
Protokół Nr XXI/2013

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

21 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1620

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 XXI/144/2013 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie;

- uchwała nr XXI/145/2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Problemowych 

Rady Gminy w Sobolewie;

- uchwała nr XXI/146/2013 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Sobolew na rok 2013;

- uchwała nr XXI/147/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni;

- uchwała nr XXI/148/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu;

-  uchwała  nr  XXI/149/2013  w  sprawie  przyznania  jednorazowej  zapomogi  z  tytułu  urodzenia 

dziecka;
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- uchwała nr XXI/150/2013 w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania;

-  uchwała  nr  XXI/151/2013  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  z  korzystanie  z  przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Sobolew;

- uchwała nr XXI/152/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Sobolew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

-  uchwała  nr  XXI/153/2013  w sprawie  wyrażenia  zgody na  wyodrębnienie  w budżecie  gminy 

w roku 2014 – środków stanowiących fundusz sołecki;

-  uchwała  nr  XXI/154/2013  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2013;

-  uchwała  nr  XXI/155/2013  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Sobolew na rok 2013;

- uchwała nr XXI/156/2013 w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sobolew”;

- uchwała nr XXI/157/2013 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  XXI/158/2013 w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty 

za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości, 

położonych na terenie Gminy Sobolew;

- uchwała nr XXI/159/2013 uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności;

- uchwała nr XXI/160/2013 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia 

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

- uchwała nr XXI/161/2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Sobolew na rok 2012”;

- uchwała nr XXI/162/2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej;

-  uchwała  nr  XXI/163/2013 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Sobolew 

w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej;

-  uchwała  nr  XXI/164/2013 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Sobolew 

w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej;

-  uchwała  nr  XXI/165/2013 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Sobolew 

w drodze kupna - nieruchomości gruntowej;

-  uchwała  nr  XXI/166/2013  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku 
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przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy nieruchomości,  stanowiącej  własność  Gminy 

Sobolew.

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.

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 wniosek od wprowadzenie projektu uchwały dotyczącej wydzierżawienia działki 

na której miałaby powstać przechowalnia warzyw i owoców. 

Następnie radny Mirosław Śliz wniósł o wykreślenie punktu 9 i 10 z porządku obrad dotyczących 

zamiaru likwidacji szkół filialnych w Chotyni i Godziszu.

Z kolei  przewodniczący rady odczytał  treść wniosku 7 radnych o zobowiązanie uchwałą Wójta 

Andrzeja Koszutskiego by nie dopuścił do realizacji inwestycji elektrowni wiatrakowych na terenie 

Gminy Sobolew.

 
Pan Wójt wyraził zaskoczenie i próbował wyjaśnić, iż wniosek jest bezzasadny. Poinformował, że 

jeśli inwestor spełni wszystkie wymogi i uzyska niezbędne pozwolenia to jego obowiązkiem jest 

wydanie decyzji środowiskowej.

Ostatni wniosek zgłosił przewodniczący Leszek Urawski o zrealizowanie pkt. 18 przed pkt. 7.

Przewodniczący Rady Gminy kolejno poddawał pod głosowanie zgłoszone wnioski.

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

15 radnych. 

głosów “za” - 12

głosów “przeciw“ - 1
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głosów “wstrzymujących się” - 2

Wniosek został przyjęty.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia wniosku radnego Mirosława Śliza. W głosowaniu 

uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 6

głosów “przeciw“ - 9

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został odrzucony.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia wniosku radnych. W głosowaniu uczestniczyło 15 

radnych. 

głosów “za” - 6

głosów “przeciw“ - 7

głosów “wstrzymujących się” - 2

Wniosek został odrzucony.

Przystąpiono  do  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  wniosku  przewodniczącego  Rady  Gminy. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał treść porządku obrad po dokonanych zmianach:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 27 

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 utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Problemowych 
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Rady Gminy w Sobolewie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Sobolew na rok 2013.

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 przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty z korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Sobolew.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Sobolew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 

2014 – środków stanowiących fundusz sołecki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2013.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Sobolew na rok 2013.

19. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sobolew”.

20. Podjecie 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.

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, 

położonych na terenie Gminy Sobolew.

22. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności.

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

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

inkaso. 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Sobolew na rok 2012”.

25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej (działki: nr ew. 2252 

i nr ew. 2253/2).
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26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze 

darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr ew. 412/9) .

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

w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr ew. 411/7).

