
Protokół Nr XII/2012

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

23 lutego 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1525 

Obradom  przewodniczył  Leszek  Dariusz  Urawski  –  Przewodniczący  Rady  Gminy 

w Sobolewie.

Protokolant obrad – Mariola Kępka

Obecnych – 14 radnych. Na sesji nieobecna była radna Agnieszka Cyrta, która dostarczyła 

usprawiedliwienie.

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. Usprawiedliwienie radnej Agnieszki Cyrta,

5. Protest i podpisy mieszkańców wsi Godzisz,

6. Protest i podpisy mieszkańców wsi Chotynia.

7. Podjęte uchwały:

 - uchwała nr XII/72/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania 
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oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie,

 -  uchwała  nr  XII/73/2012  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  stałych  Komisji 

Problemowych Rady Gminy w Sobolewie,

 - uchwała nr XII/74/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Sobolew na rok 

2012,

 -uchwała nr XII/75/2012 w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Gończycach - do 

Zespołu Szkół w Gończycach,

 - uchwała nr XII/76/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Chotynia,

 -  uchwała  nr  XII/77/2012  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej  przy  ulicy 

Wiejskiej,

- uchwała nr XII/78/2012 w sprawie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy 

w roku 2013 – środków stanowiących  fundusz sołecki,

-  uchwała  nr  XII/79/2012  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2012,

-  uchwała  nr  XII/80/2012 w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na rok 2012.

8. Podjęte stanowiska:

-  stanowisko  Rady   Gminy  w  Sobolewie  w  sprawie  projektu  przekształcania  Sądu 

Rejonowego  w  Garwolinie  –  w  Wydział  Zamiejscowy  Sądu  Rejonowego  w  Mińsku 

Mazowieckim.

- stanowisko Rady Gminy w Sobolewie w sprawie protestu załogi Rejonu Energetycznego 

w Garwolinie, przeciwko planom likwidacji tej jednostki. 

- stanowisko Rady Gminy w Sobolewie w sprawie planowania zmian w “Wojewódzkim 

Planie Działania Systemu Ratownictwa Medycznego”, na lata: 2011-2015.

-   stanowisko  Rady  Gminy  w Sobolewie  w sprawie  zapewnienia  mieszkańcom Gminy 

Sobolew – dostępności do świadczeń zdrowotnych.

– stanowisko  Rady  Gminy  w  Sobolewie  w  sprawie  pozbawienia  Telewizji  Trwam  – 

koncesji na nadawanie programu na multipleksie cyfrowym.

Pkt – 1  

Przewodniczący obrad dokonał  otwarcia  XII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie. 
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Powitał radnych, Wójta Gminy wraz z osobami współpracującymi, sołtysów i zaproszonych 

gości.

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

mają moc prawną.

Przewodniczący Leszek Urawski oddał głos p. Krzysztofowi Szostakowi. 

Pan Krzysztof opowiedział o przebiegu XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

i podał, że podczas ostatniego finału zebrano kwotę powyżej 24 tys. złotych. Pan Krzysztof 

podziękował  wszystkim  wolontariuszom i  poprosił  pana  Wójta  o  wręczenie  dyplomów 

i  słodyczy  wszystkim  zasłużonym.  Niektórzy  uczestnicy  zostali  wyróżnieni 

podziękowaniem w postaci  statuetki,  a  wśród nich:  wolontariusz,  który zebrał  najwięcej 

pieniędzy, policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, firma Sante, Anna Kazimierak, 

Ewa  Figacz,  Andrzej  Goliszewski,  Artur  Chudynko.  Po  wręczeniu  upominków 

przewodniczący Rady Gminy podziękował p. Szostakowi i p. Radziej w imieniu własnym 

i całej Rady oraz pogratulował wszystkim nagrodzonym jeszcze raz.

Pkt – 2 

Przewodniczący Leszek Urawski zapowiedział przystąpienie do porządku obrad. 

