Protokół Nr XXXIII/2017
z XXXIII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 22 listopada 2017 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.
Godzina rozpoczęcia – 1000
Godzina zakończenia – 1345
Obradom przewodniczył Karol Marcinkowski – Przewodniczący
w Sobolewie.
Protokolant obrad – Mariola Kępka.
Stan rady – 15 radnych.
Obecnych – 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.

Rady

Gminy

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,
8. Przedstawiciele KRUS Garwolin,
9. Mieszkańcy Gminy.
Załączniki do protokołu stanowią:
1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1,
2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2,
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3,
4. Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli – załącznik nr 4,
5. Podjęte uchwały:
- uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew;
- uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew;
- uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Sobolew;
- uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
obowiązujących na terenie Gminy Sobolew;
- uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości,
rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew;
- uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Anielowie – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Anielowie;
- uchwała Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
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Podstawowej w Sokole – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sokole;
- uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kaleniu Drugim – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kaleniu
Drugim;
- uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Sobolewie – w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie;
- uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Gończycach
– w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Gończycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym;
- uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.”;
- uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej;
- uchwała Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości
gruntowej;
- uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości
gruntowej;
- uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017-2022;
- uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.
Pkt – 1
Otwarcie obrad
Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXXIII sesję Rady
Gminy w Sobolewie. Powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych,
przedstawicieli KRUS Garwolin, sołtysów oraz mieszkańców.
Poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy w Sobolewie wynosi 15 radnych, w sesji
uczestniczy 9 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Pkt – 2
Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma propozycje zmian porządku obrad.
Wójt poprosił o wykreślenie z porządku obrad pkt. 21 „Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata
2016 – 2022” – wniosek nr 1.
Przewodniczący złożył wniosek o przesunięcie pkt. 6 „Informacja z działalności Rady
Powiatu” przed punkt „Interpelacje, wolne wnioski i zapytania”, czyli jako pkt. 26 – wniosek
nr 2.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku nr 1.
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W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk, Marian Lipiec,
Hanna Matyska, Anna Sowa, Piotr Szewczyk, Mirosław Śliz.
głosów “za” - 9
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku nr 2.
W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk, Marian Lipiec,
Hanna Matyska, Anna Sowa, Piotr Szewczyk, Mirosław Śliz.
głosów “za” - 9
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Do obrad dołączyli radny Marian Lipiec i Piotr Szewczyk.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach.
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie - wystąpienie przedstawiciela
KRUS Garwolin.
4. Przyjęcie protokołów:
a) z XXX sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 22 września 2017 r.,
b) z XXXI sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 27 września 2017 r.
c) z XXXII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 18 października 2017 r.
5. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesjach Rady Gminy
w dniu 22.09.2017 r., 27.09.2017 r., 18.10.2017 r. oraz z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji
między sesjami.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sobolew, w tym o wynikach
egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2016/2017.
8. Prezentacja projektu budżetu Gminy Sobolew na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2017 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Sobolew.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków:
od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Sobolew.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
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Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie – w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Anielowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
w Sokole.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim – w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Kaleniu Drugim.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Sobolewie
– w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Zespole Szkół w Gończycach – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im.
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gończycach w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018
r.”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew
w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew
niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew
niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
na lata 2017-2022.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok.
26. Informacja z działalności Rady Powiatu.
27. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
28. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk, Hanna
Matyska, Anna Sowa, Mirosław Śliz.
głosów “za” -11
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Pkt – 3
Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie - wystąpienie przedstawiciela
KRUS Garwolin
Przewodniczący poinformował, że rozmawiał z kierownikiem KRUS Garwolin panem
Tomaszem Kwiatkowskim, który w związku z pełnieniem funkcji radnego powiatowego nie
mógł przybyć na dzisiejsze spotkanie, ale są wśród nas obecni dziś jego przedstawiciele pani
Joanna Grzechnik i Michał Walczak.
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Przewodniczący oddał głos przybyłym gościom.
