
Protokół Nr XX/2012

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

27 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1500

Obradom  przewodniczył  Leszek  Dariusz  Urawski  –  Przewodniczący  Rady  Gminy 

w Sobolewie.

Protokolant obrad – Mariola Kępka.

Obecnych – 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew;

2. Jan Tywanek – Sekretarz Gminy Sobolew;

3. Grażyna Napora – Skarbnik Gminy Sobolew;

4. Grzegorz Mikulski – radca prawny;

5. Ewa Szaniawska – Główna Księgowa Placówek Oświatowych;

6. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew;

7. Dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności radnych,

2. Lista obecności sołtysów,

3. Lista obecności zaproszonych gości,

4. Podjęte uchwały:

— Uchwała Nr XX/127/2012  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok;

— Uchwała Nr XX/128/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2013-2018;

— Uchwała  Nr  XX/129/2012  w  sprawie  określenia  trybu  prac  nad  projektem  uchwały 

budżetowej Gminy Sobolew;

— Uchwała Nr XX/130/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;

— Uchwała Nr XX/131/2012  w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności;
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— Uchwała Nr XX/132/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobolew;

— Uchwała  Nr  XX/133/2012  w  sprawie  uchwalenia  “Regulaminu  utrzymania  czystości 

i porządku na terenie Gminy Sobolew”;

— Uchwała  Nr  XX/134/2012   w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;

— Uchwała Nr XX/135/2012  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych 

na terenie Gminy Sobolew;

— Uchwała Nr XX/136/2012  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew - 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej;

— Uchwała Nr XX/137/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Sobolew - 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej;

— Uchwała Nr XX/138/2012  w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie;

— Uchwała  Nr  XX/139/2012  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  opłaty  targowej, 

zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia 

za inkaso;

— Uchwała  Nr  XX/140/2012  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  wpis  do  rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych;

— Uchwała  Nr  XX/141/2012  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  zabudowanej 

nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych;

— Uchwała Nr XX/142/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok;

— Uchwała Nr XX/143/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobolew na lata 2012 – 2017.

Pkt – 1  

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

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

oraz mieszkańców Gminy Sobolew.

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 3 wnioski.

Pierwszy wniosek  o  dodanie  punktu  nr  20  w porządku  obrad:  “Podjęcie  uchwały  w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  wniosku.  W  głosowaniu  uczestniczyło 

13 radnych.  Podczas  głosowania  nieobecni  byli  radni  Karol  Marcinkowski  oraz  Kazimierz 

Paciorek.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Kolejny  wniosek  pana  Wójta  o  dodanie  punktu  21  w  porządku  obrad  “Podjęcie  uchwały 

w  sprawie  wyrażenia  zgody na  sprzedaż  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  na  rzecz  jej 

użytkowników wieczystych”.

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  wniosku  pana  Wójta.  W  głosowaniu 

uczestniczyło  13 radnych.  Podczas  głosowania  nieobecni  byli  radni  Karol  Marcinkowski  oraz 

Kazimierz Paciorek.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Trzeci wniosek o zmianę w treści uchwały w punkcie 18 porządku obrad  na „Gminnego Domu 

Kultury w Sobolewie“.

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  wniosku  pana  Wójta.  W  głosowaniu 

uczestniczyło  13 radnych.  Podczas  głosowania  nieobecni  byli  radni  Karol  Marcinkowski  oraz 

Kazimierz Paciorek.

głosów “za” - 13

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ponadto  zgłoszony  został  ostatni  wniosek  z  inicjatywy  radnego  Romana  Ochnio  dotyczący 

dodania punktu 22 porządku obrad tj:”Podjęcie uchwały w sprawie becikowego” w wysokości 

300 zł.

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  wniosku  radnego  Romana  Ochnio. 

W  głosowaniu  uczestniczyło  13  radnych.  Podczas  głosowania  nieobecni  byli  radni  Karol 

Marcinkowski oraz Kazimierz Paciorek.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Na  koniec  przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  porządku  obrad  w  zmienionym 

brzmieniu. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych, gdyż na sesję przybył nieobecny dotychczas 

radny Karol Marcinkowski. Podczas głosowania nieobecny był radny Kazimierz Paciorek.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

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

22 listopada 2012 r. oraz przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 grudnia 

2012 r.