Wpłynął wniosek Komisji Budżetowej o wprowadzenie zmian w porządku XII zwyczajnej 

sesji  Rady  Gminy  i  dodanie  do  porządku  obrad   punktu  dotyczącego  zmiany  uchwały 

Nr II/13/2010 w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących 

radnym Rady Gminy w Sobolewie.

Radny  Kazimierz  Paciorek  poprosił  o  uzasadnienie  proponowanej  zmiany 

przewodniczącego Komisji Budżetowej. 

Radny Jan Krupa przeczytał uzasadnienie, iż formą właściwą powinna być wypłata diety za 

poszczególne  posiedzenia  Komisji  i  Rady  Gminy,  a  nie   w  formie  zryczałtowanej. 

Zdecydowano, że proponowana uchwała będzie stanowiła podpunkt 6a porządku obrad. 
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Radny Karol Marcinkowski zapytał pana radcy prawnego, czy można podejmować uchwałę 

w sprawie stanowiska, czy nie lepsze byłoby podjęcie stanowiska w danej sprawie. 

Następnie pan Wójt wniósł o zniesienie pkt -12, ponieważ zgłosił się sąsiad p. Kazimierz 

Śliz  proponowanej  do  sprzedaży działki  i  prosił  o  możliwość kupna  tej  działki.  W ten 

sposób mógłby poszerzyć swoją działkę, a przede wszystkim znacznie ułatwiłoby to dostęp 

do działki, której jest już właścicielem.

 

Radny  Błażejczyk poprosił, żeby zastanowić się nad pkt – 9  i przełożyć go na następną 

sesję,  gdyż  jego zdaniem zabrakło  konsultacji  ze  społeczeństwem.  Uważał,  że  najpierw 

należy poinformować rodziców dzieci o włączeniu Przedszkola w Gończycach do Zespołu 

Szkół w Gończycach, a także należałoby  również przemyśleć czy lokale przeznaczone na 

przedszkole nie przydałyby się Zespołowi Szkół. Głos zabrał p. Wiesław Garnek mówiąc, 

iż było to już tyle razy uzgadniane i odbywały się głosowania, więc jego zdaniem nie ma co 

już  dyskutować  i  należy  przyjąć  uchwałę.  A  jeśli  ktoś  ma  wątpliwości,  to  powinien 

zobaczyć  w  jakich  warunkach  funkcjonuje  obecnie  przedszkole  i  zrozumie  wówczas 

dlaczego konieczne jest przeniesienie placówki.  

Radny Roman Ochnio dodał od siebie, że faktycznie dyskusje są już zbędne choćby z tego 

powodu, iż  meble zostały zakupione i pomieszczenia przygotowane pod funkcjonowanie 

przedszkola, a prawda jest taka, że zawsze znajdą się osoby niezadowolone.

Pan przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek przewodniczącego Komisji Budżetu 

o zmianę uchwały Nr II/13/2010 uchwały zmieniającej dietę.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

głosów “za” - 9
głosów “przeciw “– 2
głosów “wstrzymujących się” - 3

Wniosek został przyjęty i wprowadzono do porządku obrad  jako podpunkt 6a.
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Drugi wniosek p. Wójta o wycofanie pkt – 12    

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Trzeci wniosek radnego Błażejczyka Stanisława o wycofanie pkt – 9 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

głosów “za” - 4
głosów “przeciw “– 4 
głosów “wstrzymujących się” -6

Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący odczytał treść porządku obrad po dokonanych zmianach.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

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

28 grudnia  2011  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.

a)  Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia  zasad przyznawania  oraz wysokości  diet 

przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  stałych  Komisji 

Problemowych Rady Gminy w Sobolewie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Sobolew na rok 

2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  włączenia Publicznego Przedszkola w Gończycach do 

Zespołu Szkół w Gończycach.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni.

