły się 

dnia 10 i 17 kwietnia 2013 roku. Głównym tematem obu spotkań była sytuacja przed likwidacją 

szkół w Godziszu i w Chotyni. Na pierwszym spotkaniu omawiano między innymi koszty powstałe 

w związku z koniecznością dowożenia dzieci z likwidowanej szkoły do Sobolewa. Poruszono także 

kwestię  inwestora,  który  zainteresował  się  szkołą  w  Godziszu.  Na  drugim spotkaniu  Komisja 

dowiedziała się, że inwestor złożył list intencyjny. Chce on zakupić budynek szkoły w Godziszu na 

działalność w zakresie służby zdrowia. Natomiast w przypadku szkoły w Chotyni, jest propozycja 

przeznaczenia budynku szkoły na warsztaty terapii zajęciowej. 

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Gospodarki  i  Ochrony  Środowiska  Marian  Lipiec 

poinformował, że Komisja nie spotykała się od ostatniej sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Karol Marcinkowski poinformował, że posiedzenie 

połączone było  z  posiedzeniem Komisji  Oświaty,  ponieważ  obie  komisje  miały do  omówienia 

kwestie likwidacji szkół w Godziszu i Chotyni oraz kwestię ewentualnego zbycia budynków szkół. 

Omawiana była również kwestia dzierżawy od PKP działki lub działki z budynkiem w Sobolewie. 

Żadne decyzje nie zostały podjęte. Przewodniczący przedstawił również wnioski członków komisji, 

złożone w trakcie spotkania. 
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Przewodniczący  Rady  Gminy  otworzył  dyskusję  do  powyższego  punktu  obrad,  odnoście 

sprawozdań wszystkich komisji. 

Radny Kazimierz Paciorek odniósł się do sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów. Zadał pytanie 

czy  Komisja  zasięgała  opinii  mieszkańców,  ponieważ  w  sprawozdaniu  są  używane  zwroty 

sugerujące  stanowisko  mieszkańców,  jakie  zajęli  w  poszczególnych  sprawach.  Radny  Krupa 

wyjaśnił, że rozmawiał z przedstawicielami mieszkańców. 

Radny  Roman  Ochnio  zadał  pytanie  dotyczące  sprawozdania  Komisji  Budżetu  i  Finansów, 

a mianowicie w sprawie poruszanego tam tematu świetlicy w Sokole. Uważa on, że stanowisko 

Radnego Marcinkowskiego, w którym uważa on, że na inwestycji tej  da się zaoszczędzić część 

funduszy jest błędne, ponieważ w przypadku zatwierdzonego kosztorysu nie da się zrobić niczego 

na  skróty.  Wspomniał  również  o  swoim  zdziwieniu,  że  radni  Sobolewa  nie  są  zwolennikami 

inwestowania  w  budynek  Urzędu  Gminy.  Zgłosił  także  wątpliwości  co  do  działania  Komisji 

Budżetu  i  Finansów w przypadku,  kiedy nie  pokrywają  się  one  ze  stanowiskiem podjętym na 

wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. 

Radny  Jan  Krupa  wspomniał  o  propozycji  kończenia  inwestycji  w  Sokole  etapami,  ponieważ 

jednorazowo jest to zbyt duża kwota obciążająca budżet Gminy. Odniósł się także do poprzedniej 

wypowiedzi Radnego Ochnio na temat inwestowania w budynek Urzędu Gminy. Wyjaśniając, iż 

jest radnym Gminy więc bliskie powinny być mu inwestycje dotyczące wszystkich miejscowości, 

a nie jedynie Sobolewa.

Pkt – 7

Przewodniczący  przeszedł  do  punktu  7  porządku  obrad,  a  mianowicie  do  informacji 

Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami. Poinformował, że przedstawi tylko 

część informacji, ponieważ nie był obecny na jednym posiedzeniu Wspólnym Wszystkich Komisji. 

Kolejną  część  przedstawi  Zastępca  Przewodniczącego  Radny  Wiesław  Garnek.  Na  pierwszym 

posiedzeniu  rozmawiano na temat  postępowania sądowego pomiędzy Gminą Sobolew a spółką 

SOMED. W następnych punktach radni otrzymali na piśmie stanowisko i opinie pana mecenasa 

dotyczące obowiązku radnego w pracach Rady Gminy i  komisjach oraz stanowisko personalne 

dotyczące  obecności  szkół  filialnych  w  podstawie  prawnej.  Kolejną  kwestią  był  wyrok 

unieważniający  uchwałę  w  sprawie  opłat  za  godziny  ponadwymiarowe  w  przedszkolu. 