Jako pierwszy głos zabrał pan Michał informując, że podczas dzisiejszego spotkania pragnie
poruszyć aspekt bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Na wstępie poprosił radnych
i sołtysów o uzupełnienie testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy w zakresie
bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.
Pan Michał przypominał, że opłacanie składek w terminie jest bardzo istotne. Przepisy mówią
jasno o tym, że składka musi być opłacona do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału.
Jest to ważne, ponieważ przy wizycie u lekarza może okazać się, że składka zdrowotna
nie została opłacona i pacjent będzie musiał zapłacić sam za wizytę. Rolnik podlega
ubezpieczeniu w pełnym zakresie jeśli prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje
w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha
przeliczeniowego oraz nie ma innego ubezpieczenia społecznego. Ponadto bardzo ważne jest
informowanie KRUS o zmianach poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Może zdarzyć
się tak, że ktoś pracował przez 15 lat i zakład pracy odprowadzał składki do ZUS, jednak nie
zostało to zgłoszone do KRUS, wówczas nie ma możliwości ani zwrotu odprowadzonych
składek do KRUS, ani doliczenia ich przy emeryturze z ZUS. Obecnie nawet osoby pracujące
na umowę zlecenie i zarabiające więcej niż najniższa krajowa mają obowiązek odłączyć się
od ubezpieczenia KRUS. Jeśli kwota jest niższa to nic się nie dzieje. Obowiązkiem jest
jednak dostarczanie zaświadczeń z miesięcznym wynagrodzeniem brutto, które pozwoli
pracownikom KRUS ocenić sytuację.
Głos zabrał sołtys Jan Pasik zwracając się z pytaniem, ile lat trzeba opłacać składki w KRUS,
aby móc ubiegać się o emeryturę.
Pani Joanna poinformowała, że aby dostać emeryturę rolniczą musimy podlegać
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez minimum 25 lat i osiągnąć powszechny
wiek emerytalny. Jeśli urodziliśmy się przed 1 stycznia 1949 r., posiadamy prawo do jednej
emerytury. Dlatego też będziemy mogli zsumować okresy ubezpieczenia w Kasie i ZUS-ie.
Osobom urodzonym po tym dniu będzie wypłacana emerytura z KRUS i ZUS, o ile nabędą
do nich prawo. W tym przypadku do stażu w KRUS-ie nie doliczymy lat przepracowanych na
etacie, można natomiast złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o emeryturę
i doliczyć lata pracy w rolnictwie.
Pan Marcin dodał, że należy pamiętać, iż warunkiem podstawowym przejścia na emeryturę
jest zaprzestanie pracy w gospodarstwie rolnym.
Następnie Przewodniczący poprosił pracowników KRUS o wyjaśnienie, co należy robić,
aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.
Pan Marcin wyjaśnił, iż najważniejszą i podstawową sprawą jest to, aby przed
wykonywaniem jakichkolwiek prac z użyciem maszyn zapoznać się z instrukcja obsługi danej
maszyny. Instrukcja fachowo mówi jak używać maszyny tak, aby jej nie uszkodzić i nie
zrobić sobie krzywdy. Jest wiele sytuacji kiedy KRUS odmawia wypłacenia odszkodowania,
ale wynika to często z faktu, że w czasie uruchomionych procedur okazuje się, że wypadek
nastąpił z winy rolnika. Najczęściej w czasie oględzin okazuje się, że np. zdjęta jest ze sprzętu
osłonka lub w czasie naprawy sprzętu nie zostały przykręcone wszystkie elementy itp. Trzeba
jeszcze pamiętać o tym, iż na maszynach nie wolno przewozić innych osób. Jeśli maszyna ma
wpisane w dowodzie rejestracyjnym, że może w niej przebywać jedna osoba, to tak ma być.
Padło pytanie co z podłączaniem maszyn do ciągnika.
