
Protokół Nr XXIV/2013

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

6 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1450

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;

3. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych;

4. Marek Chciałowski – Starosta Powiatu Garwolińskiego;

5. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew;

6. Dyrektorzy szkół i przedszkoli;

7. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy;

8. Mieszkaniec Gminy Sobolew.

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności radnych,

2. Lista obecności sołtysów,

3. Lista obecności zaproszonych gości,

4. Podjęte uchwały:

- uchwała nr XXIV/180/2013 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu 

na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych,

- uchwała nr XXIV/181/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.,

-  uchwała  nr  XXIV/182/2013 w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  Sobolew  –  absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.,

- uchwała nr XXIV/183/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2013 rok,

-  uchwała  nr  XXIV/184/2013 w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej   Gminy 

Sobolew na lata 2013 – 2018,

- uchwała nr XXIV/185/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
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- uchwała nr XXIV/186/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

-  uchwała  nr  XXIV/187/2013 w sprawie zaciągnięcia  pożyczki  na wyprzedzające  finansowanie 

zadania pn.“Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz budowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami w Kaleniu Pierwszym” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

- uchwała nr XXIV/188/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 

Gminy Sobolew na lata 2013-2015,

-  uchwała  nr  XXIV/189/2013 w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

- uchwała nr XXIV/190/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy 

Sobolew.

Pkt – 1  

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

Powitał radnych, Pana Starostę, Pracowników Urzędu Gminy na czele z Panem Wójtem, sołtysów, 

przedstawicieli młodzieży, mieszkańca Gminy Sobolew i przedstawicieli mediów.

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 zwrócił się do radnych o zgłaszanie zmian do porządku obrad. 

Głos zabrał Pan Wójt. Zaproponował wniesienie uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie dróg powiatowych. Uchwała ta została podjęta na 

poprzedniej sesji, musi być jednak zmieniona z przyczyn formalnych. Pan Wójt zaprosił na sesję 

przedstawiciela powiatu, aby wyjaśnił tą kwestię. Następną kwestią były dwie uchwały: uchwała 

dotycząca gminnego programu wspierania rodzin dla Gminy Sobolew na lata 2013 – 2015 oraz 

uchwała  w  sprawie  uchwalenia  gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie 

i  ochrony ofiar  przemocy w rodzinie.  Następnie pan Wójt  poinformował,  że na sesję  przybędą 

przedstawiciele NZOZu Zdrowie – dr Kędzierski i dr Bański, którzy postarają się wyjaśnić obecną 

sytuację opieki zdrowotnej w Gminie Sobolew, dlaczego ta sytuacja trwa tak długo i jakie są jej  

dalsze perspektywy. Pan Wójt poprosił o to, aby ich wystąpienie mogło być przewidziane w czasie 

kiedy dotrą na obrady. 

Radny Piotr Szczęch złożył wniosek o dodanie nowego punktu obrad, w którym chciałby odczytać 

przygotowane oświadczenie. W oświadczeniu tym poinformował, że zrzeka się mandatu Radnego 

Gminy  Sobolew.  Podał  również  uzasadnienie  swojej  decyzji  i  poprosił  o  podjęcie  uchwały 

w sprawie rezygnacji z mandatu radnego.
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Przewodniczący Rady zapytał,  czy  są  jeszcze  propozycje  dotyczące  zmian  w porządku  obrad. 

W związku  z  brakiem  kolejnych  wniosków  przystąpiono  do  głosowania  nad  poszczególnymi 

wnioskami. 

Przewodniczący Rady Gminy kolejno poddawał pod głosowanie zgłoszone wnioski.

Przystąpiono do głosowania  w sprawie  przyjęcia  pierwszego wniosku pana  Wójta  dotyczącego 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi garwolińskiemu na dofinansowanie 

zadań z zakresu budowy dróg powiatowych. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny 

radny Karol Marcinkowski.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie jako punkt 4 porządku obrad. 

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  drugiego  wniosku  pana  Wójta  dotyczącego 

wprowadzenia  do  porządku  obrad  wystąpienia  przedstawicieli  NZOZ  Zdrowie.  W głosowaniu 

uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie jako punkt 7 porządku obrad. 

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  trzeciego  wniosku  pana  Wójta  dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie  gminnego programu wspierania rodzin dla Gminy Sobolew na lata 

2013 – 2015. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie jako punkt 16 porządku obrad. 