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Chotynia.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej  przy  ulicy 

Wiejskiej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy 

w roku 2013 – środków stanowiących  fundusz sołecki.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2012.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na rok 2012.

17. Podjęcie stanowiska Rady  Gminy w Sobolewie w sprawie  projektu przekształcania 

Sądu  Rejonowego  w  Garwolinie  –  w  Wydział  Zamiejscowy  Sądu  Rejonowego 

w Mińsku Mazowieckim.

18. Podjęcie  stanowiska Rady Gminy w Sobolewie  w sprawie  protestu załogi  Rejonu 

Energetycznego w Garwolinie, przeciwko planom likwidacji tej jednostki. 

19. Podjęcie  stanowiska  Rady  Gminy  w  Sobolewie  w  sprawie  planowania  zmian 

w  “Wojewódzkim  Planie  Działania  Systemu  Ratownictwa  Medycznego”,  na  lata: 

2011-2015.

20. Podjęcie  stanowiska Rady Gminy w Sobolewie w sprawie zapewnienia mieszkańcom 

Gminy Sobolew – dostępności do świadczeń zdrowotnych.

21. Podjęcie stanowiska Rady Gminy w Sobolewie w sprawie  pozbawienia Telewizji 

Trwam – koncesji na nadawanie programu na multipleksie cyfrowym.

22. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

23. Zamknięcie obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia obrad

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Pkt – 3  

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy 

w Sobolewie. Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 4 

Pan Wójt zdał informację z działalności międzysesyjnej. 

Pkt – 5 

Sekretarz Jan Tywanek przekazał informację z działalności Rady Powiatu i omówił, jakie 

zmiany na terenie powiatu garwolińskiego chce wprowadzić Rząd. Na terenie województwa 

mazowieckiego będzie 6 dużych rejonów. Sąd w Garwolinie będzie placówką zamiejscową 

sądu w Mińsku Mazowieckim, więc samo funkcjonowanie sądu nie ulegnie zmianie. Prezes 

Sp ZOZ przekazał, że za 2011 poniesione zostały straty w wysokości 7 mln zł. Zostały 

również  pozamykane  w  powiecie  szkoły  z  powodu  braku  uczniów,  chodzi  głównie 

o kierunki kształcenia w podzespołach Szkół.

Radny Roman Ochnio stwierdził, że skoro i tak Rząd wprowadzi proponowane zmiany, to 

zbędne jest w tej sytuacji przyjmowanie stanowisk, bo i tak jesteśmy na straconej pozycji. 

W odpowiedzi pan Wójt powiedział, iż w takiej sytuacji tym bardziej należy protestować 

i wyrażać swój sprzeciw.

 Radny Roman Ochnio zaznaczył, że trzeba zapraszać posłów i im przedstawiać nasz punkt 

widzenia, aby wiedzieli jaka jest nasza sytuacja.
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Radny Jan Krupa zaznaczył, że nasz region jest regionem PIS-owskim, dlatego będziemy 

wręcz  cierpieć  bo  obecnie  rządzi  inna  opcja.  Możemy głosować,  ale  prawda  jest  taka, 

iż rządzi PO, więc nasz region jest karany za to, że nie jest regionem PO.

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 radny 

Kazimierz Paciorek poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 7 lutego. 

Obradowano  głównie  nad  planem  pracy  na  bieżący  rok.  Poruszone  zostały  także  inne 

tematy między innymi stanowiska Rady Gminy w sprawie: sądów rejonowych, energetyki, 

opieki medycznej, Tv Trwam, a także dyskutowano o likwidacji filii szkół w naszej gminie.

 

Następny przemówił przewodniczący Komisji Budżetowej radny Jan Krupa, który również 

przedstawił  tematykę ostatniego posiedzenia,  które odbyło się  w dniu 15 lutego 2012 r. 

Radni Komisji  Budżetowej debatowali  nad uchwałą dotyczącą diet,  zamiarem likwidacji 

filii szkół oraz opieką zdrowotną w naszej gminie. 