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 

2013-2018.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia  trybu  prac nad projektem uchwały budżetowej 

Gminy Sobolew.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobolew.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sobolew”.

14. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia  szczegółowego sposobu i  zakresu  świadczenia 

usług           w  zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomość  i  

zagospodarowania tych  odpadów w zamian za uiszczoną opłatę  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych 

na terenie Gminy Sobolew.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Sobolew  - 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  przez  Gminę  Sobolew  - 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości  stawek opłaty targowej, zarządzenia 

poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  wpis  do  rejestru  żłobków 

i klubów dziecięcych.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych.

22. Podjęcie uchwały w sprawie becikowego.

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

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2012 – 2017.

25. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
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26. Zamknięcie obrad.

Pkt – 3

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

Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 22 listopada oraz protokołu z XIX sesji Rady Gminy 

odbytej w dniu 5 grudnia 2012 roku. Nikt nie zabrał głosu.

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

i XIX sesji Rady Gminy  w Sobolewie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny był radny Kazimierz Paciorek.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Po  zakończeniu  głosowania  nad  przyjęciem  protokołów  do  obrad  sesji  dołączył  nieobecny 

dotychczas radny Kazimierz Paciorek.

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. 

Poinformował ponadto, iż zaszła konieczność dokonania zmian w uchwale o opłacie targowej. 

Dodał  również,  że  “Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na 2012 rok” zostanie poprawiony na następnej 

sesji, która odbędzie się na początku 2013 roku. Natomiast w dniu 21 grudnia odbyło się wspólne 

wystąpienie  Wójtów  i  Burmistrzów  w formie  petycji  wysłano  do  Przewodniczącego  Komisji 

Spraw Wewnętrznych pismo wyrażające sprzeciw dokonanej reorganizacji w policji.

Pkt – 5

Informacja z działalności Rady Powiatu.

Radny Powiatu  Garwolińskiego -  Jan Tywanek poinformował,  iż  od czasu sesji  Rady Gminy 

w Sobolewie  w dniu  28  listopada 2012 r.,  odbyła  się  sesja  Rady Powiatu.  Odnośnie  SPZOZ 

Garwolin  stwierdzono,  że  amortyzacja  nie  przekracza  długu.  W  przypadku  PKS  Garwolin 
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nastąpiła  poprawa  w  okresie  od  września  2012  roku,  ponieważ  wykonywane  są  świadczenia 

polegające na dowozie młodzieży do szkół. Dokonano również oceny stanu realizacji inwestycji 

w powiecie garwolińskim. Radny powiatowy poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Oświaty 

dokonano analizy stanu oświaty na terenie Powiatu Garwolińskiego w roku 2012 i 2013. Z analizy 

wynikało,  że  jedynie  w  przypadku  Szkoły  nr.  1  w  Garwolinie  subwencja  otrzymywana  od 

ministerstwa pokrywa wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Zaś do pozostałych szkół Powiat 

dopłaca z własnego budżetu. Największa dopłata jest do ZS w Miętnem, gdyż w tej placówce 

subwencja nie wystarcza nawet na wynagrodzenie pracowników. Radny powiatu dodał również, iż 

Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  wysoko  oceniła  gminę  Sobolew  po  dokonaniu  analizy 

budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych gminach. Gmina Sobolew zajmuje 3 miejsce 

pod  względem powstawania  budynków gospodarczych.  Po  przeprowadzeniu  analizy  bibliotek 

stwierdzono,  że  gmina  Sobolew przeznacza  dużo  środków na  zakup  nowości  wydawniczych. 

Następnie  głos  zabrał  radny Jan  Krupa  zadając  pytając,  jakie  pozycje  w  wydatkach  Powiatu 

dotyczą gminy Sobolew. Pan Sekretarz Jan Tywanek poinformował, że na terenie gminy Sobolew 

będą realizowane następujące inwestycje:

— dokończenie inwestycji dotyczącej ulicy Kolejowej – 180 tys. zł,

— droga przez Borki – 120 tys. zł,

— modernizacja drogi Korytnica-Sokół-Pilczyn.