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  czwartego  wniosku  pana  Wójta  dotyczącego 

uchwały  w  sprawie  uchwalenia  gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie 

i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny 

Karol Marcinkowski.

głosów “za” - 14

3



głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie jako punkt 17 porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Piotra Szczęcha  dotyczącego 

podjęcia  uchwały  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  Radnego  Gminy  Sobolew. W  głosowaniu 

uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski.

głosów “za” - 11

głosów “przeciw“ - 2

głosów “wstrzymujących się” - 1

Wniosek został przyjęty większością głosów jako punkt 18 porządku obrad.

Przewodniczący odczytał treść porządku obrad po dokonanych zmianach:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

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

18 kwietnia 2013 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na 

dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych. 

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

z działalności międzysesyjnej. 

6. Informacja z działalności Rady Powiatu. 

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

sesjami. 

8. Wystąpienie przedstawicieli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Zdrowie”. 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Gminy 

Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. 

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

wykonania budżetu za 2012 r. 

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

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

lata 2013 – 2018. 

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  (budowa  wodociągu  w  Kaleniu 

Pierwszym). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (budowa kanalizacji ul. Dębowa). 

15. Podjęcie  uchwały  w sprawie zaciągnięcia  pożyczki  pomostowej  w Banku Gospodarstwa 
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Krajowego w Warszawie na zadanie pn. “Budowa stacji uzdatniania wody w Grabniaku oraz 

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaleniu Pierwszym” 

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  dla 

Gminy Sobolew na lata 2013-2015. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sobolew Piotra 

Szczęcha.

19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie obrad.

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

14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Porządek obrad został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

Pkt – 3

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

Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 18 kwietnia 2013 roku. 

Radny Szczęch  zgłosił  wniosek  w imieniu  nieobecnego  Radnego  Marcinkowskiego,  w którym 

zwrócił  uwagę  na  brak  w protokole  jednej  z  wypowiedzi,  dotyczącej  skrzyżowania  w  Sokole. 

Druga poruszona przez niego kwestia dotyczyła pewnych oskarżeń skierowanych przez Radnego 

Lipca, które nie znalazły się w protokole. Radny poprosił, aby na przyszłość Pan Przewodniczący 

zwracał uwagę na  takie zachowania i nie dopuszczał do ich pojawiania się na sesjach. 

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  protokołu  z  XXIII  sesji  Rady  Gminy 

w Sobolewie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przejście do punku 4 porządku obrad i oddał głos Panu 

Staroście. 
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Pkt – 4

Na wstępie Pan Starosta podziękował za zaproszenie na obrady oraz za przychylne rozpatrzenie 

kwestii  pomocy  Powiatowi  w  realizacji  zadań  dotyczących  dróg  powiatowych.  Podziękował 

również za poprzednią uchwałę.  Powiat starał  się robić jak najwięcej inwestycji jak najszybciej  

i stosowana była zasada wcześniejszego wykonywania a późniejszej płatności. Wyszła jednak nowa 

ustawa dotycząca płatności. Mówi ona, że w momencie wykonania inwestycji, pozostaje 30 dniowy 

termin zapłaty.  To wymusiło zmiany w podjętej uchwale. W związku z tym Pan Starosta zgłasza 

prośbę  o  podjęcie  uchwały  po  dokonanych  zmianach.  W kwestii  przeznaczonych  przez  gminę 

środków  nie  zajdą  żadne  zmiany.  Zmienią  się  tylko  zadania.  Inwestycje  o  małych  środkach 

przesunięte zostałyby z roku 2013 na rok 2014, a środki pozostałe przesunięte na inne zadania, 

które też były uwzględnione do realizacji na rok 2014. Jedną z propozycji jest odłożenie prac na 

drodze  Gończyce  -  Chotynia-  Wólka  Ostrożeńska  na  rok  2014,  natomiast  środki  z  tej  drogi 

dołożone zostałyby do ulicy Kolejowej w Sobolewie i do drogi Korytnica- Sokół- Nowy Pilczyn 

w Gminie Sobolew. Na następny rok przeszłaby również droga Sobolew- Grabniak – Damianów, 

ponieważ w tym roku jest  przyznana na  ten  cel  kwota  w wysokości  zaledwie  20 tys.  złotych. 

Perturbacje  te  dotyczą  nie  tylko  Gminy Sobolew,  ale  także  sąsiednich  Gmin  Powiatu.  Ustawa 

pojawiła się dnia 23 marca i weszła w życie w ciągu 30 dni, dlatego zaistniała potrzeba takiego 

uporządkowania zadań. Pan Starosta uzasadnił również wybór kolejności wykonywanych zadań. 

Korzystając  z  okazji  chciał  również  przekazać  kilka  słów dotyczących  Powiatu  i  jego działań. 