Jako  kolejny  wystąpił  przewodniczący  Komisji  Oświaty  Mirosław  Śliz.  Ostatnie 

posiedzenie odbyło się 27 stycznia 2012 r. Główny temat to likwidacja filii szkół. Zostało 

przeprowadzone głosowanie, w wyniku którego radni byli za likwidacją proponowanych 

placówek.

Następnie wystąpił radny Marian Lipiec przewodniczący Komisji Rolnictwa. Powiedział, 

że  na  ostatnim posiedzeniu  w dniu  1  lutego  2012  r.  komisja  głównie  obradowała  nad 

planem pracy, służbą zdrowia, likwidacją filii oraz sprzedażą działek gminnych.

Jako  ostatni  wystąpił  radny  Karol  Marcinkowski  przewodniczący  Komisji  Spraw 

Społecznych i Bezpieczeństwa. Oznajmił on, że na ostatnim posiedzeniu w dniu 12 stycznia 
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2012  r.  obradowano  nad  planem pracy  komisji  na  rok  2012  oraz  dzierżawą  ośrodków 

zdrowia w Gminie Sobolew.

Przewodniczący otworzył dyskusję do pkt – 6 .

Radny  Wiesław  Garnek  zwrócił  się  do  radnego  Jana  Krupy,  że  jego  protokół  jest 

chaotyczny i dla niego niejasny. Poprosił przewodniczącego Komisji Budżetowej o złożenie 

wyjaśnień  i  przedstawienie  wyników głosowań.  P.  Jan  Krupa  podał  wyniki  głosowań. 

Radny Wiesław Garnek chciał znać konkretne stanowisko Komisji Budżetowej dotyczące 

oświaty, ale radny Jan Krupa powiedział, iż z braku obsługi komisji na jego posiedzeniu nie 

był w stanie wszystkiego zanotować i nie umie udzielić konkretnej odpowiedzi. 

Radny Roman Ochnio również zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowej, aby 

wyjaśnił dlaczego na ostatniej sesji podatkowej nie została ogłoszona podwyżka dotycząca 

podatków. Radny Roman Ochnio wyraził również swoje oburzenie, iż pan Jan Krupa był za 

likwidacją filii szkół i nie rozumie faktu, że obecnie zmienia zdanie i jest przeciwny temu 

działaniu. Radny dodał również, że nie popiera wniosku Komisji Budżetowej dotyczącego 

zmiany uchwały mówiącej o przyznawaniu diet przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy, ponieważ Komisja nie podaje konkretnych zarzutów i uważa, że to jest chyba 

kara dla pana Garnka  za to, że na komisjach i sesjach odważnie wyraża swoje zdanie. 

Radny  Kazimierz  Paciorek  poprosił  Komisję  Budżetową  o  uzasadnienie  przedłożonego 

wniosku. 

Głos zabrał radny Wiesław Garnek mówiąc, że dziwi go ta sytuacja, ponieważ on sam się 

nie  prosił  o  taką  formę  wypłaty  diety,  a  wówczas  kiedy  była  podejmowana  uchwała 

wszyscy ją poparli. Wielokrotnie zabierał głos, więc może dlatego chęć takiej zmiany ze 

strony niektórych radnych.

Radny Wiesław Garnek dodał również, że nie rozumie faktu, iż głównym zarzutem było to 

że nie uczestniczył w meczach piłki nożnej. 

Do dyskusji przyłączył się  przewodniczący Leszek Urawski mówiąc, że on osobiście nie 

ma zastrzeżeń do swojego zastępcy, gdyż zawsze w razie potrzeby jest do jego dyspozycji 

9



i służy radą.