W następnym punkcie omawiano kwestię wydzierżawienia od PKP działki przy stacji. Ostatnim 

punktem była kwestia podziału funduszy z Lokalnej Grupy Działania. 
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Następnie  głos  zabrał  Radny  Wiesław  Garnek,  który  streścił  protokół  z  drugiego  posiedzenia 

Komisji Wspólnych. 

Radny  Marcinkowski  skierował  pytanie  do  Pana  mecenasa,  a  mianowicie  o  sens  zwoływania 

wspólnych posiedzeń komisji, a także o kwestię ważności głosowania na tych posiedzeniach. 

Pkt – 8 

Informacja  Przewodniczącego  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 

z działania tej komisji w 2012 roku. 

Przewodniczący Antoni Zygadło w pierwszej kolejności wyraził swoje zadowolenie z okazanego 

zainteresowania działalnością Komisji. Jego zdaniem program jest zadaniem wynikającym z ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 

Zadania programu są prowadzone w działalności profilaktycznej,  terapeutycznej, socjologicznej, 

socjoterapeutycznej  i  edukacyjno  –  informacyjnej,  a  także  terapii  i  leczeniu.  Przewodniczący 

Komisji  omówił  kolejno  działania  we  wspomnianych  zakresach.  Komisja  współpracuje 

z powstałym klubem AA i grupą skupiającą osoby współuzależnione. Organizowane są wyjazdy dla 

grup na specjalne warsztaty i do sanktuariów. Swą działalność edukacyjną Komisja prowadzi już od 

grup w wieku przedszkolnym. Odbywają się turnusy edukacyjne dla młodzieży, w tym również 

wyjazd  do  ośrodka  odwykowego.  Zachodzi  także  współpraca  ze  szkołami  na  płaszczyźnie 

profilaktyki.  Prowadzone  były także  kursy dla  rodziców i  nauczycieli.  Przeprowadzona  została 

ankieta w celu zdobycia wiedzy na temat edukacji profilaktycznej. Prowadzone są także działania 

wymuszone  obowiązkiem  ustawowym,  takie  jak  opiniowanie  pozwoleń  na  sprzedaż  alkoholu 

i  inne.  Przewodniczący  Komisji  przeszedł  do  kwestii  finansowania  Gminnej  Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaznaczył, że taka forma działalności prowadzona jest 

prawie bez kosztów. Realizacja programu odbywa się w ramach budżetu gminy z zachowaniem 

wymogów prawa budżetowego i dyscypliny budżetowej. Każdy zakup prowadzony jest zgodnie 

z ustawą o zamówieniach publicznych. Informacje o finansowaniu można także uzyskać u Pani 

Skarbnik. Przewodniczący zapytał również czy były problemy lub zapytania w związku z tym, że 

dostęp do informacji o finansowaniu komisji był utrudniony. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że zawarcie tego punktu w porządku obrad spowodowane 

było  tym,  że  pojawiało  się  kilka  pytań  i  Rada Gminy wspólnie  zadecydowała  poprosić  o  taką 

informację. 

Przewodniczący Komisji  zaznaczył,  że składa się ona z oddanych osób, którzy nie mają z tego 

9



żadnych  dochodów,  ponieważ  działają  społecznie.  Odniósł  się  także  do  kwestii  szkoleń 

w komisjach i do ich finansowania. 

Radny Wiesław Garnek wyraził swoją opinię dotyczącą prośby o wystąpienie Przewodniczącego 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stwierdził że była ona przejawem troski a nie 

zarzutu. 

Radny  Piotr  Szczęch  przedstawił  pytanie  nauczycieli  wychowania  fizycznego  z  Sobolewa. 

Wystosowali oni wniosek, który zyskał przychylność komisji jeszcze jesienią, ale do tej pory nie 

otrzymali informacji zwrotnej. Zapytał czy znana jest Przewodniczącemu Komisji ta sprawa. 

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że odpowiedź jest już przygotowana. Niestety skromność środków 

nie pozwala na realizację wszystkich oczekiwań. 

Pani  Proczek  uzupełniła  wypowiedź  Pana  Przewodniczącego.  Wyjaśniła,  że  po  przeliczeniu 

kosztów i odliczeniu funduszy potrzebnych na działalność własną nie wystarczy ich na inną pomoc. 