Ponadto  inwestycja dotycząca drogi na Anielowie będzie realizowana w kolejnym roku.

Radny  Piotr  Szczęch  zapytał,  co  będzie  z  modernizacją  dróg  na  Grabniaku.  Pan  Sekretarz 

odpowiedział, że została ona przesunięta na 2014 rok, natomiast w 2013 roku zostaną zrobione 

pobocza na Grabniaku. 

Jako  następny  zabrał  głos  radny Roman  Ochnio  pytając,  czy  PKS  Garwolin  poprawił  swoje 

finanse z tytułu dowożenia dzieci - co z reorganizacją i pieniędzmi za sprzedane działki. 

Pan Sekretarz poinformował, że nastąpiła reorganizacja, natomiast wpływy ze sprzedaży działek 

są  niewielkie.  Jeżeli  chodzi  o  dowóz  dzieci  do  szkół,  to  sytuacja  w  tym  przypadku  uległa 

poprawie. Dodał ponadto, że największe koszty występują w szkole w Miętnem, jest mały nabór 

oraz niska frekwencja uczniów uczęszczających do tej placówki oświatowej.

Pkt – 6

Informacja  Przewodniczących  Stałych  Komisji  Rady  Gminy  z  działalności  Komisji  między 

sesjami.
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Jako pierwsza,  zdawanie  sprawozdania  ze  swojej  działalności  rozpoczęła  Komisja  Rewizyjna. 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Paciorek poinformował,  że od ostatniej  sesji  Rady Gminy 

odbyło się tylko jedno posiedzenie zwołane w dniu 30 listopada 2012 r. Tematem głównym było 

zaopiniowanie budżetu Gminy Sobolew na rok 2013.

Radny Jan Krupa poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów zebrała się dwa razy od ostatniej 

sesji 23 listopada oraz 11 grudnia 2012. Celem pierwszego spotkania było zaopiniowanie budżetu. 

Drugie  spotkanie  dotyczyło  wypracowania  przez  Komisję  Budżetu  i  Finansów  ostatecznego 

stanowiska w sprawie projektu budżetu.

Radny Mirosław Śliz oznajmił, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała 27 listopada 

2012 r. wspólnie z Komisją  Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa.

Radny Marian Lipiec natomiast zakomunikował, że Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony 

Środowiska  odbyła  jedno  posiedzenie  w  dniu  6  grudnia  2012  r.  w  celu  omówienia  projektu 

budżetu. 

Radny  Karol  Marcinkowski  powiadomił,  iż  Komisja  Spraw  Społecznych,  Samorządu 

Terytorialnego i Bezpieczeństwa obradowała 27 listopada 2012 r. nad projektem budżetu wspólnie 

z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Głos zabrał radny Stanisław Błażejczyk informując, że miejscowość Chotynia dostała zaledwie 20 

tys.  zł  w przeciągu kilku  lat,  dlatego też  nie  jest  w stanie  zrozumieć,  skąd się  biorą  zarzuty 

odnośnie  nadużyć  budżetowych  dotyczących  Chotyni.  Dodał  ponadto,  że  co  rok  upomina się 

o drogę. Zapewnił również, że środki przeznaczone na świetlicę zostaną dobrze wykorzystane.

Pkt – 7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Jako pierwszy głos zabrał radny Jan Krupa twierdząc, że sprawa budynku świetlicy w Chotyni jest  

sprawą bardzo czułą.  W poprzedniej  kadencji  podobny problem dotyczył  Ostrożenia.  Obecnie 

okazuje się bowiem, że większość środków zostanie w ostatecznym rozrachunku przeznaczona na 

wyłożenie kostką terenu wokół świetlicy.  Według radnego projekt był wadliwy. Wyraził swoje 
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zdanie,  iż  niektóre  wioski  mają  prawo  czuć  się  pominięte,  gdyż  połowa  projektu  została 

przeznaczona na jedną inwestycję.  Wielu sołtysów i radnych jest  niezadowolonych z projektu 

budżetu. Również mieszkańcy gminy Sobolew nie są usatysfakcjonowani tym projektem. 