 Następnie pan Wójt dodał od siebie, że jest wiele ważnych spraw do omówienia i odradzał 

radnemu Krupie ten wniosek, ale zdecydował inaczej. Zdaniem pana Wójta pracę zastępcy 

powinno się ocenić po 4 latach a nie po jednym roku. Faktem jest,   że radny Wiesław 

Garnek jest osobą z trudnym charakterem, wyraża często co myśli, a jego prawda czasem 

zaboli, ale odbieranie ryczałtu jest dużym błędem. Pan Wójt na koniec swojej wypowiedzi 

dodał, że jego zdaniem ten ruch ze strony radnych podzieli Radę Gminy już nieodwracalnie. 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  przyznawania  oraz  wysokości  diet 

przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Podczas głosowania na sali nieobecna była radna 

Anna Rucińska

głosów “za” - 5 
głosów “przeciw “– 4 
głosów “wstrzymujących się” - 4

Ww. uchwała została podjęta.

Pkt – 7 

Podjęcie uchwały w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Problemowych Rady 

Gminy w Sobolewie łącznie z załącznikami.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Sobolew na 2012 r.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

głosów “za” - 14
głosów “przeciw “– 0 
głosów “wstrzymujących się” - 0 
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Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 9   

Włączenie  Publicznego  Przedszkola  w  Gończycach,  gm.  Sobolew  -  do  Zespołu  Szkół 

w Gończycach, gm. Sobolew.

Przewodniczący  otworzył dyskusję.

Dyskusję  rozpoczął  pan  Wójt  mówiąc  o  tym,  że  budowa  ciągnie  się  już  długo,  gdyż 

czekaliśmy na dotacje z  UE, ale w ubiegłym roku przeznaczyliśmy 1 mln złotych,  aby 

budowę zakończyć i oddanie budynku planujemy na koniec lipca. Powstanie w ten sposób 

Zespół  Szkolno-  Przedszkolny,  w  którym  będzie  zarządzał  jeden  dyrektor. 

W nowym przedszkolu dzieci będą bardzo zadowolone, ponieważ warunki będą dużo lepsze 

niż w obecnej placówce. Pan Wójt poprosił o połączenie tych placówek dla dobra dzieci.

Pani dyrektor Marianna Mirzwa stwierdziła, że faktem jest, że ona nigdy nie wnosiła o to, 

aby te  pomieszczenia były oddane do dyspozycji  szkoły,  ale  nauczyciele liczyli  na taki 

rozwój  sytuacji,  ponieważ  z  braku  sal  niektóre  klasy  młodsze  muszą  zaczynać  zajęcia 

o późniejszej porze. W dodatku część dzieci uczy się w dolnych kondygnacjach, gdzie jest 

pleśń, a lekcje w-fu odbywają się na korytarzu. 

Jako kolejna osoba głos zabrała p. dyrektor Przedszkola w Gończycach Hanna Zielińska. 

Odpowiedziała  na  wcześniej  zadane  pytanie  przez  p.  Błażejczyka,  iż  dyskusja  ze 

społeczeństwem została przeprowadzona w zeszłym roku. Zaznaczył także, że nigdy nie 

wspominała o wygodzie pracowników, lecz zawsze na pierwszym miejscu stawiała dobro 

dzieci.  Pani  dyrektor  dodała,  że  ona  też  była  za  odrębną  placówką,  ale  ze  względów 

finansowych pomysł  ten jej  wyperswadowano,  ale  bardzo cieszy ją  obecna sytuacja  bo 

najważniejsze, że dzieci będą miały lepsze warunki.

Pani sołtys Barbara Zackiewicz, że ona też jest zdania, iż obiekt który został wybudowany 

przydałby się szkole. Lekcje w-fu odbywają się na korytarzach, bardzo nie podoba się jej to 

jako rodzicowi. Dzieci mają trudne warunki, a z czasem będą miały coraz trudniejsze. My 
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jako rodzice nie chcemy aby nasze dzieci musiały wracać do domu w nocy, bo na to się 

zapowiada. Likwidacja szkoły w Anielowie i Trzciance sprawi, że ten problem znacznie 

wzrośnie.  Liczba  klas  zwiększy  się,  więc  dzieci  nie  będą  mieściły  się  jednocześnie 

w obecnym Zespole Szkół w Gończycach. 