Radny Roman Ochnio zauważył,  że  od początków powstania zadania  Komisji  diametralnie  się 

zmieniły. Zapytał, przez kogo są prowadzone szkolenia i czy są płatne czy bezpłatne. Zauważył, że 

działania tej Komisji nie są widoczne w terenie, że nie są prowadzone pogadanki ani spotkania ze 

społeczeństwem. 

Pan Przewodniczący wyjaśnił,  że  działanie  Komisji  nie  jest  takie  jakiego spodziewa się Radny 

Ochnio. Pewna działalność Komisji ma ramy prawne, których Komisja musi przestrzegać. Uważa, 

że największym osiągnięciem Komisji jest przełamanie pewnych barier wstydu, że ludzie zgłaszają 

się po pomoc, natomiast trzeba liczyć się  z pewną dyskrecją i niejawnością. 

Pani Proczek wyjaśniła, że Komisja może działać tylko wtedy, jeżeli ktoś z rodziny wystąpi do 

komisji z pismem bądź prośbą o pomoc informując o problemie członka rodziny.

Radny Piotr  Szewczyk zadał  pytanie czy Komisja przewiduje współpracę z Młodzieżową Radą 

Gminy. 

Radny  Kazimierz  Paciorek  stwierdził,  że  osoby,  które  są  zainteresowane,  wiedzą,  co  to  jest 

Komisja, kiedy działa i jak można się z nią skontaktować. 

Pan  Wójt  stwierdził,  że  Komisja  powinna  zdawać  taką  informację  przynajmniej  raz  w  roku. 

Zauważył też,  że Radni,  którzy chcą wiedzieć jak działa Komisja mogą przyjść na posiedzenie 
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komisji.

Pkt – 9

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy 

w Sobolewie.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska i Maria Kowalczyk.

głosów “za” - 10

głosów “przeciw“ - 1

głosów “wstrzymujących się” - 2

Uchwała została podjęta.

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni.

Przewodniczący rady odczytał  podanie rodziców, nauczycieli,  pracowników obsługi szkoły oraz 

mieszkańców wsi, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. 

Następnie przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

Radny Stanisław Błażejczyk wnioskował za odstąpieniem od likwidacji szkoły w Chotyni. Poprosił 

o niepodejmowanie uchwały zbyt pochopnie i poczekanie na konkretnego inwestora. 

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska i Maria Kowalczyk.

głosów “za” - 9

głosów “przeciw“ - 4

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta.

Pkt – 11

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu.

Radny  Mirosław  Śliz  poinformował  o  odbytym  w  dniu  wczorajszym  zebraniu  wiejskim 

w Godziszu. Przekazał, iż mieszkańcy są przeciwni likwidacji szkoły filialnej w Godziszu. Jeśli 

natomiast zapadnie decyzja o likwidacji to mieszkańcy proszą aby nie sprzedawać budynku lecz 
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ewentualnie wydzierżawić.

Następnie głos zabrała mieszkanka wsi Godzisz prosząc o niezamykanie szkoły. Podkreśliła, że ma 

wrażenie, iż w tym przypadku liczą się tylko pieniądze, a nikt nie bierze pod uwagę dzieci i ich  

rodziców. 

Przewodniczący poinformował, że likwidacja szkoły jest nie do uniknięcia. Dodał, iż jeśli inwestor 

wywiąże się z obietnic które obecnie składa, to wieś zyska między innymi miejsca pracy.

Jako kolejny głos zabrał mieszkaniec wsi Godzisz wyjaśniając, że rozumie konieczność zamknięcia 

szkoły, ale przekazuje, iż mieszkańcy kategorycznie sprzeciwiają się sprzedaży, wyrażają jedynie 

zgodę na dzierżawę.

Przewodniczący dokonał wyjaśnień, że inwestor nie jest zainteresowany dzierżawą ponieważ aby 

dostosować budynek do działalności którą planuje musi ponieść ogromne koszta, dlatego chce mieć 

gwarancję że budynek pozostanie jego własnością. 

Sołtys wsi Kobusy Elżbieta Czechowska prosiła, aby z chwilą zamknięcia szkoły był wytyczony 

dodatkowy kurs by małe dzieci nie musiały spędzać w szkole wielu godzin w oczekiwaniu na 

autokar. Prośbę pani sołtys poparł dyr Krzysztof Łapacz.

Następnie głos zabrał pan Wójt wyjaśniając, iż ma rozdarte serce ponieważ też jest mieszkańcem 

Godzisza. Zaznaczył, że jest mu żal, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że szkołę należy zamknąć. 