Pan Marcin odpowiedział, że zasada jest taka, iż tylko jedna osoba podłącza maszynę i nikt jej
nie pomaga. Należy także pamiętać, że nie można z maszyn wyskakiwać, lecz zasada jest
taka, że schodzimy tyłem i przy użyciu drabinek do tego przeznaczonych. Grom wypadków
jest właśnie w takich sytuacjach, gdy ktoś pomaga i popełniony zostaje błąd wynikiem
którego jest np. zmiażdżona kończyna. Ponadto pracownik KRUS uczulał, że na siewnikach
i sadzarkach nikt nie powinien stać czy też siedzieć. Pracownik uczulił również, że zgodnie
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z przepisami dzieci do lat 16 nie powinny pomagać w pracach w gospodarstwie rolnym.
Trzeba również pamiętać, że każdy wypadek należy zgłosić niezwłocznie po zaistniałym
zdarzeniu.
Głos zabrał radny Henryk Pukaluk pytając, co z osobami, które sezonowo pracują
w rolnictwie i mają opłacaną składkę ZUS, a w przerwach opłacają składkę KRUS. Czy za
ten okres otrzymają jakiś dodatek do emerytury.
Pan Marcin odpowiedział, iż wszystko zależy od tego, czy miał wymagane 25 lat opłacania
składek w KRUS. Jeśli nie to dana osoba bierze zaświadczenie z KRUS o wysokości
odprowadzonych składek i udaje się z nim do ZUS.
Z kolei radny Roman Ochnio zapytał, czy jest możliwość wyjechania do sanatorium dla osób
odprowadzających składki do KRUS.
Pani Joanna wyjaśniła, że jest taka możliwość. Mogą z niej skorzystać czynni rolnicy oraz
renciści na rencie okresowej. Należy złożyć wniosek wypełniony przez lekarza i dostarczyć
wyniki badań i wówczas jeśli spełni się określone kryteria, jest możliwość wyjechania do
sanatorium.
Radny Roman Ochnio zapytał, czy można dostać w KRUS zwrot za zwolnienie lekarskie.
Pan Marcin odpowiedział, że jest taka możliwość, ale musi trwać minimum 30 dni ciągiem.
Pkt – 4
Przyjęcie protokołów:
a) z XXX sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 22 września 2017 r.,
Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził
głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXX sesji Rady Gminy w Sobolewie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk i Anna Sowa.
głosów “za” -13
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Protokół nr XXX/2017 został przyjęty jednogłośnie.
b) z XXXI sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 27 września 2017 r.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził
głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXI sesji Rady Gminy w Sobolewie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk i Anna Sowa.
głosów “za” -13
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Protokół nr XXXI/2017 został przyjęty jednogłośnie.
c) z XXXII sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 18 października 2017 r.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braków głosów Przewodniczący zarządził
głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXII sesji Rady Gminy w Sobolewie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk i Anna Sowa.
głosów “za” -13
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Protokół nr XXXII/2017 został przyjęty jednogłośnie.
Pkt – 5
Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesjach Rady Gminy
w dniu 22.09.2017 r., 27.09.2017 r., 18.10.2017 r. oraz z działalności międzysesyjnej
Pan Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXX, XXXI
i XXXII sesji -załącznik nr 5.
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Następnie przedłożył informację z działalności międzysesyjnej - załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.
Nikt nie zabrał głosu.
Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu z wiedzy z bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie
rolnym. Trzy osoby uzyskały taką samą liczbę punktów, dlatego przeprowadzono losowanie
w wyniku, którego pierwsze miejsce zdobyła sołtys Monika Piórkowska, drugie miejsce
radny Mirosław Śliz, a trzecie radny Henryk Pukaluk.
Z kolei wyróżnienie otrzymali: sołtys Zygmunt Banaszek, radny Rafał Talarek i radny Piotr
Szewczyk.
Przewodniczący podziękował pracownikom KRUS za przeprowadzony konkurs oraz
przedstawione informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.
Pkt – 6
Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z działalności Komisji
między sesjami
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, iż Komisja obradowała w dniu
23 października 2017 r. oraz 17 listopada 2017 r. Na pierwszym posiedzeniu Komisja przyjęła
wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018. Z kolei na drugim posiedzeniu
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie przygotowane na najbliższą
sesję.