Do dyskusji włączył się pan sekretarz Jan Tywanek. Zaznaczył, że w edukacji nie warunki 

są  najważniejsze  lecz  przede  wszystkim  chęć  do  nauki.  Zwrócił  się  również  do  pani 

dyrektor  Zespołu Szkół   w Gończycach,  dlaczego mówi,  że  nie wiedziała pod co będą 

przeznaczone  budowane  pomieszczenia  skoro  przetargi  trwają  od  8  lat.  Pan  sekretarz 

wspomniał  również  o  tym,  że  w  Gończycach  jest  piękne  boisko  ale  ciągle  zamknięte. 

W wakacje nawet kłódki były zamknięte. 

Radny Wiesław Garnek zapytał dlaczego nikt nie podziękuje, tylko ciągłe narzekania się 

słyszy a to przecież dobra inwestycja. 

Przewodniczący Leszek Urawski dodał, że on do tej pory był za przeniesieniem przedszkola 

do Chotyni, ale po ostatniej wizytacji radnych na miejscu budowy zmienił swoje zdanie 

ponieważ placówka jest świetnie przygotowana. 

Głosowanie pkt – 9 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  włączenia  Publicznego  Przedszkola  w  Gończycach,  gm. 

Sobolew do Zespołu Szkół w Gończycach, gm. Sobolew.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

głosów “za” - 10
głosów “przeciw “– 2
głosów “wstrzymujących się” - 2

Ww. uchwała została podjęta. 

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

Pkt – 10 

Rozpoczęła się dyskusja w sprawie likwidacji filii szkół. Jako pierwszy głos zabrał radny 
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Kazimierz Paciorek. Jego zdaniem dzieci w małych placówkach nie rozwijają się tak jak 

w większych.

Radny Błażejczyk prosił, aby pozostawić filię w Chotyni jeszcze na rok. 

Przewodniczący  Leszek  Urawski  wytłumaczył,  że  w  dniu  dzisiejszym podejmowane  są 

ewentualnie uchwały o zamiarze likwidacji. 

Przemówiła  pani  dyrektor  prosząc  o  rozwagę  radnych  i  przekazała  podpisany  przez 

mieszkańców protest, w związku z likwidacją Szkoły Filialnej w Chotyni, który stanowi 

załącznik do protokołu. 

Głos zabrał p.Wójt mówiąc, że debatujemy na ten sam temat po raz kolejny i ciągle te same 

argumenty, a nic się nie zmienia. Wiele osób uważa, że dzieci w większych placówkach 

mają większe możliwości, ponieważ dzieci uczące się w małych placówkach wchodzą i tak 

wcześniej  czy  później  w  większe  środowisko  i  wówczas  mają  duży  problem 

z dostosowaniem się do nowej sytuacji. Zresztą można też przedstawić jako przykład szkołę 

w Godziszu, gdzie urodziło się 15 dzieci, a do miejscowej szkoły uczęszcza tylko 6 z nich, 

gdyż pozostałe odwożone są przez rodziców do większych sąsiednich placówek. Jedynym 

argumentem, aby pozostawić te placówki jest fakt, iż  są one w dobrym stanie i szkoda, aby 

takie  placówki  się  zmarnowały,  więc  należałoby  ewentualnie  dyskutować  o  ich  innym 

zagospodarowaniu. Decyzję o zamiarze likwidacji pozostawiamy jednak radnym. 

Radny Wiesław Garnek powiedział, że ocenia się radnych jakby byli wrogami społeczności, 

a   w  rzeczywistości  podejmowanie  takich  decyzji,  jak  dzisiejsza  nie  jest  łatwe  można 

powiedzieć, że mamy nóż na gardle.

Pani dyrektor z Chotyni zapytała, co będzie z nauczycielami, którzy obecnie pracują w tych 

placówkach.