W tym miejscu podziękował Radnemu Powiatu Panu Janowi Tywankowi za włączanie się w pracę 

Rady i Komisji.  Powiat otrzymał w ciągu ostatnich dni dofinansowanie z Unii  Europejskiej  do 

uzbrojenia garwolińskiej strefy aktywności gospodarczej. Wymuszają one wkład własny, natomiast 

otrzymane 13 mln złotych pomoże w stworzeniu przyjaznej strefy dla przedsiębiorców. Następną 

informacją  z  ostatnich  dni  jest  ta  dotycząca  warsztatów  mechanicznych  w  Zespole  Szkół 

Ponadgimnazjalnych  w  Garwolinie.  Zostaną  podpisane  umowy  na  dostarczenie  nowoczesnego 

sprzętu do tych warsztatów. Kolejne kwestie dotyczą doposażenia w sprzęt komputerowy jednostek 

oświatowych. W przypadku tej inwestycji problemem jest ustalenie podatku VAT, dlatego sprawa 

nie  jest  jeszcze  rozstrzygnięta.  Pan  Starosta  zaprosił  również  do  udziału  w  dożynkach 

wojewódzkich, które w tym roku odbędą się 25 sierpnia w Miętnem. Następną kwestią wartą uwagi  

jest  służba zdrowia,  Pan Starosta  przedstawił  krótko jej  sytuację.   Kolejnym zagadnieniem jest 

sprawa PKS Garwolin. Pan Starosta przybliżył obecny stan i zadania wykonane jak również te, 

które  znajdują  się  nadal  w  perspektywie.  Wspomniał  również  o  kwestiach  oświatowych, 

a mianowicie o wzroście liczby składanych podań do szkół ponadgimnazjalnych. 

Pan Przewodniczący zezwolił na pytania dotyczące trwającego punktu obrad. 
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Radny  Roman  Ochnio  chciałby,  aby  Pan  Starosta  złożył  obietnicę,  iż  sytuacja  z  kolejkami 

w służbie zdrowia nie powtórzy się w przyszłym roku. Zapytał również o drogę w Anielowie, czy 

ze  względu  na  wspomniane  wcześniej  przesunięcia,  nie  zostanie  pominięta.  Kolejną  kwestią 

poruszoną przez radnego była sprawa dostarczenia sprzętu do zaplecza szkoły,  czy jest to tylko 

warsztat  mechaniki  samochodowej,  czy  również  inne.  Radny  Ochnio  poruszył  także  kwestię 

dotyczącą  policji.  Wyraził  on  swoje  niezadowolenie  z  obecnej  sytuacji  związanej 

z funkcjonowaniem posterunku policji w Łaskarzewie.  Zajął też swoje stanowisko w sprawie PKS 

Garwolin. 

Pan  Starosta  kolejno  złożył  wyjaśnienia  w  poruszonych  kwestiach.  W sprawie  PKS  Garwolin 

zaznaczył,  że  najważniejsza  jest  ekonomia.  Mniej  rentowne  linie  utrzymywane  są  przez  linie 

przynoszące  zysk  i  dopóki  będzie  się  udawało  utrzymać  te  kursy,  nie  będą  one  likwidowane. 

W temacie policji Starosta zgadza się z opiniami, że miała ona lepsze warunki w Sobolewie.  Jeśli  

chodzi o sprzęt do warsztatów, to jest to wyposażenie potrzebne dla wszystkich profili kształcenia 

prowadzonych w placówce oświatowej. 

Radny  Błażejczyk  przypomniał,  że  w  poprzednim  roku  obiecywana  była  modernizacja  ulicy 

Kolejowej i droga Gończyce – Chotynia. Drogą tą, mają być dowożone dzieci ze zlikwidowanej 

szkoły w Chotyni do Gończyc. Jest to droga do użytku codziennego. Złożył wniosek, aby decyzja ta 

została ponownie rozpatrzona. Wspomniał także o kwestii dożynek wojewódzkich mających się 

odbyć  w  tym  roku.  Poprosił  o  wsparcie  dla  zespołu  z  Gończyc,  skoro  ma  on  wystąpić  na 

dożynkach wojewódzkich.

Pan Starosta wyjaśnił, że błędem jest to, iż najpierw uchwalany jest budżet, a później realizowane 

są  zadania.  W  ten  sposób  przeznaczone  na  daną  inwestycję  środki  czasami  nie  wystarczają. 

W związku z tym niektóre zadania muszą być przesunięte w czasie z powodu braku funduszy. Pan 

Starosta doskonale zna ten odcinek drogi wie jaki jest jej stan. Jednak na chwilę obecną ważniejsza 

wydaje  się  ulica  Kolejowa,  a  z  nią  wiążą  się  dużo  większe  koszty,  ponieważ  drogi 

w miejscowościach są bardziej wymagającymi inwestycjami niż drogi poza nimi, ze względu na 

konieczność wykonania kanalizacji  burzowej oraz krawężników. Obiecał,  że wspomniana droga 

Gończyce – Chotynia będzie wykonana w przyszłym roku.  