Radny Mirosław Owczarczyk zgłosił uwagę do protokołu z dnia 17 listopada 2017 r.,
o dokonanie sprostowania ponieważ wyjaśnia, że nie uczestniczył w żadnym spotkaniu
z radnym Piotrem Szewczykiem.
W imieniu Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu sprawozdanie złożył radny
Piotr Szewczyk informując, że Komisja obradowała w dniu 6 listopada 2017 r., a poruszone
tematy dotyczyły:
1. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sobolew, w tym o wynikach
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2016/2017.
2. Ustalenia wysokości stawek podatkowych na rok 2018.
3. Spraw bieżących.
Następnie sprawozdanie za Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej zdała radna Hanna Matyska
informując, że Komisja obradowała w ostatnim czasie dwukrotnie. Na pierwszym
posiedzeniu w dniu 25 października 2017 r. Komisja ustaliła wysokości stawek podatków
i opłat lokalnych na rok 2018 oraz zapoznała się z wnioskami do budżetu na rok 2018. Z kolei
na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 r. członkowie Komisji dokonali analizy
wydatkowania środków z funduszu leszowego.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa
poinformował, że Komisja obradowała w dniach 9.10.2017 r., 17.10.2017 r. i 30.10.2017 r.
Na pierwszym posiedzeniu omówione zostały sprawy bieżące, a następnie Komisja udała
się z wizytą do schroniska dla zwierząt. Drugie posiedzenie dotyczyło analizy
i funkcjonowania ośrodków zdrowia działających na terenie Gminy Sobolew. Ponadto w dniu
17.10.2017 r. Komisja dokonała objazdu dróg gminnych. Z kolei na ostatnim posiedzeniu
ustalone zostały wysokości stawek podatkowych na 2018 r.
Na zakończenie sprawozdanie zdał Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Ochrony Środowiska informując, że Komisja obradowała dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie
odbyło się w dniu 26 października 2017 r. podczas którego przyjęto wysokości stawek
podatkowych na rok 2018. Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 7 listopada 2017 r.
i dotyczyło:
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1. Spotkania z przedstawicielem firmy Zakładu Budowy i Eksploatacji Urządzeń
Wodociągowo-Kanalizacyjnych Spółka z o. o. w Miętnem w sprawie zapoznania
się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.
2. Spraw bieżących.
Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.
Jako pierwsza głos zabrała radna Justyna Kowalczyk prosząc Wójta o ustosunkowanie się do
protokołu z Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa,
czy radni mają prawo głosować nad zwolnieniem z podatku skoro władnym do ewentualnego
zwolnienia jest Wójt. Radna jest zdania, iż radnym może być przekazana tylko informacja
w tym temacie. Dlatego radna dopytywała w jakim celu było przeprowadzone głosowanie.
Wójt wyjaśnił, że było to jedynie wyrażenie opinii o temacie, a nie podejmowanie decyzji.
Z kolei radny Rafał Talarek odniósł się do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
wyjaśniając, że jeśli chodzi o dofinansowanie na świetlicę w Sokole, to prawda jest taka,
że starania o dofinansowanie rozpoczęła OSP Kownacica. Jednak okazało się, że szanse
Kownacicy są małe, dlatego wniosek został przekazany dla OSP Sokół. Była jednak umowa,
że jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, to środki w kwocie 150 000 zł zostaną przekazane
na rzecz OSP Kownacica.
Pkt – 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sobolew, w tym o wynikach
egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2016/2017
Przewodniczący oddał głos głównej księgowej placówek oświatowych.
Pani Ewa Szaniawska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Sobolew, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku 2016/2017 –
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.
Wznowiono obrady po przerwie.
Do obrad dołączyła radna Anna Sowa.
Pkt – 8
Prezentacja projektu budżetu Gminy Sobolew na rok 2018
Skarbnik Gminy Grażyna Napora omówiła projekt budżetu gminy na 2018 rok.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący mówiąc, że za chwilę radni rozpoczną prace
w Komisjach nad projektem budżetu, dlatego proponuje, aby podczas sesji oddać głos
obecnym sołtysom i mieszkańcom.