Pojawił się inwestor dlatego jest perspektywa na zagospodarowanie budynku. Pan Wójt obiecał, iż 

będzie  optował,  by  inwestor  w  pierwszej  kolejności  zatrudnił  mieszkańców  wsi.  Pan  Wójt 

zagwarantował  również,  iż  dodatkowy  kurs  na  pewno  zostanie  przydzielony.  Dodał  także,  iż 

pieniądze ze sprzedaży budynku wrócą do Godzisza.

Sołtys  wsi  podziękował  radnemu  Stanisławowi  Błażejczykowi  oraz  Mirosławowi  Ślizowi  za 

występowanie w obronie  szkół. 

Mieszkaniec wsi zapytał, czy istnieje możliwość przeprowadzenia referendum. Pan Wójt przyznał, 

iż faktycznie istnieje taka możliwość.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska i Maria Kowalczyk.

głosów “za” - 9
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głosów “przeciw“ - 4

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta.

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy 

Sobolew.

Wyjaśnień do powyższego punktu dokonała pani Marta Kurek pracownik Urzędu Gminy.

Radny  Roman  Ochnio  przypomniał,  iż  zostały  wprowadzone  zmiany w ustawie  o  utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, dlatego jego zdaniem rada powinna kolejny raz pochylić się nad 

uchwałą dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Następnie  pan  Wójt  poinformował,  iż  deklaracje  będą  dostępne  w  urzędzie  gminy,  na  stronie 

internetowej.  Zwróci  się  także  z  prośbą  do  sołtysów  o  pomoc  w  dostarczaniu  deklaracji  do 

mieszkańców.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska, Maria Kowalczyk i Mirosław Śliz.

głosów “za” - 12

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 13 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Sobolew na rok 2013”.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska, Maria Kowalczyk i Mirosław Śliz.

głosów “za” - 12

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Pkt – 14

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego - „Zasłużony dla 

Powiatu Garwolińskiego”.

Radny Kazimierz Paciorek zaproponował zgłoszenie do tytułu honorowego panią Elżbietę Radziej 

w dziedzinie „kultura i sztuka”.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska, Maria Kowalczyk i Mirosław Śliz.

głosów “za” - 12

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 15

Podjęcie  uchwały  uchylającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  korzystanie 

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Sobolew.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska, Maria Kowalczyk i Mirosław Śliz.

głosów “za” - 12

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 16

Podjęcie  uchwały  uchylającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  przystanków komunikacyjnych  na 

terenie Gminy Sobolew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska, Maria Kowalczyk i Mirosław Śliz.

głosów “za” - 12

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Na wniosek radnego Jana Krupy odbyła się 10 min przerwa.

Przewodniczący wznowił obrady.

Pkt – 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2013 rok.

Wyjaśnień  dokonał pan Wójt.  Poinformował skąd wynika zaproponowany przez niego podział 

nadwyżki.

Następnie  przewodniczący Komisji   Budżetu  i  Finansów objaśnił  wniosek wypracowany przez 

komisję, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Odbyła się burzliwa dyskusja wśród radnych. 

Radny  Roman  Ochnio  wnioskował  za  przyjęciem  projektu  pana  Wójta.  Zaś  radny  Karol 

Marcinkowski  wyjaśnił,  iż  nie  chce  zabierać  nikomu pieniędzy,  pragnie  tylko,  aby mieszkańcy 

Sokoła doczekali się wykonania oświetlenia o które wnioskował już wielokrotnie.

Z kolei  zdaniem radnego Wiesława Garnka brakuje konsekwencji  w pracy rady.  Skoro została 

podjęta uchwała o „becikowym” to obecnie należy zabezpieczyć środki na powyższy cel.

Radny Kazimierz Paciorek również optował za propozycją pana Wójta.

Przystąpiono  do  głosowania.  W głosowaniu  uczestniczyło  13  radnych.  Nieobecna  radna  Anna 

Rucińska i Maria Kowalczyk.

Wniosek pana Wójta.

głosów “za” - 7

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek Komisji Budżetu i Finansów.

 głosów “za” - 6

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wybrano wniosek pana Wójta.

Pkt – 18

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

2013 – 2018.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska i Maria Kowalczyk.

głosów “za” - 11
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głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 2

Uchwała została podjęta.

Pkt – 19 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Garwolińskiemu  na 

dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska i Maria Kowalczyk.

głosów “za” - 12

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Uchwała została podjęta.

Pkt – 20 

Podjęcie  uchwały  uchylającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Młodzieżowej  Rady  Gminy 

w Sobolewie.