Pan  Józef  Flak  poprosił  o  dofinansowanie  gminy  w  kwestii  drogi  prowadzącej  do  młyna 

w miejscowości Kownacica. 

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to problem ukształtowania terenu. Przez drogę spływają wszystkie wody 

opadowe. Dodatkowo przepust nie jest  drożny w wyniku działań samowolnych. Jest  to kwestia 
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dobrej woli z obecnym tam dzierżawcą. 

Radny Szczęch poprosił o zapewnienie wykonania drogi w Grabniaku. 

Przystąpiono  do  głosowania  dotyczącego  udzielenia  pomocy  Powiatowi  Garwolińskiemu  na 

dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych. W głosowaniu udział 

wzięło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Pan Starosta podziękował radnym za udzielenie wsparcia. 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zarządził  przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady.

Do obrad dołączył radny Karol Marcinkowski.

Pkt – 5

Pan Wójt zdał sprawozdanie. Poinformował o podjętych na ostatniej sesji uchwałach i ich realizacji. 

Dodatkowo dodał, iż do chwili obecnej wpłynęło do Urzędu około 1700 deklaracji. Poinformował 

również o przetargach, które odbyły się w ostatnim czasie. Były to przetargi: na przebudowę drogi 

w miejscowości Sobolew ul. Milanowska, przetarg na przebudowę ul. Marzysza nie został jeszcze 

nierozstrzygnięty,  przetarg  na  zorganizowanie  kolonii  dla  dzieci,  przez  Komisję  do  spraw 

rozwiązywania problemów alkoholowych został rozstrzygnięty, dzieci pojadą do Niedzicy. Przed 

sesją odbył się przetarg na wywóz śmieci. Wpłynęły dwie oferty, z których korzystniejszą złożył 

EKOLIDER. Oferty nie są jeszcze rozstrzygnięte.

Radny Kazimierz  Paciorek  zapytał,  czy  gminy współpracują  ze  sobą  w kwestii  przetargów na 

wywóz nieczystości. Pan Wójt odpowiedział, że gminy zajmują się tym indywidualnie.

Radny Mirosław Śliz zapytał co z uchwałą podjętą przez Radę Gminy dotyczącą opłaty za odpady 

komunalne, czy będzie zmieniana w związku ze zmianami w ustawie. Pan Wójt udzielił wyjaśnień, 

że na kolejnej sesji podana będzie propozycja, aby opłaty dotyczyły maksymalnie 4 domowników. 

Będzie to korzyścią dla rodzin wielodzietnych. 
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Pkt – 6

Przewodniczący  oddał  głos  Panu  Sekretarzowi,  aby  złożył  sprawozdanie  z  działalności  Rady 

Powiatu. Pan Sekretarz poprosił o zwolnienie z tego obowiązku, ponieważ Pan Starosta w swojej 

wypowiedzi szczegółowo przybliżył to zagadnienie.

Pkt – 7

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

Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji między sesjami. 

Jako  pierwszy  zabrał  głos  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  radny  Kazimierz  Paciorek. 

Poinformował, iż odbyło się jedno posiedzenie Komisji w dniu 17 maja 2013 r. Głównym tematem 

posiedzenia  było  udzielenie  absolutorium.  Tematami  pobocznymi  były:  informacja 

o  funkcjonującym  już  portalu  geo-system,  kwestia  dróg  w  Anielowie  i  Trzciance,  które  od 

dłuższego  czasu  nie  są  uregulowane,  kwestia  odśnieżania,  problem  umorzenia  podatków  oraz 

wydzierżawienie działki i budynków od PKP. 

Następnie  głos  zabrał  przewodniczący Komisji  Budżetu  i  Finansów Jan  Krupa.  Poinformował, 

że  komisja  spotkała  się  27  maja  2013  r.  Poruszane  były  dwa  główne  tematy: sprawozdanie 

z budżetu  oraz podział pozostałych środków z poprzedniego roku. Poruszana była także kwestia 

dzierżawy  działki  i  budynku  od  PKP.  Komisja  skupiła  się  także  nad  problemem  dotyczącym 

ul. Wrzosowej. Następnie dyskutowano na temat oferty dotyczącej remontu oświetlenia ulicznego 

na  terenie  gminy.  Radny  Szczęch  zapytał  o  sytuację  budynku  szkoły  w  Godziszu.  Pan  Wójt 

wyjaśnił  jaka jest  sytuacja  budynku w chwili  obecnej  i  to,  że  decyzje należą do Rady Gminy.  