Przewodniczący na początek oddał głos mieszkańcowi panu Pawłowi Wachnikowi.
Mieszkaniec zwrócił się z pytaniem, jaki zakres prac jest przewidziany przy modernizacji
ul. Wiosennej.
Wójt odpowiedział, że będzie położona nakładka bitumiczna na długości około 300 m.
Mieszkaniec zasugerował, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby dołożenie środków
i wykonanie jakiegoś etapu docelowego, bo obecny stan drogi jest naprawdę zły.
Wójt powiedział, że zawsze dobrze by było gdyby były środki na wykonanie dłuższego
odcinka. Mieszkańcy monitowali, iż najgorszy jest ten pierwszy odcinek, dlatego chcemy
poczynić pierwsze kroki celem poprawienia funkcjonowania mieszkańcom. Przedmiotowa
ulica cały czas się buduje i obecnie nie ma możliwości wykonania jej docelowo z chodnikami
i krawężnikami.
Radna Justyna Kowalczyk zwróciła uwagę, iż w projekcie budżetu przy modernizacji
ul. Wiosennej brakuje chyba środkowej działki.
Wójt powiedział, iż zostanie to sprawdzone być może wkradł się błąd.
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Głos zabrał sołtys Jan Pasik zwracając się do Wójta z pytaniem, dlaczego w projekcie nie
została ujęta droga w kierunku Wólki Ostrożeńskiej. Składany był wniosek w tej sprawie,
ale nie uzyskał odzwierciedlenia w przyszłorocznym budżecie. Droga ta jest ważna, ponieważ
obecnie przy trwającej modernizacji drogi nr 17 jest to droga, którą odbywa się objazd do
Górzna. Następnie sołtys zapytał, co z placem zabaw oraz starą szkołą w Ostrożeniu.
Przydałby się kawałek chodnika na placu zabaw, a koło sklepu, który wyszykowała wieś jest
dziura i nikt z tym nic nie robi.
Wójt odpowiedział sołtysowi, że były przeznaczane środki na Ostrożeń w ostatnich latach,
dlatego teraz trzeba i na inne drogi przeznaczyć jakieś środki. Ponadto włodarz dodał, że są to
dylematy przed którymi staje niejednokrotnie tak jak i w tej sytuacji co wybrać ul. Wiejską
czy drogę do Wólki Ostrożeńskiej.
Następnie głos zabrał dyr. Krzysztof Łapacz zwracając się do Wójta z pytaniem, czy
zastanawiał się jak rozwiązać sprawę z obowiązkiem zatrudnienia do 30 maja 2018 r.
inspektora ochrony danych osobowych. Dyrektor zasugerował rozważenie zatrudnienia jednej
osoby, która obsługiwałaby zarówno Urząd jak i placówki podległe.
Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie, w wyniku której ustalono, że jeśli będzie taka
potrzeba to zostaną zwiększone środki na wynagrodzenia i zatrudniona osoba do pełnienia
powyższej funkcji.
Głos zabrał Przewodniczący zwracając się do Przewodniczących o ustalenie terminów
posiedzeń Komisji.
Pkt – 9
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.
głosów “za” -14
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 10
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2017 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
leśnego na obszarze Gminy Sobolew
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.
głosów “za” -14
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Sobolew
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
9

ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.
głosów “za” -14
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.
głosów “za” -14
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 13
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków:
od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Przewodniczący otworzył dyskusję do powyższego punktu.
Padły głosy, aby dopisać w § 3 pkt 2 tak jak było to uczynione przy podejmowaniu uchwały
zmieniającej.
Przewodniczący zarządził 5 minutową przerwę.
Wznowiono obrady po przerwie.
Przewodniczący złożył wniosek o dodanie w § 3 punktu 2. „Pobrane kwoty inkasent
zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Gminy Sobolew, w ciągu trzech dni
roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego – wpłata podatku
przez podatnika powinna nastąpić”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk, Mirosław
Owczarczyk, Henryk Pukaluk i Piotr Szewczyk.
głosów “za” -11
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 14
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Sobolew
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk, Mirosław
Owczarczyk, Henryk Pukaluk i Piotr Szewczyk.
głosów “za” -10
głosów “przeciw“ - 0
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głosów “wstrzymujących się” – 1
Uchwała została podjęta.