Radny Roman Ochnio wyraził swe wątpliwości odnośnie tego, czy projekty dotyczące inwestycji 

drogowych  zaczną  być  w  końcu  poprawnie  wykonywane.  Dodał  ponadto,  iż  jest  oburzony 

brakiem  kontroli  nad  pracami  wykonywanymi  przez  wykonawców  robót  drogowych. 

Poinformował, iż Trzcianka dostała 18 tys. zł na roboty drogowe, które ostatecznie wyniosą około 

40  tys.  zł.  Podkreślił,  iż  dodatkowe  20-30  tys.  pozwoliłoby  na  doprowadzenie  prac 

inwestycyjnych do końca,  ale  rozumie braki  w budżecie.  Stwierdził  również,  że komunikacja 

pomiędzy Wójtem a mieszkańcami gminy Sobolew pozostawia wiele do życzenia.

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  podjęcia  uchwały.  W  głosowaniu  uczestniczyło 

15 radnych.

głosów “za” – 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 została podjęta.

Po  głosowaniu  pan  Wójt  podziękował  za  uchwalenie  budżetu.  Podkreślił  przy  tym,  że 

zadowolenie wszystkich mieszkańców gminy jest bardzo trudne. Nie jest możliwe, aby co roku 

pogodzić  wszystkich  sołtysów.  Natomiast  kwota  w wysokości  1  mln  zł  jest  kwotą  brakującą 

z powodu nieuiszczanych przez mieszkańców podatków. Ponadto pan Wójt zaznaczył, że trudno 

jest dopilnować poprawnego wykonania dróg ze względu na fakt, iż przetarg wygrywa ten, kto 

zagwarantuje  najtańsze  wykonanie  zamówienia  inwestycyjnego.  Do  wypowiedzi  pana  Wójta 

ustosunkował się radny Roman Ochnio twierdząc, że nikt nie jest jego przeciwnikiem, szczególnie 

kiedy uchwała została podjęta, ale jeśli chodzi o naprawę dróg to należało by dokonywać kontroli 

w czasie trwających prac.

Pkt – 8

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Sobolew  na  lata 

2013-2018.

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  podjęcia  uchwały.  W  głosowaniu  uczestniczyło 

15 radnych.

głosów “za” - 15
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głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Po  zakończeniu  głosowania  Przewodniczący  Rady  Gminy  zarządził  10-minutową  przerwę 

w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady.

Pkt – 9

Podjęcie uchwały w sprawie określenia  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  Gminy 

Sobolew.

Głos zabrał radny Jan Krupa wyraził swoje wątpliwości co do uwag pani urzędnik z Regionalnej  

Izby Obrachunkowej dotyczących powyższej uchwały. Wyraził swe zdanie, iż Rada nie powinna 

podejmować tej uchwały na obecnej sesji. 

Następnie pani Skarbnik objaśniła projekt uchwały oraz uwagi zgłoszone przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową.

Radny Jan Krupa ponownie zajął stanowisko twierdząc, że z ustawy nie wynika, jakoby wnioski 

przekazywane miały być Przewodniczącemu. Jego zdaniem projekt uchwały budżetowej powinien 

być przekazany do 15 listopada Radzie Gminy, a nie przewodniczącemu. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż wniosek powinien być opracowany przez każdą komisję, a następnie 

przekazany Komisji Budżetu i Finansów, która ma za zadanie opiniować każdy wniosek. Zaś na 

sesji odbywa się głosowanie nad poszczególnymi wnioskami. Radni nie mają prawa zgłaszania 

wniosku do budżetu w czasie sesji budżetowej, ponieważ musi on wcześniej być zaopiniowany 

przez Komisją Budżetu i Finansów.

Przystąpiono do głosowania nad projektem ww. uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 7

głosów “przeciw “ - 6

głosów “wstrzymujących się” - 2

Ww. uchwała została podjęta.

Pkt – 10

10



Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Pan  Wójt  poinformował  o  nowym  systemie  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  oraz 

o zmianach koniecznych do uruchomienia tegoż systemu. Omówił najbardziej istotne zagadnienia, 

po  czym  przybliżył  projekty  wszystkich  uchwał  związanych  z  wdrażaniem  nowej  ustawy 

o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach.  Wymienił  kwoty  opłat  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Poinformował, iż w przypadku nie podjęcia uchwał do końca 2012 roku 

Wojewoda Mazowiecki zmuszony będzie narzucić stawki opłat.