Kolejną kwestią było zakupienie i usytuowanie tablicy informacyjnej w sołectwie Gończyce. 

Kolejne sprawozdanie zdał przewodniczący Komisji Oświaty radny Mirosław Śliz z posiedzenia,  

które odbyło się w dniu 14 maja 2013 r. Wiodącym tematem posiedzenia była przyszłość budynków 

po zlikwidowanych szkołach w Godziszu i Chotyni. Dyskutowano nad sprzeciwem mieszkańców 

Godzisza  co  do  sprzedaży budynku  szkoły.  Dyskutowano  również  o  rozgraniczeniu  działki  na 

której znajduje się szkoła. Następnie komisja przeszła do spraw przedstawionych przez Pana Wójta. 

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Gospodarki  i  Ochrony  Środowiska  Marian  Lipiec 

poinformował, że Komisja nie obradowała.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Karol Marcinkowski oświadczył, że komisja również 

nie obradowała.
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Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję do powyższego punktu obrad. 

Pkt – 8

Przewodniczący  przeszedł  do  kolejnego  punktu  obrad,  w  którym  przywitał  przedstawiciela 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Zdrowie”.  Poprosił o wystąpienie i zapoznanie z obecną 

sytuacją. 

Przedstawiciel Grzegorz Bański wyraził chęć przybliżenia planów działania i zamiarów doktora 

Kędzierskiego,  a  także  odpowiedzi  na  pytania  i  wątpliwości.  “Zdrowie”  jest  placówką,  która 

w Garwolinie ma dwie przychodnie, dlatego placówka sobolewska miałaby charakter filii. Daje to 

również możliwość rozpoczęcia jej funkcjonowania od momentu zarejestrowania się pierwszego 

pacjenta. Do chwili obecnej brany był pod uwagę tylko Sobolew, ponieważ Gończyce oficjalnie 

objął SP ZOZ Garwolin. “Zdrowie” planuje stworzyć w Sobolewie placówkę, w której lekarze będą 

zatrudnieni  na stałe,  a  nie  na dyżury.  Największą trudnością  na chwilę  obecną jest  znalezienie 

lekarza, który pracował by stale na miejscu i pełnił jednocześnie rolę kierownika. Według Pana 

Bańskiego  w  miejscowościach  takich  jak  Sobolew,  z  powodzeniem  mogą  funkcjonować  dwie 

placówki opieki zdrowia, ponieważ wprowadza to pozytywne współzawodnictwo. 

Radny Szczęch zauważył, że “Zdrowie” nie złożyło do tej pory żadnej oficjalnej oferty. 

Przedstawiciel Grzegorz Bański odpowiedział, że rzeczywiście na piśmie nie została złożona żadna 

oferta.  Prowadzone  są  tylko  rozmowy.  Wyraził  swoje  nadzieje  co  do  życzliwości  w  kwestii 

dzierżawy aż do czasu, kiedy ośrodek będzie się samofinansował.

Radny Szczęch zapytał o badania laboratoryjne. 

Pan Bański poinformował, że “Zdrowie” współpracuje w Garwolinie z trzema podmiotami. Jest 

możliwość, aby taki punkt pobrań znalazł się również w Sobolewie. 

Radny Szczęch zapytał o wspomnianego wcześniej managera. 

Pan Bański wyjaśnił, że jest to tylko w skrócie przez niego tak nazwane i wszystkie jego spekulacje  

dotyczą tylko Sobolewa, ponieważ o wycofaniu się Pana Żochowskiego dowiedział się oficjalnie 

dopiero w dniu dzisiejszym i Gończyce nie były do tej pory brane pod uwagę. 

Radny Szczęch zadał pytanie dotyczące diagnostyki obrazowej. 

Pan Bański odpowiedział, że na chwilę obecną jest ona możliwa jedynie w szpitalu. 
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Radny Paciorek zapytał ile może trwać przejęcie ośrodka w Gończycach. 

Pan Bański odpowiedział, że do końca roku będzie to trudne, ponieważ w środku roku kłopotliwe 

jest  pozyskanie  lekarzy.  Zaznaczył,  że  nie  widział  jeszcze  budynku  w Gończycach,  ale  z  jego 

informacji  wynika,  że jest  tam jeszcze wiele  do zrobienia.  W planach jest  również współpraca 

z jednostkami działającymi na płaszczyźnie pomocy społecznej, współpraca z komisjami również 

z  komisją  do  spraw  rozwiązywania  problemów  alkoholowych.  Dotyczy  to  głównie  pomocy 

psychologicznej i współdziałania na tej płaszczyźnie. 