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze 

kupna - nieruchomości gruntowej (działka nr ew. 153/1).

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.

30. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

31. Zamknięcie obrad.

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

15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 3

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

Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku. Nikt nie zabrał głosu.

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

Rady Gminy w Sobolewie.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie przewodniczący Leszek Urawski odebrał głos mieszkańcowi wsi Gończyce z powodu 

zakłócania  porządku  obrad  informując  jednocześnie,  iż  zgodnie  z  przyjętym porządkiem obrad 

mieszkańcy będą mogli zabrać głos w pkt 30.

Pkt – 4

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

Pkt – 5

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

posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty. Poinformował, iż przygotowane 

są projekty i kosztorysy do ogłoszenia przetargów na modernizację dróg w Gminie Sobolew tj.: 

dokończenie drogi w Chotyni, dokończenie ul. Kolejowej w Sobolewie oraz modernizacja drogi 

w  Sokole.  Na  Komisji  Oświaty  zaś  przeprowadzona  została  analiza  wyników  maturalnych. 

Krzepiący jest fakt, że Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie zajął 3 miejsce. Komisja 

Oświaty  pozytywnie  również  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia 

Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych w Sobolewie.

Pkt – 6

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

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 25 stycznia 2013 r. Tematem głównym było 

przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2013.

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

sesji 1 lutego oraz 12 lutego 2013. Celem pierwszego spotkania było podsumowanie pracy Komisji 

w minionym roku oraz przyjęcie planu pracy na rok bieżący. Drugie posiedzenie dotyczyło zajęcia 

stanowiska przez Komisję w sprawie zamiaru likwidacji szkół filialnych.

Radny Mirosław Śliz oznajmił, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała 5 lutego 2013 r. 

Przyjęto plan pracy na bieżący rok oraz dokonano analizy średniego wynagrodzenia nauczycieli 

pracujących w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sobolew.

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

Środowiska odbyła jedno posiedzenie w dniu 13 lutego 2013 r. w celu przyjęcia planu pracy oraz 

omówienia spraw bieżących. 

Radny  Karol  Marcinkowski  powiadomił,  iż  Komisja  Spraw  Społecznych,  Samorządu 

Terytorialnego i Bezpieczeństwa obradowała 23 stycznia 2013 roku na temat lokalizacji wiatraków 
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na terenie Gminy Sobolew oraz przyjęcia planu pracy na rok 2013.

Po  dokonanych  sprawozdaniach  głos  zabrał  radny Roman  Ochnio  zarzucając  komisji  Budżetu 

i Finansów uciekanie od odpowiedzialności z powodu nie zajęcia stanowiska w sprawie zamiaru 

likwidacji szkół.

Wywiązała  się  dyskusja  dotycząca  prac w komisjach.  Padła  propozycja  poprawy pracy między 

poszczególnymi komisjami.

Następnie radny Karol Marcinkowski skierował zapytanie do radcy prawnego, czy radny ma prawo 

nie uczestniczyć w głosowaniu.

Pkt – 7 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie

Głos  zabrał  pan  Stanisław  Madejski.  Poinformował  o  powstałej  inicjatywie  utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy. W swoim wystąpieniu omówił cele działania, organizację pracy oraz 

projekt  planu  pracy  MRG  na  rok  2013.  Głos  zabierali  również  poszczególni  kandydaci  do 

Młodzieżowej Rady Gminy prezentując swoją osobę.

Do powyższego punktu wywiązała się dyskusja.

Jako  pierwszy  głos  zabrał  radny  Roman  Ochnio.  Jego  zdaniem  w  proponowanym  statucie 

występują błędy.

Z  kolei  radny Piotr  Szczęch  zasugerował  dodanie  do  planu  pracy Młodzieżowej  Rady Gminy 

spotkania z Radą Gminy.

Pan  Stanisław  Madejski  poinformował  radnego,  iż  takie  spotkanie  na  pewno  zostanie 

zorganizowane.

Sołtys wsi Ostrożeń Pierwszy zapytał czy istnieje takowa rada w innej gminie na terenie Powiatu 

Garwolińskiego. Padła odpowiedź, że istniała w przeszłości w mieście Garwolin. Następnie sołtys 

zwrócił się do pana Wójta jakiej wysokości środki finansowe są potrzebna na pokrycie kosztów 

związanych z funkcjonowaniem MRG.

Pan Wójt dokonał wyjaśnień, iż nie będzie z tego tytułu żadnych kosztów.