Pan  Wójt  wyjaśnił,  iż  Nadzór  Prawny  uznał  iż  podjętą  uchwałę  należy  unieważnić  gdyż 

w przyjętym statucie są liczne błędy.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska i Maria Kowalczyk.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 21 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

Nieobecna radna Anna Rucińska i Maria Kowalczyk.

głosów “za” - 13

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 22

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący  odczytał  treść  pisma  jakie  wpłynęło  do  pana  Wójta  od  starosty  Powiatu 

Garwolińskiego,  w  którym  zwraca  się  on  z  prośbą  o  współorganizację  i  współfinansowanie 

dożynek powiatowo-gminnych.

Następnie  przewodniczący  poinformował  o  kolejnej  prośbie  Komendanta  Hufca  Związku 

Harcerstwa  Polskiego  w  Garwolinie  o  pomoc  w  organizacji  jubileuszu  harcerstwa  na  ziemi 

garwolińskiej.

Zdaniem pana Wójta oraz radnych na obie prośby należy wystosować pisma odmowne, gdyż budżet 

gminy jest skromny, a wydatków i tak przybywa.

Głos zabrał Eugeniusz Ziendalski składając wniosek na dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł  

zakupu samochodu dla OSP Sobolew, ponieważ jest okazja kupienia samochodu marki Mercedes 

w Lublinie, który jest w bardzo dobrym stanie.

Jako kolejny głos zabrał radny Piotr Szczęch informując, iż mieszkańcy Kalenia Drugiego przybyli 

na  sesję  ponieważ  spotkali  się  z  dużym problemem na  wiosnę,  gdyż  droga  dojazdowa do ich 

domostw była nieprzejezdna. 

Radny  Piotr  Szczęch  zaproponował  zdjęcie  30  tys.  zł  ze  środków  przeznaczonych  na  remont 

ośrodka zdrowia w Gończycach celem poprawienia drogi w Kaleniu Drugim. Jego zdaniem za 60 

tys.  zł  nie  da  się  zrobić  drogi  w  całości,  ale  byłby  to  konkretny  ruch  aby  w  przyszłości 

przedmiotowa droga została zrobiona w całości.

Następnie  sołtys  wsi  Kaleń  Drugi  Jacek  Bożek  nakreślił  potrzeby dotyczące  naprawy dróg na 

terenie jego sołectwa.

Pan Wójt wyjaśnił, iż zabranie 30 tys. zł uniemożliwi wykonanie planowanej inwestycji. 

Mieszkańcy poinformowali, że nie będą płacili podatków jeśli nie zostaną poczynione jakiekolwiek 

kroki dotyczące przedmiotowej drogi.
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Radny Wiesław Garnek podkreślił,  iż  problem z  drogami  istnieje  na  terenie  całej  gminy i  nie 

kwestionuje słuszności ich naprawy. Przyznał, że każdy zgodzi się z tym, że drogi są na pierwszym 

planie potrzeb.

Sołtys wsi Kobusy zapytała, czy jest planowany wodociąg w Kobusach i w Krępie.

Pan Wójt wyjaśnił,  iż obecnie są rozpoczęte duże inwestycje  ale w przyszłości  będzie miał  na 

uwadze wodociąg w tych wsiach.

Radny Mirosław Śliz przypomniał, iż od 8 lat nieustannie z jego obwodu wyborczego wpływają 

prośby o wodociąg w Kobusach, ale odzewu nie ma.

Radny Karol  Marcinkowski  przedstawił  skorygowany kosztorys  dotyczący świetlicy w Sokole. 

Jego zdaniem możliwe jest ograniczenie inwestycji, ponieważ instalacje elektryczne są wycenione 

na 400 tys. zł. Zdaniem radnego jest to wygórowana kwota. 

Radny Roman Ochnio wyjaśnił, iż radny Karol Marcinkowski nie ma racji, gdyż korekcja instalacji 

nie będzie możliwa, a jeśli nawet to będzie to niewielka kwota. Następnie radny zwrócił się do 

sołtysów,  iż  są  przedłużeniem  rady.  Niedawno  poprosił  ich  o  zwrócenie  uwagi  na  drożność 

przepustów,  ale  żaden  z  sołtysów  nie  zareagował.  Radny  zwrócił  się  również  do  pana  Wójta 

o egzekwowanie prawa.