Radny Szczęch zapytał,  do kogo należy kierować oferty oraz w jaki sposób spółka ma zamiar 

konkurować z firmą SOMED. 

Pan Bański odpowiedział, że jeśli znany jest lekarz, który chciałby się podjąć takiej współpracy, to 

są nim zainteresowani. W kwestii współpracy ze spółką SOMED, ma on nadzieję, że ich wejście na 

ten  teren  nie  zakłóci  pracy  doktora  Michalika,  że  będzie  to  zdrowa  konkurencja.  Toczyła  się 

dyskusja nad przewidywanym terminem rozpoczęcia funkcjonowania placówki. 

Radny Ochnio zauważył, że uregulowanie sprawy ośrodka w Gończycach jest ważne ze względu na 

zaplanowany tam remont. 

Pan Bański nie chce w chwili obecnej wypowiadać się na temat ośrodka w Gończycach, ponieważ 

w tym kierunku nie zostały podjęte jeszcze żadne działania. Uzasadnił trudności jakie stoją jeszcze 

przed  spółką  “Zdrowie”  przed  otwarciem placówki.  Obiecał  również,  że  w  najbliższym czasie 

odwiedzą ośrodek w Gończycach. 

Pkt – 9

Przewodniczący  zarządził  przejście  do  kolejnego  punktu  obrad,  czyli  do  podjęcia  uchwały 

w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Gminy  Sobolew  wraz  ze 

sprawozdaniem za wykonanie budżetu za 2012 rok. Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Nikt nie  zabrał  głosu.  Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały.  W głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Pkt – 10

Przewodniczący  przeszedł  do  punktu  10  porządku  obrad,  a  mianowicie  do  podjęcia  uchwały 

w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu  wykonania  budżetu za 

2012 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Paciorek odczytał uchwałę oraz wniosek Komisji 

Rewizyjnej skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 12

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 3

Uchwała została podjęta, udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Sobolew.

Pkt – 11

Przewodniczący  zarządził  przejście  do  kolejnego  punktu  obrad,  czyli  do  podjęcia  uchwały 

w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Sobolew na rok 2013.  Głos  zabrała  Pani  Skarbnik,  która 

omówiła projekt uchwały. 

Radny Lipiec odniósł się do kwestii sprzedaży, które odbyły się na terenie sołectwa Sobolew III. 

Przypomniał,  iż  do tej  pory obowiązywała zasada,  że fundusze z takiej  sprzedaży pozostają na 

terenie  danego sołectwa.  Radny uważa,  że ich część powinna zostać w sołectwie Sobolew III, 

a w  rzeczywistości nawet złotówka nie została przeznaczona. Odniósł się do wypowiedzi Radnego 

Szczęcha i przeprosił za swoją wypowiedź na poprzedniej sesji. W swojej intencji miał na myśli  

tylko  wspomnianą  przed  chwilą  kwestię.  Toczyła  się  dyskusja  na  temat  podziału  omawianych 

środków.

Pan Wójt potwierdził, iż przy podziale środków faktycznie nie uwzględniono sołectwa Sobolew III. 

Radny Jan Krupa poinformował, że już na poprzedniej sesji i na komisji podkreślał, że 

przeznaczane są z budżetu duże fundusze na różnego rodzaju inwestycje, ponieważ jest na nie 

dofinansowanie od Marszałka. Ale aby te inwestycje doszły do skutku, trzeba wyjąć z budżetu 

kilkaset tysięcy złotych, za które można by było wyremontować drogi, choćby np. ulicę 

Maciejowicką, która przejęłaby część ruchu z centrum.  Radny Jan Krupa uważa, że Sobolew 

potrzebuje dużego zastrzyku środków na drogi.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy 

Sobolew. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 
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głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Pkt – 12

Przystąpiono do realizacji  punktu 12 porządku obrad.  Dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2013 – 2018. Przewodniczący 

zapytał,  czy ktoś zgłasza potrzebę wyjaśnień  w tej  sprawie.  Nikt nie  zgłosił  takiego życzenia, 

dlatego przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Pkt - 13

Przewodniczący  przeszedł  do  następnego  punktu,  dotyczącego  podjęcia  uchwały  w  sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na budowę wodociągu w Kaleniu Pierwszym. 

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Pkt – 14 

Przewodniczący  przeszedł  do  punktu  14  porządku  obrad,  a  mianowicie  do  podjęcia  uchwały 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji przy ulicy Dębowej. 