Z kolei  radna Anna Rucińska uznała,  iż  inicjatywa utworzenia Młodzieżowej  Rady Gminy jest 

bardzo cenna  tym bardziej  że  jeśli  oczekujemy społeczeństwa  obywatelskiego to  należy uczyć 
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młodych i popierać ich inicjatywy.

Przystąpiono  do  głosowania  w sprawie  podjęcia  uchwały  w sprawie  utworzenia  Młodzieżowej 

Rady Gminy w Sobolewie. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 8 

Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji  Problemowych Rady 

Gminy w Sobolewie.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Kazimierz  Paciorek  zaznaczył,  iż  jego  zdaniem 

w zaproponowanym projekcie uchwały pominięto plan pracy Komisji Rewizyjnej. 

Odpowiedzi  udzielił  radca  prawny  wyjaśniając  na  jakich  prawach  działa  Komisja  Rewizyjna 

i informując, iż jej plan nie może być dołączony do tegoż projektu. Dodał, iż w powyższej sprawie 

można podjąć uchwałę ale musi być ona odrębną uchwałą. Uznano, iż uchwała zatwierdzająca plan 

pracy Komisji Rewizyjnej zostanie podjęta na kolejnej sesji.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały  w sprawie  zatwierdzenia planów pracy 

stałych  Komisji  Problemowych  Rady  Gminy  w  Sobolewie.  W  głosowaniu  uczestniczyło  15 

radnych.

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 9 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Sobolew na rok 2013.

Przystąpiono do głosowanie w sprawie podjęcia powyższej uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 

15 radnych.

głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 10

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni.

Jak pierwszy głos zabrał radny Stanisław Błażejczyk apelując o odstąpienie od zamiaru likwidacji 

szkół. Zdaniem radnego najpierw należałoby znaleźć inwestora który zagospodarowałby budynki, 

a w drugiej kolejności podjąć decyzję o ewentualnej likwidacji placówek.

Zaś  radny  Karol  Marcinkowski  wyraził  swoje  wątpliwości  dotyczące  podstawy  prawnej 

w projekcie uchwały. Poinformował, iż ustawodawca nie określa procedur związanych z likwidacją 

filii szkół. Jego zdaniem być może to dyrektor powinien dokonać zmniejszenia oddziałów. 

Zdanie  radnego  Karola  Marcinkowskiego  poparł  radny  Jan  Krupa  podkreślając  iż  faktycznie 

w ustawie nie widnieje zapis szkoły filialnej.

Odpowiedzi  dokonał  Przewodniczący Rady Leszek Urawski  przypominając,  iż  projekt  uchwały 

napisał radca prawny, który jest specjalistą od prawa więc jego zdaniem nie należy podważać tego 

projektu.

Następnie radny Jan Krupa stwierdził, iż należy szukać inwestora w momencie funkcjonowania filii 

a nie czekać na ich zamknięcie.

Jako kolejny głos zabrał pan Wójt wyjaśniając, iż utrzymywanie tych placówek jest niegospodarne. 

Stwierdził ponadto, że nieustanne finansowanie obu filii  znacznie uszczupla budżet Gminy. Pan 

Wójt  apelował  do  radnych  o  podjęcie  uchwały  intencyjnej,  gdyż  taki  krok  otworzy  drzwi  do 

szukania inwestora.

Głos  w powyższej  sprawie zabrał  również  radny Mirosław Śliz  zaznaczając,  iż  dopłaca  się  do 

wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Sobolew. Dodał ponadto, iż 

Chotynia i Godzisz to duże wioski Gminy Sobolew w których w ostatnich latach przyrost naturalny 

wzrasta. Jego zdaniem mówi się o oszczędnościach, które powstaną z chwilą zamknięcia filii, ale 

nikt nie podaje o jakiego rzędu oszczędnościach jest mowa.

Radny Marian Lipiec poprosił o zabranie głosu przez sołtysów wsi Przyłęk i Ostrożeń Pierwszy 

i  wyrażenie  opinii  czy likwidacja  szkół  w tych wsiach  odniosła  dramatyczne skutki  dla  dzieci 

i społeczeństwa.
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Jako pierwszy głos  zabrał  Papiernik  Sylwester  sołtys  wsi  Przyłęk  informując,  iż  wieś  nie  jest 

zadowolona z likwidacji szkoły, ale wdzięczni są pani dyr szkoły w Sokole za adaptację ich dzieci.