 

Pan  przewodniczący  uspokajał,  że  nauczyciele  ci  są  na  pierwszym  miejscu  i  dołoży 
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wszelkich  starań,  aby  zostali  zatrudnieni  w  innych  placówkach.  Głos  oddano  panu 

dyrektorowi  Zespołu Szkół w Sobolewie.

Pan Krzysztof Łapacz powiedział, że czuje się rozdarty, ponieważ rok temu dostał szkołę 

filialną w Godziszu i jest zadowolony, ponieważ zajęcia się odbywają, szkoła organizuje 

uroczystości  i  jest  spore  zaangażowanie.  Z  bólem  stwierdził,  że  szkoda  tej  placówki 

i  przykro byłoby, gdyby budynek miał stać pusty.  Pan dyrektor podkreślił  także, iż jest 

bardzo zadowolony z nauczycieli, których zatrudnił ze szkoły filialnej. Pracują dobrze, dają 

z siebie wszystko, są chętni i zaangażowani w funkcjonowanie szkoły.

Radny  Wiesław  Garnek  zaapelował  do  nauczycieli,  aby  w  ramach  członkostwa 

w związkach również protestowali przeciwko zmianom, jakie rząd chce wprowadzić.

Pan  sołtys  wsi  Godzisz  poprosił  radnych,  aby  jeszcze  się  zastanowili  nad  podjęciem 

uchwały o zamiarze likwidacji, ponieważ jeśli zostanie ona podjęta w dniu dzisiejszym, to 

na pewno szkoły filialne zostaną zamknięte. 

Następnie jedna z mieszkanek odczytała protest  mieszkańców wsi Godzisz,  który został 

dołączony jako załącznik to protokołu. 

Pkt – 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

głosów “za” - 6
głosów “przeciw “–7
głosów “wstrzymujących się” - 1

Ww. uchwała nie została podjęta.

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

głosów “za” - 6
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głosów “przeciw “– 8
głosów “wstrzymujących się” - 0  

Ww. uchwała nie została podjęta.

Pan Mirosław Śliz i pan sołtys wsi Godzisz podziękowali radnym za podjęcie takiej decyzji.

Radna  Anna  Rucińska  dodała,  iż  ona  jako  nauczyciel  nie  jest  zachwycona  pomysłem 

likwidacji tychże szkół, bo jak wiadomo szkoła dla wsi jest bardzo ważna, ale z drugiej 

strony jako reprezentant pewnej grupy musiała podnieść rękę. 

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Chotynia.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ulicy Wiejskiej.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 14 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody   na  wyodrębnienie  w  budżecie  Gminy 

Sobolew - środków stanowiących  fundusz sołecki.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

15



Pkt – 15   

Pani Danuta Proczek zaprezentowała programy profilaktyki. Pan przewodniczący poprosił 

o wyjaśnienie punktu 1 w zdaniu 3 w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2012. Pani Danuta Proczek udzieliła 

odpowiedzi na zadane pytania. Przewodniczący dodał także, że młodzież podjęła inicjatywę 

zorganizowania  gminnego  PaT-u,  a  w  programie  nie  ma  na  ten  temat  wzmianki.  Pani 

Danuta  Proczek  powiedziała,  że  jeśli  młodzież  podejmie  inicjatywę,  to  Komisja 

Alkoholowa na pewno dołączy się do współpracy.

Radny Roman Ochnio zapytał o punkt 9 w zadaniu 3,  kto wybiera dzieci, które wyjeżdżają 

na letnie i zimowe obozy. W odpowiedzi padło, iż to wychowawcy dokonują tego wyboru. 

Wyjeżdżają głównie dzieci z rodzin biednych i dysfunkcyjnych oraz dzieci udzielające się 

w szkole.