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Pkt – 15

Przewodniczący przeszedł do punktu 15 porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
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zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  pn.  “Budowa  stacji  uzdatniania 

wody w Grabniaku oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaleniu Pierwszym” 

w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Radny Karol Marcinkowski opuścił obrady. 

Pkt – 16

Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu. Dotyczył on podjęcia uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sobolew na lata 2013 – 2015. 

Zapytał,  czy  jest  ktoś,  kto  chciałby  zabrać  głos  w  tej  sprawie.  Nikt  nie  zabrał  głosu,  więc 

przystąpiono  do  głosowania.  W głosowaniu  uczestniczyło  14  radnych.  Nieobecny radny Karol 

Marcinkowski.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Pkt – 17

Przewodniczący przeszedł do następnego punktu, a mianowicie do podjęcia uchwały w sprawie 

uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar 

Przemocy  w  Rodzinie.  Nikt  nie  zgłosił  chęci  uzyskania  wyjaśnień  w  tej  kwestii.  

Przystąpiono  do głosowania.  W głosowaniu  uczestniczyło  14  radnych.  Nieobecny radny Karol 

Marcinkowski.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Pkt – 18

Przewodniczący przeszedł do 18 punktu porządku obrad - podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia 
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mandatu radnego Rady Gminy Sobolew Piotra Szczęcha.

Radny Szczęch uzasadnił krótko swoją decyzję. 

Radny Krupa zabrał głos w kwestii rozkładania się głosów poparcia i sprzeciwu w głosowaniach. 

Przewodniczący Rady odczytał treść pisma złożonego przez radnego Piotra Szczęcha dotyczącego 

rezygnacji z funkcji radnego. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie obrad. Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do 

głosowania. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Karol Marcinkowski.

głosów “za” - 12

głosów “przeciw“ - 1

głosów “wstrzymujących się” - 1

Uchwała została podjęta większością głosów. 

Pkt – 19

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Radny Piotr  Szewczyk zgłosił  swoje pytanie  odnośnie ośrodków zdrowia.  Przedstawiciel  firmy 

“Zdrowie” wspomniał, że do końca roku, z ośrodkiem w Gończycach nic nie będzie się działo. 

Z  kolei  firma  SOMED  złożyła  ofertę.  Radny  uważa,  że  w  związku  z  tym  przepadają  pewne 

pieniądze. Zgłosił swoje wątpliwości, czy nadal należy unosić się honorem, czy może prowadzić 

rozmowy z firmą SOMED.  Toczyła się dyskusja na temat tego, czy należy rozpatrywać ofertę 

firmy SOMED.

Pan Wójt uzasadnił swoją niechęć do rozmów ze wspomnianą firmą. 

Pan  Sekretarz  wspomniał  o  tym,  że  ośrodek  w  Gończycach  ma  dodatkowy  atut  w  postaci 

mieszkania,  które znajduje się  nad pomieszczeniami wykorzystywane wcześniej  na świadczenie 

usług  stomatologicznych.  Poinformował  o tym przedstawiciela  firmy “Zdrowie”,  który również 

stwierdził, że może to być dodatkowym ułatwieniem w pozyskaniu lekarza. 

Radny Piotr Szczęch również uważa, że nie należy prowadzić rozmów z SOMEDEM.

Radny Wiesław Garnek wyraził swoją opinię, że jeśli firma SOMED jest zainteresowana, to niech 

najpierw ureguluje zaległe należności. 

Radny Piotr Szczęch uważa, że należy zaczekać z remontem środka do czasu aż firmy złożą oferty. 

15



Pan  Wójt  poinformował,  że  remont  ten  dotyczy  tylko  wybudowania  łazienek  dla 

niepełnosprawnych, które wcześniej czy później i tak muszą być wykonane.

Radny Kazimierz Paciorek przypomniał o przepuście w miejscowości Kownacica. Poinformował, 

że mieszkańcy sami chcieli dokonać jego udrożnienia, ale okazało się iż jest on zabetonowany. 

Kolejną sprawą jest świetlica w Gończycach. 

Pani  Sołtys  Danuta  Błachnio  zwróciła  się  z  pytaniem,  jaka  będzie  forma  płatności  za  śmieci. 

Zapytała  również do kogo należy oczyszczanie mostków. Czy jest  to  w obowiązku właściciela 

posesji przy której on się znajduje, czy do zarządcy drogi.   

Pani  Sołtys  Błachnio  poprosiła  również  o  informację,  czy  będzie  dofinansowanie  do  zakupu 

pojemników na odpady dla osób, które ich nie posiadają. 