Pan Władysław Gazda – sołtys wsi Godzisz zwrócił się z pytaniem, czy będą możliwe zwolnienia 

z  podatku.  Pan  Wójt  poinformował,  iż  nie  będzie  możliwości  ubiegania  się  o  zwolnienie 

z  obowiązku  uiszczania  „opłaty  śmieciowej”.  Do  dyskusji  włączył  się  radny  Roman  Ochnio 

informując, że wiata na składowanie odpadów już jest, co prawda bez okien i drzwi. Zapytał, czy 

wielkogabarytowe odpady przywożone do punktu zbiórki odpadów będą wymagały uiszczenia 

opłaty. 

Do  powyższego  tematu  wywiązała  się  dyskusja,  zgromadzeni  na  obradach  wyrażali  swoje 

wątpliwości .

Głos zabrał pan Sylwester Papiernik – sołtys wsi Przyłęk pytając, czy deklaracje będą roznoszone 

przez sołtysów. Odpowiedzi udzielił pan Wójt wyjaśniając, że zapewne tak będzie.  

                                                
Głos zabrał sołtys Jan Pasik domagając się uzasadnienia odnośnie metody naliczania opłaty od 

osoby, a nie od metrażu. 

Natomiast pani dr Danuta Proczek zadała pytanie, czy będzie wyznaczona osoba, która dopilnuje 

aby  wszyscy  zobowiązani  mieszkańcy  złożyli  deklaracje.  Padała  odpowiedź,  oznajmująca  iż 

pracownik urzędu będzie dokonywał tejże kontroli.

Zaś radny Błażejczyk zapytał, co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Odpowiedzi  radnemu  udzielił  przewodniczący  Rady,  iż  osoby  prowadzące  działalność 

gospodarczą będę musiały podpisać umowę we własnym zakresie.

Radny Piotr Szczęch dodał, iż w ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości. Natomiast 

deklaracje będą składać również dzierżawcy i użytkownicy wieczyści.
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Pan  Wójt  ustosunkował  się  do  wypowiedzi  poprzednika  twierdząc,  że  dzierżawcą 

prawdopodobnie opłata za śmieci zostanie wliczona w czynsz.

Swoje wątpliwości przedstawił także Dyrektor Krzysztof Łapacz. Zapytał, jakie rozwiązanie ma 

zastosować  w  przypadku  nauczycieli  zamieszkujących  na  terenie  szkoły.  Stwierdzono,  że 

konieczny jest aneks do umowy. 

Sołtys  wsi Sobolew pan Andrzej Kazimierak zapytał,  co w przypadku odpadów pochodzących 

z budowy i czy po zmianach będzie określone jaką ilość odpadów komunalnych można oddać 

jednorazowo. 

Sołtys wsi Kownacica również zadał pytanie, co ze strażami. 

Natomiast sołtys wsi Kaleń Drugi pan Jacek Bożek zapytał, co będzie z osobami, które nie złożą 

deklaracji. 

Pan Wójt systematycznie ustosunkowywał się do zadawanych pytań. 

Jako następny głos zabrał radny Karol Marcinkowski zwracając uwagę na fakt, że nie została 

ustalona stawka opłaty za kontener KP7.

Następnie  przystąpiono  do  głosowania  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została  podjęta jednogłośnie.

Pkt – 11

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Radny  Karol  Marcinkowski  nawiązując  do  swojej  wcześniejszej  wypowiedzi,  wyszedł 

z propozycją  dodania  pojemników KP7 w celu  ustalenia  stawek opłaty za  nie.  Zaproponował 

ponadto stawki opłaty za kontener KP7 w wysokości 300 zł oraz 600 zł.

Jak następny głos zabrał pan sołtys Filipowicz wyrażając wszystkie swoje wątpliwości odnośnie 

powyższej problematyki. Odpowiedzi na pytania pana sołtysa udzielił pan Wójt.
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Przystąpiono  do  głosowania  nad  projektem  ww.  uchwały.  W  głosowaniu  wzięło  udział 

15 radnych. 

głosów “za” - 14

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Ww. uchwała została  podjęta.

Pkt – 12

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobolew.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została  podjęta jednogłośnie. 