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2012.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt. 16 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Sobolew na rok 2012.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Pkt – 17 

Pan radca prawny powiedział,  że ponownie sprawdził  i  okazało się,  iż  można uchwalać 

stanowiska, ale przychyla się do głosu p. Karola Marcinkowskiego, iż właściwszą formą 

będzie podjęcie stanowisk. Rada wraz z wójtem zadecydowała, aby stanowiska wysłać do 

wszystkich posłów z naszego okręgu, starostwa powiatowego, do zarządu energetycznego, 

ministerstwa sprawiedliwości, wojewody mazowieckiego.

Głosowanie w sprawie podjęcie stanowiska Rady  Gminy w Sobolewie w sprawie  projektu 

przekształcania  Sądu  Rejonowego  w  Garwolinie  –  w  Wydział  Zamiejscowy  Sądu 

Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 18 

Podjęcie  stanowiska  Rady  Gminy  w  Sobolewie  w  sprawie  protestu  załogi  Rejonu 

Energetycznego w Garwolinie, przeciwko planom likwidacji tej jednostki. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 19 

Podjęcie  stanowiska  Rady  Gminy  w  Sobolewie  w  sprawie  planowania  zmian 

w “Wojewódzkim Planie  Działania  Systemu Ratownictwa Medycznego”,  na lata:  2011-

2015.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 20  

Radny Roman Ochnio poprosił o wyjaśnienie tego punktu obrad. Odpowiedzi udzielił pan 

Wójt mówiąc, że chodzi o to, że w lipcu kończy się kontrakt zakładu “Somed” i jest wiele 

głosów, aby kontraktu nie przedłużać, dlatego ogłoszony zostanie konkurs na dzierżawę 

budynków.

Radny Wiesław Garnek zapytał  co będzie w takim razie z  projektem rozbudowy, który 

został  już  zaplanowany  oraz  kto  będzie  odpowiadał  za  jego  realizację.  Pan  Wójt 

odpowiedział, że tak jak było to zaplanowane za rozbudowę będzie odpowiedzialna gmina.

Rada  Gminy  wniosła  o  podjęcie  czynności,  zmierzających  do  wyłonienia  w  trybie 

przeprowadzenia  konkursu  ofert,  podmiotu  świadczącego  usługi  zdrowotne  przez  okres 

następnych 5 lat.

Podjęcie  stanowiska Rady Gminy w Sobolewie dotyczącego zapewnienia mieszkańcom 

Gminy Sobolew – dostępności do świadczeń zdrowotnych. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 21 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Pkt – 22 

Wolne wnioski.

Radny Kazimierz Paciorek zwrócił się do pana Leszka Urawskiego, że jako dyrektor szkoły 

im. Tadeusza Kościuszki powinien zatroszczyć się o porządek przy Kopcu Kościuszki.

 Pan dyrektor odpowiedział, że jest to problem i on również ubolewa nad tym, ale niestety 

jak teren zostaje oczyszczony to młodzież zaraz urządza tam schadzki i pozostawia po sobie 

śmietnik. 

Pan  radny  Kazimierz  Paciorek  powiedział  również,  iż  na  posiedzeniach  swojej  komisji 

przestanie przeprowadzać głosowania ponieważ nie widzi sensu, gdyż niektórzy radni na 

posiedzeniach komisji głosują inaczej niż na sesjach. 

Sołtys Kaleni powiedział,  że w jego wsi mieszka około 200 mieszkańców, a droga jest 

w bardzo złym stanie i chciałby uzyskać pieniądze na jej poprawienie.

Pan dyrektor Krzysztof  Łapacz zapytał, co ze znakiem drogowym na ul. Kościuszki, bo 

nadal autobus szkolny nie może się zatrzymywać, aby wysadzić dzieci, które są dowożone 

do szkoły. Pan Wójt odpowiedział, że zostały już napisane dwie interwencje.

Więcej głosu nikt nie zabrał.

Na tym protokół z sesji zakończono.

Przewodniczący Rady
/-/  Leszek Dariusz Urawski
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