Zaś sołtys wsi Ostrożeń Pierwszy wyjaśnił, iż przedmiotowa sprawa jest inna ponieważ budynek 

szkoły w Ostrożeniu Pierwszym był  drewniany i  zniszczony,  a  obecnie sprawa dotyczy dwóch 

murowanych budynków w bardzo dobrym stanie.

Następnie radny Piotr Szczęch poprosił o wyrażenie opinii przez dyrektorów szkół.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Gończycach Marcin Maraszek mówiąc, iż on 

zdecydowanie  jest  przeciwny  likwidacji  filii  w  Chotyni.  Przyznał,  iż  faktycznie  rachunek 

ekonomiczny nie jest dobry, ale szkoła nie jest instytucją dochodową i nigdy nie będzie dochodów 

przynosiła. Zwrócił uwagę na dobro dzieci i społeczności lokalnej. Rodzice pragną aby ich dzieci 

uczęszczały do miejscowej  szkoły w Chotyni.  Zdaniem dyrektora  dowożenie  małych dzieci  do 

Gończyc sprawi wiele problemów. Dodał, że jeśli szkoła filialna zostanie zlikwidowana wówczas 

w Zespole Szkół w Gończycach powstanie problem lokalowy. Dyrektor poprosił o odstąpienie od 

zamiaru likwidacji filii.

Była pani dyrektor szkoły w Chotyni również apelowała o ponowną analizę likwidacji filii oraz 

niepodejmowanie przedmiotowej uchwały w dniu dzisiejszym.

Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Sobolewie  Krzysztof  Łapacz  zauważył,  iż  w  trwającej  dyskusji 

uwidacznia  się  ogromna troska  o  budynki,  ale  prawdą jest  że  środki  na ich  utrzymanie  też  są 

potrzebne i to nie małe. Jego zdaniem jeśli środki na ich funkcjonowanie zostaną zapewnione to nie 

ma problemu, aby szkoły filialne nadal funkcjonowały.

Następnie głos zabrała mieszkanka wsi Kobusy Katarzyna Padzik zaznaczając że dyskusja przede 

wszystkim dotyczy aspektu ekonomicznego, a nie wspomina się zupełnie o dobru dziecka. Zdaniem 

mieszkanki  dobrym rozwiązaniem było  by przeniesienie  przedszkola  z  Sobolewa do Godzisza, 

ponieważ wówczas koszta były by inne i filia mogłaby nadal funkcjonować.

Sołtys  wsi  Godzisz  wyraził  swoje  zdziwienie  postawą  części  radnych  którzy  są  nauczycielami 

i głosują za likwidacją szkół. Poparł pomysł przedmówczyni dotyczący przeniesienia przedszkola. 

Jego zdaniem małe dzieci powinny uczęszczać do miejscowej szkoły.
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Głos zabrała radna Anna Rucińska przypominając, iż popierała pomysł przeniesienia przedszkola 

z Sobolewa do Godzisza. Obecnie jest mało dzieci w szkołach, dlatego uważa że zamykanie takich 

placówek jest jak najbardziej zasadne.

Następnie przewodniczący Rady odczytał treść protestu złożonego przez mieszkańców wsi Kobusy 

i Godzisz.

Przystąpiono do głosowania  w sprawie  podjęcia  uchwały w sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkoły 

Filialnej w Chotyni. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 9

głosów “przeciw“ - 6

głosów “wstrzymujących się” - 0

w/w uchwała została podjęta.

Pkt – 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu.

Głos zabrał radny Mirosław Śliz ponownie prosząc o zaniechanie zamiaru likwidacji filii.

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

głosów “za” - 9

głosów “przeciw“ - 6

głosów “wstrzymujących się” - 0

w/w uchwała została podjęta.

Odbyła się 10 minutowa przerwa.

Przewodniczący wznowił obrady.

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.

Jako pierwszy głos zabrał radny Roman Ochnio. Zaznaczył, iż do chwili obecnej rada nie podjęła 

żadnej uchwały promującej w jakikolwiek sposób wieś, a obecnie jest taka możliwość. Przyznał, że 

proponowane 300 zł jest symboliczną kwotą, ale dzięki temu dajmy zauważyć społeczeństwu, iż 

przyszłość narodu nie jest nam obojętna. 

Radny Piotr  Szczęch zwrócił  się  do radnego Romana Ochnio,  iż  nie rozumie faktu,  że pragnie 
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promować politykę prorodzinną, a głosował za likwidacją szkół.

Sołtys Andrzej Kazmierak zaznaczył iż gdyby miał podjąć decyzję o powiększeniu rodziny to na 

pewno owe 300 zł nie miałoby żadnego znaczenia.