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Sobolew”.

Głos zabrał pan Wójt. Przedstawił zmiany w ww. regulaminie. Następnie radny Roman Ochnio 

zwrócił uwagę na brak zapisu o śniegu.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały.

W  głosowaniu  wzięło  udział  14  radnych.  Podczas  głosowania  nieobecna  była  radna  Anna 

Rucińska.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została  podjęta jednogłośnie.

Pkt – 14 
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Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odbyło się głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.

głosów “przeciw “ - 15

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 15

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

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

Sobolew.

Wniosek radnego Karola Marcinkowskiego o dodanie punktu “g) KP7”. 

Ponadto  radny  Szczęch  zapytał  o możliwość  składania  deklaracji  drogą  elektroniczną  tj.  e-

deklaracji. Pan Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie zna jeszcze takich szczegółów.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została  podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zarządził  przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady.

Pkt – 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew - niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej.
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Głos  zabrał  pan Wójt  informując,  że  planowany jest  zakup działki  z  przeznaczeniem na rów 

odwadniający ulicę Milanowską. Dokonano zmiany w projekcie  uchwały słowo „poszerzenia” 

zamieniono na „odwodnienia”.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została  podjęta jednogłośnie.

Pkt – 17

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Sobolew - niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej.

Pan Wójt poinformował, że planowane jest zbycie działki położonej u zbiegu ulicy Milanowskiej 

i Polnej. Radny Roman Ochnio zapytał, czy jest nabywca na tę działkę. Pan Wójt odpowiedział, że 

owszem jest.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 14

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Ww. uchwała została  podjęta.

Pkt – 18

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Kultury w Sobolewie.

Przewodniczący przypomniał, że wnioskowano o zmianę w tytule oraz treści uchwały. Chodzi 

o dodanie słowa ”Gminnego” przed wyrażeniem “Domu Kultury”.

Następnie pan Wójt wyjaśnił, że od 2013 roku Gmina nie będzie mogła dofinansowywać świetlic, 

ponieważ ich funkcjonowanie nie jest uregulowane prawnie. Dlatego też należy podjąć powyższą 

uchwałę, aby można było wyodrębniać w budżecie środki na ich działalność. Ponadto pan Wójt 

poinformował, że  zatrudnienie personelu nie ulegnie zmianie.
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Jako kolejny głos zabrał  radny Roman Ochnio zauważając,  iż  w § 5 Statutu brak jest  zapisu 

odnośnie świetlicy w Trzciance. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w § 5 Statutu 

zostanie umieszczony zapis o świetlicy w Trzciance, Przyłęku oraz Godziszu.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 14

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Ww. uchwała została  podjęta.

Pkt – 19

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej 

opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Rady objaśnił zmiany jakich należało dokonać w powyższej uchwale na prośbę 

RIO.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia ww. uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została jednogłośnie podjęta.

Pkt – 20

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych.

Pan Wójt poinformował, iż do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o wpis klubiku do rejestru. Aby 

taki wpis mógł być dokonany, musi zostać podjęta uchwała.

Przewodniczący Leszek Urawski zaproponował stawkę opłaty za wpis do rejestru w wysokości 

200 zł. Radny Marcinkowski zauważył, iż należałoby uwzględnić również punkty przedszkolne. 

Radny  Krupa  ustosunkował  się  do  wypowiedzi  pana  Marcinkowskiego  twierdząc,  iż  ustawa 

obejmuje jedynie żłobki i kluby. Zaproponował również stawkę opłaty w wysokości 100 zł ze 

względu  na  to,  iż  właścicielka  klubiku  wnioskująca  o  wpis  do  rejestru  poniosła  nakłady 
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w wysokości  20 000 zł.  Klub jest  drogi  w utrzymaniu,  dlatego też sugeruje  obniżenie kwoty 

opłaty do 100 zł. 

Pan Wójt stwierdził, że taki klub jest inwestycją, a inwestor ponosi wydatki. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał,  jaki  zapis  powinien  być  uwzględniony  -  “klub”  czy 

“klubik”. 