Pan  Wójt  poinformował,  że  w  budżecie  nie  ma  wyodrębnionych  środków  na  takowy cel.  Do 

powyższego  tematu  toczyła  się  dyskusja.  Pan  Wójt  powrócił  również  do  kwestii  mostków 

przydrożnych. Stwierdził, że jest to w kwestii zarządcy drogi, ale w praktyce mieszkańcy sami je 

udrażniają  i  nie  czekają,  aż  zgłoszą  się  odpowiednie  służby.  Poruszył  też  problem  wynajmu 

budynku  kolejowego.  Komisje  zgodnie  stwierdziły,  że  popierają  dzierżawę  działki  wraz 

z budynkami.  Kolejną kwestią jest sprawa ulicy Wrzosowej. Pan Kurek zaproponował,  że odda 

Gminie część swojej ziemi pod ulicę Wrzosową, która biegnie po jego terenie, poszerzy ją do 5 m 

na długości 230 m. Postawił tylko warunek, aby droga została wyasfaltowana. W wypracowanym 

kompromisem jest  rozłożenie tej  inwestycji  na 2 lata.  W pierwszym roku zostanie ona pokryta 

tłuczniem, a w drugim położony zostanie dywanik asfaltu. 

Toczyła się dyskusja na temat ulicy Wrzosowej. Ustalono, że pan Kurek zostanie zaproszony na 

posiedzenie Komisji Budżetowej. 

Następnie poruszona została propozycja wymiany na terenie Gminy Sobolew oświetlenia ulicznego 

na  LEDowe.  Zgłosiła  się  firma,  która  chce  za  darmo  zmodernizować  oświetlenie  uliczne.  Po 

przedstawieniu  rachunków  za  oświetlenie  po  jego  wymianie  20%  zysku  otrzymuje  Gmina, 

natomiast reszta zysku zostaje przeznaczona dla tej firmy i to jest ich zapłatą. Umowa obejmuje 

również konserwację przez cały okres trwania umowy. 

Radny Piotr Szczęch zapytał o koszt konserwacji tych lamp po wygaśnięciu umowy. Obawia się on, 

że lampy te po jakimś czasie będą się psuły i wtedy koszty ich wymiany mogą być wysokie. 
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Radny  Ochnio  zaznaczył,  że  w  tej  sprawie  są  dwie  niewiadome,  a  mianowicie  ile  wynosi 

symboliczna  suma  za  jaką  trzeba  będzie  kupić  te  lampy  oraz  ile  będzie  kosztowała  obsługa 

techniczna po zakończonej gwarancji.

Radny Śliz zaproponował rezygnację z tej propozycji. Jego zdaniem lepiej zainwestować środki 

w drogi.

Sołtys sołectwa Sobolew I Ryszard  Gazda poruszył kwestię ulicy Marzysza. Na poprzedniej sesji 

była informacja, że przetarg na nią jest niedokończony, ponieważ brakuje 10 tysięcy złotych. Ta 

sprawa jest niezrozumiała, ponieważ mówi się, że są fundusze na drogi. 

Pan Wójt odpowiedział, że brakująca kwota została dziś dołożona. 

Radny Mirosław Śliz poprosił pana Wójta o szersza publikację informacji o możliwości dzierżawy 

budynku w Godziszu i Chotyni.

Sołtys  Kalenia  Drugiego  Jacek  Bożek  zadał  pytanie  odnośnie  odpadów.  Na  dzisiejszej  sesji 

wspomniano  o  zmniejszeniu  opłat,  które  obejmowałyby rodziny wielodzietne.  Chciał  otrzymać 

informację,  kiedy  można  na  to  liczyć,  bo  z  jego  informacji  wynika,  że  niektóre  rodziny  są 

przerażone obecnym stanem rzeczy. 

Pan  Wójt  udzielił  odpowiedzi,  że  opłaty  wnosić  można  raz  na  kwartał,  więc  na  razie  mogą 

wstrzymać się z opłatą, do tego czasu być może procedury zostaną przeprowadzone. Wspomniał też 

o możliwych korektach deklaracji. 

Pani  sołtys  z  Chotyni  Barbara  Zackiewicz  zapytała  o  kwestię  dowozu  dzieci  do  szkoły 

w Gończycach. Czy jest szansa na bus z Chotyni dla małych dzieci.  

Pan Wójt stwierdził, że istnieje taka możliwość, ponieważ w najbliższym czasie zostanie ogłoszony 

przetarg.

Toczyła się dyskusja na temat odbioru śmieci.

Przewodniczący  podziękował  radnemu  Piotrowi  Szczęch  za  trzyletnią  współpracę  i  życzył 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Pan Wójt podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium.  
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Pkt – 20

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Leszek Urawski zakończył  obrady 

XXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Leszek Urawski
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