Pan Wójt pochwalił iż idea słuszna, ale ma wątpliwości czy nie lepiej przeznaczyć tych środków na 

inne cele. Pan Wójt sugerował również zmianę w projekcie uchwały, aby wchodziła w życie od 

2014 roku, gdyż obecnie nie ma zagwarantowanych na powyższy cel środków w budżecie gminy.

Z kolei sołtys Sobolewa III Danuta Błachnio zasugerowała przeznaczenie środków na zakup działki 

pod budowę przedszkola w Sobolewie.

Radny Jan Krupa poparł pomysł pani sołtys, gdyż pobudowanie przedszkola w Sobolewie byłoby 

lepszym wyrazem polityki prorodzinnej.

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

głosów “za” - 8

głosów “przeciw“ - 7

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta.

Pkt – 13 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania.

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.

Pkt – 14

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  korzystanie  z  przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Sobolew.

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

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 1

głosów “wstrzymujących się” - 1
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Uchwała została podjęta.

Pkt – 15 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobolew 

oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

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

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Uchwała została podjęta.

Pkt – 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 – 

środków stanowiących fundusz sołecki.

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.

Pkt – 17 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2013.

Głos zabrał radny Roman Ochnio wyrażając opinie dotyczącą działalności Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Jego zdaniem w jej działalności można dopatrzeć się wielu uchybień 

między innymi komisja nie zwraca się bezpośrednio do osób uzależnionych. Ponadto nie spotkał 

nigdzie  żadnych  ulotek.  Prosił  również  o  wyjaśnienie  jaka  kwota  środków  przyznawanych 

corocznie na działalność tejże komisji przeznaczana jest na szkolenia.

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przygotowanie  sprawozdania  z  działalności  Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawienia go na następnej sesji.

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

głosów “za” - 13

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

Uchwała została podjęta.

Pkt – 18 

Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  dla 

Gminy Sobolew na rok 2013.

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.

Pkt – 19 

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

Gminy Sobolew”.

Pan Wójt  wyjaśnił,  iż  uchwały są podejmowane kolejny raz po konsultacjach które odbyły się 

z  Nadzorem Prawnym. 

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

Podczas głosowania nieobecny był radny Stanisław Błażejczyk.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 20 

Podjecie  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.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

Podczas głosowania nieobecny był radny Stanisław Błażejczyk.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 21

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

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

Sobolew.

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

Podczas głosowania nieobecny był radny Stanisław Błażejczyk.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 22

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności.

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.

Pkt – 23 

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

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

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.

Pkt – 24 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
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zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Sobolew na rok 2012”.

Pan Wójt wyjaśnił, iż w tej uchwale chodziło o dopisanie adresu schroniska.

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

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Uchwała została podjęta.

Pkt – 25

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej (działki: nr ew. 2252 i nr ew. 

2253/2).

Pan Wójt przybliżył lokalizację przedmiotowych działek i wyjaśnił cel podjęcia uchwały.

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

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 2

Uchwała została podjęta.

Pkt – 26

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Sobolew  w  drodze 

darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr ew. 412/9) .

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.

Pkt – 27

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Sobolew  w  drodze 

darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej(działka nr ew. 411/7).

Przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
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głosów “za” - 15

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 28 

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

nieruchomości gruntowej (działka nr ew. 153/1).

Wyjaśnień  dokonał  pan  Wójt  informując,  iż  budynek  jest  własnością  Gminy  Sobolew  chodzi 

o zakup działki na której jest usytuowany. 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.

Pkt – 29

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.

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

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 2

Uchwała została podjęta.

Pkt – 30

Sołtys  wsi  Anielów  Jolanta  Moleń  poprosiła  o  wyjaśnienie  dlaczego  w  szkole  w  Anielowie 

praktykowane  jest  wpisowe  w  wysokości  50  zł,  a  za  korzystanie  z  sali  gimnastycznej  poza 

zajęciami  dzieci  muszą  płacić  2  zł.  Wspólnie  postanowiono  o  uzyskaniu  wyjaśnień  od  pani 

dyrektor.