Radny Roman Ochnio poparł stanowisko pana Wójta, iż każda inwestycja wymaga wkładu, ale 

jeśli chodzi o dzieci to zgadza się ze zdaniem radnego Jana Krupy.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad stawką w wysokości 200 zł.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 0

głosów “przeciw “ - 15

głosów “wstrzymujących się” - 0

Stawka w wysokości 200 zł została jednomyślnie odrzucona przez radnych.

Następnie przystąpiono do głosowania nad stawką w wysokości 100 zł.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Stawka w wysokości 100 zł została jednomyślnie przyjęta przez radnych.

Pkt – 21

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej 

na rzecz jej użytkowników wieczystych.

Głos zabrał pan Wójt. Wyjaśnił,  iż państwo Maraszek zwrócili się w ostatnim czasie z prośbą 

o  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  przy  ul.  Długiej,  której  są  obecnie 

użytkownikami  wieczystymi.  Dodał  również,  iż  na przedmiotowej  nieruchomości  znajduje się 

budynek który jest  ich  własnością.  Pan Wójt  zgłosił  wniosek  o  podjęcie  powyższej  uchwały. 

Radny Roman Ochnio zapytał, jak państwo Maraszek zostali właścicielami budynku. Pan Wójt 

udzielił odpowiedzi informując, iż wykupili go od mleczarni. 

Przystąpiono do głosowania nad ww. uchwałą.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 13
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głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 2

Ww. uchwała została podjęta.

Pkt – 22

Podjęcie uchwały w sprawie becikowego.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że radny Roman Ochnio zgłosił wniosek o podjęcie 

uchwały  w  sprawie  “becikowego”.  Wywiązała  się  dyskusja  dotycząca  zasad  przyznawania 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Zrodziło się wiele wątpliwości, dlatego też radny Jan Krupa 

zaproponował, aby zająć się tym na następnej sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad odroczeniem punktu na następną sesję ze 

względów technicznych. 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Gminy.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 14

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Wniosek został przyjęty.

Pkt – 23

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

Głos zabrała pani Skarbnik Grażyna Napora informując, że nie wystarczyło środków na szkołę 

w  Gończycach,  dlatego  też  konieczne  jest  ponowne  omówienie  uchwały  budżetowej.  Pani 

Skarbnik zaprezentowała proponowane zmiany.

Przystąpiono do głosowania nad ww. uchwałą.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Pkt – 24
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 

2012 – 2017.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad ww. uchwałą.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

głosów “za” - 0

głosów “przeciw “ - 15

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została jednomyślnie podjęta przez radnych.

Pkt – 25

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Jako pierwszy głos zabrał radny Wiesław Garnek pytając, czy są już jakieś informacje odnośnie 

ośrodków zdrowia. Pan Wójt odpowiedział, że nie ma pojęcia, co będzie dalej. Noty obciążeniowe 

dla NZOZ “SOMED” zostały już wysłane i na razie nic się nie dzieje.

Radny  Roman  Ochnio  wyraził  swą  prośbę,  aby  komunikacja  pomiędzy  Wójtem  a  radnymi 

i mieszkańcami uległa poprawie.

Pan sołtys Andrzej Kazimierak złożył swe zażalenie na fakt, iż sołtysi nie zostali zaproszeni na 

wyjazd  do  Sejmu  RP.  Pan  Wójt  wyjaśnił  zaistniałą  sytuację  oraz  zobowiązał  się  do 

zorganizowania takiego wyjazdu – z udziałem sołtysów – w przyszłym roku.

Następnie radny Piotr Szczęch zapytał o piec w Godziszu, czy zostały poczynione jakieś kroki ku 

jego wymianie.

Odpowiedzi radnemu udzielił Dyrektor Krzysztof Łapacz informując, że piec został naprawiony 

i obecnie funkcjonuje, ale jego wymiana w przyszłości i tak będzie konieczna.

Radny Piotr Szczęch poruszył również kwestię młodzieżowej rady. 

Przewodniczący Urawski  poinformował,  iż w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo w tej  sprawie 

oraz, że w porządku obrad następnej sesji Rady Gminy zostanie umieszczony punkt dotyczący 

powołania Młodzieżowej Rady Gminy.

Pkt – 26
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek Urawski zakończył 

obrady XX zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

Przewodniczący Rady

/-/ Leszek Dariusz Urawski
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