Radny Piotr Szewczyk zapytał na jakim etapie są decyzje dotyczące elektrowni wiatrowych i czy 

wpłynęła  jakakolwiek  lista  zwolenników  elektrowni.  Pan  Wójt  odpowiedział,  że  nie  otrzymał 

takowej listy.

Z  kolei  radny Jan  Krupa  zwrócił  uwagę,  iż  kilkoma  wnioskami  o  dotację  z  zewnątrz  można 

rozwalić  budżet.  Jego zdaniem czasem warto zrezygnować z pewnych dotacji,  a  własny wkład 

który należy dołożyć do tego zadania przeznaczyć np. na remont bądź budowę dróg.

Zaś  radny Wiesław Garnek zaproponował,  aby w zamian oświetlenia,  które  ma być  wykonane 

w Kaleniu  Drugim przenieść  środki  na  drogę  i  wówczas  widząc  zaangażowanie  mieszkańców 

łatwiej będzie radnym podjąć decyzję o przyznaniu brakującej kwoty na wykonanie drogi.

Pan Wójt z kolei zakomunikował, iż nigdy więcej nie pozwoli na podjęcie uchwały jeśli nie będą 

wcześniej zapewnione środki w budżecie na dany cel.

Pan Wójt wyjaśnił, iż na samochód dla OSP Sobolew przyznano 100 tys. zł, a strażacy znaleźli  
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samochód w dobrym stanie za 150 tys.  zł  wraz z wyposażeniem. Dlatego jego zdaniem należy 

podjąć inicjatywę i znaleźć środki na ten cel.

Następnie pan Wójt odniósł się do pytań dotyczących elektrowni wiatrowych. W dniu dzisiejszym 

wpłynął za pośrednictwem radnego protest mieszkańców Kalenia Drugiego i Grabniaka z tym, że 

nie jest dołączona lista z podpisami, gdyż radny poinformował, iż jest do wglądu u niego. Zdaniem 

pana  Wójta  jest  to  niepoważne  ponieważ  skoro  jest  protest  to  powinien  zostać  dostarczony 

w całości.

W Sokole radny Karol Marcinkowski odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

o uchylenie decyzji środowiskowej, gdyż uważa, że jej wydanie jest nie zgodne z prawem. Sprawa 

zostanie przekazana do Kolegium celem weryfikacji.

Odnośnie Gończyc w dniu wczorajszym wpłynęło do Urzędu pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska  akceptujące  lokalizację  wiatraków.  W  ślad  za  tym  wydana  zostanie  decyzja 

środowiskowa i podana do publicznej wiadomości.

Następnie pan Wójt  odniósł  się  do problemu drogi w Kaleniu Drugim informując,  iż  na dzień 

dzisiejszy  nie  wie  jak  rozwiązać  ten  problem.  Obecnie  widzi  dwa  rozwiązania  remont  drogi 

z zaangażowaniem mieszkańców bądź bez ich zaangażowania. Pierwszy wariant miałby polegać na 

tym, że dowieziony zostanie tłuczeń i pozostawiony we wskazanym miejscu, natomiast rozrzucony 

zostanie własnymi siłami. W drugim przypadku trzeba będzie zorganizować przetarg na dowożenie 

tłucznia i rozprowadzenie go przez wykonawcę. Środki przeznaczone na ten remont z funduszy 

gminy w chwili obecnej to 30 tys. 

Radny Roman Ochnio wrócił do kwestii drogi w Kowncicy.

Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  problemy z  tą  drogą  wynikają  z  niedrożności  odpływów i  ilości  wody 

roztopowej,  dlatego  gmina  niewiele  może  zrobić  w  tej  sprawie.  Jedynym  rozwiązaniem  jest 

wykonanie rozgraniczenia i udowodnienie, że mieszkaniec w orał się w drogę, co spowodowało 

niedrożność przepływu. 

Jeden z Sołtysów zgłosił podobny problem z innymi drogami gminnymi. Zgodził się z tym, że rowy 

istniały, niestety nie ma już po nich śladu. 

Radny Piotr Szczęch zgłosił kwestię samochodu strażackiego dla Sobolewa. Zaznaczył, że była ona 
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już  poruszana  na  komisjach.  Toczyła  się  dyskusja  na  temat  kupna  nowego  samochodu,  jakie 

fundusze są niezbędne. Ile musiałby  wynieść wkład własny, a ile można by było pozyskać dotacji. 

Pkt – 23

W związku  z  wyczerpaniem porządku  obrad  Przewodniczący Rady Leszek Urawski  zakończył 

obrady XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sobolewie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Leszek Urawski
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