Jako kolejny głos zabrał radny Wiesław Garnek pytając o sytuację z ośrodkami zdrowia oraz na 

jakim etapie jest podział działek w Gończycach.
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Odpowiedzi udzielił pan Wójt informując, iż sytuacja z ośrodkami zdrowia wyjaśni się na sesji 

powiatowej,  na  której  zapadnie  decyzja,  czy  pan  Żochowski  będzie  mógł  przejąć  ośrodek 

w Gończycach. Co do ośrodka zdrowia w Sobolewie sytuacja znacznie się skomplikowała trwają 

obecnie  prace  remontowe,  ale  nie  ma  dzierżawcy  ponieważ  pan  Proczek  z  powodu  braku 

odpowiednich kwalifikacji nie może zostać kierownikiem. W odpowiedzi na drugie pytanie radnego 

pan Wójt poinformował, że działki zostały podzielone i wytyczone w terenie.

Głos  zabrał  pan  Sekretarz  prosząc  sołtysów  o  zwrócenie  uwagi  na  pochylone  drzewa,  które 

w znacznym stopniu utrudniają przejazd drogami. Poprosił o zgłaszanie takich miejsc do Urzędu, 

ponieważ należy skonsultować powyższy problem z panią leśniczą celem rozwiązania powstałych 

utrudnień.

Następnie  przewodniczący  odczytał  treść  pisma  wystosowanego  przez  Bogumiła  Kurka 

stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu. Wyjaśnień dokonał pan Sekretarz Jan Tywanek.

Radny Roman Ochnio poprosił  o  dodanie  do porządku obrad punktu  „opinia  społeczna”,  gdyż 

uważa,  że  zasadny  byłby  taki  ruch  po  ostatnich  zarzutach  kierowanych  pod  adresem  Wójta 

i Rady o braku przepływu informacji między władzą a społeczeństwem. 

Do wypowiedzi radnego ustosunkował się Przewodniczący informując, iż faktycznie w poprzedniej 

kadencji  w  porządku  obrad  był  punkt  „stanowisko  mieszkańców  gminy”  przy  podejmowaniu 

uchwały budżetowej. Dodał, iż procedura uległa zmianie dlatego takowy punkt w porządku obrad 

nie jest umieszczany.

Następnie radny Jan Krupa nawiązał do początku sesji. Jego zdaniem przewodniczący powinien na 

prośbę mieszkańców udzielić im głosu dając możliwość wypowiedzenia się na temat elektrowni 

wiatrowych mających powstać na terenie Gminy. 

W  odpowiedzi  przewodniczący  wyjaśnił,  iż  prowadził  przebieg  sesji  wedle  przyjętego  przez 

radnych  porządku.  Poza  tym  poinformował  mieszkańców,  iż  mogą  zabrać  głos  na  ten  temat 

w punkcie 30 porządku obrad.

Radny Roman Ochnio poparł przewodniczącego iż słusznie prowadził obrady zgodnie z przyjętym 

porządkiem obrad.

Sołtys wsi Grabniak Mirosław Błachnio zapytał o lokalizację elektrowni wiatrowych.

Pan Wójt przedstawił na mapie owe lokalizacje.  Dodał,  iż jego zdaniem wiatraki są szansą dla 

gminy.
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Natomiast  radny  Wiesław  Garnek  zaznaczył,  iż  wszyscy  domagają  się  aby  radni  szanowali 

wyborców, dlatego on zwraca się do radnych aby zacząć od szanowania się radnych między sobą.

Następnie odbyła się dyskusja w sprawie elektrowni wiatrakowych. 

Pan Wójt poinformował o odbytym w dniu wczorajszym szkoleniu „odnawialne źródła”. Zdaniem 

pana  Wójta  tego  typu  inwestycje  na  terenie  gminy  są  korzyścią  niosącą  za  sobą  dochody  do 

budżetu, który jak wszyscy doskonale wiedzą jest bardzo skromny.

Zdaniem  sołtysa  wsi  Grabniak  był  słaby  przepływ  informacji  i  zorganizowanie  spotkania 

wiejskiego w odpowiednim terminie pozwoliłoby uniknąć obecnych konfliktów.

Radny Piotr  Szewczyk wyjaśnił,  iż  mieszkańcy Gończyc czują  się  oszukani,  gdyż początkowo 

dostali informację o jednej elektrowni, a obecnie wnioski są na dwie i w dodatku ich lokalizacja 

przewidziana jest w znacznie mniejszych odległościach od zabudowań, niż było komunikowane to 

podawane w pierwotnej informacji.

Do  wypowiedzi  radnego  odniósł  się  radny  Wiesław  Garnek  wyrażając  sprzeciw  wobec 

przytoczonych przez niego argumentów.

Pkt – 31

W związku  z  wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący  Rady Leszek  Urawski  zakończył 

obrady XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Leszek Urawski
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