Pkt – 15
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie – w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Anielowie
Głos zabrała główna księgowa placówek oświatowych informując, iż zgodnie z prawem
oświatowym do dnia 30 listopada w drodze uchwał należy przekształcić funkcjonujące na
terenie Gminy szkoły.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk, Mirosław
Owczarczyk, Henryk Pukaluk i Piotr Szewczyk.
głosów “za” -11
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 16
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
w Sokole
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk, Mirosław
Owczarczyk, Henryk Pukaluk i Piotr Szewczyk.
głosów “za” -11
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 17
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim – w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Kaleniu Drugim
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk, Mirosław
Owczarczyk, Henryk Pukaluk i Piotr Szewczyk.
głosów “za” -11
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Pkt – 18
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Sobolewie
– w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk, Mirosław
Owczarczyk, Henryk Pukaluk i Piotr Szewczyk.
głosów “za” -11
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 19
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole
Szkół w Gończycach – w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Księdza
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gończycach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Maria Kowalczyk, Mirosław
Owczarczyk i Piotr Szewczyk.
głosów “za” -12
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 20
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
na 2018 r.”
Do obrad dołączyli radni Mirosław Owczarczyk i Piotr Szewczyk.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Głos zabrała radna Justyna Kowalczyk zwracając się z pytaniem do Skarbnik, czy kwota
umieszczona w projekcie uchwały nie powinna pokrywać się z tą umieszczoną w projekcie
budżetu na 2018 r.
Skarbnik odpowiedziała, że bezpieczniej będzie zmienić wysokość środków do kwoty
określonej w projekcie uchwały budżetowej.
Radna Justyna Kowalczyk złożyła wniosek o dokonanie zmiany kwoty z 162 000 zł na
150 000 zł.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższego wniosku.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.
głosów “za” -13
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 1
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powyższej uchwały z uwzględnieniem
przegłosowanej poprawki.
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W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.
głosów “za” -13
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 1
Uchwała została podjęta.
Pkt – 21
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew
w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Wójt poinformował, że przedmiotową działkę przekazuje pan Jaczewski z przeznaczeniem na
ul. Dębową.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.
głosów “za” -14
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 22
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Wójt poinformował, iż pani Kondej przekazuje metrowy pasek na długości 128 m
z przeznaczeniem na ul. Poprzeczną.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.
głosów “za” -14
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 23
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Wójt poinformował, że działka będzie zakupiona od pana Wieczorka na powiększenie
parkingu przy nowym przedszkolu.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.
głosów “za” -14
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 24
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
na lata 2017-2022
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Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 r.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.
głosów “za” -14
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 25
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań i uwag do projektu niniejszej uchwały, Przewodniczący Rady poddał
ją pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna radna Maria Kowalczyk.
głosów “za” -14
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pkt – 26
Informacja z działalności Rady Powiatu
Radny Powiatu Garwolińskiego Jan Tywanek poinformował, iż w dniu dzisiejszym odbyła
się sesja powiatowa poświęcona głównie przekształceniu szkół. Ponadto została
przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Garwolińskiego
za rok szkolny 2016/2017. Ponadto podjęta została uchwała w sprawie wyboru firmy
audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie. Radni dostali również projekt
budżetu na rok 2018. Na terenie Gminy Sobolew w przyszłorocznym budżecie Powiatu
planowane są trzy inwestycje drogowe w Sokole, Kownacicy i Sobolewie ul. Krępska.
Kończy się również budowa Starostwa Powiatowego obecnie odbywają się ostatnie odbiory
i zapewne na początku 2018 roku zacznie funkcjonować nowa siedziba.
Pkt – 27
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący informując, że w ostatnim czasie do Rady
wpłynęły dwa pisma:
1. Pismo od pani Bogusz z prośbą o wyjaśnienie zniknięcia z map drogi dojazdowej do
jej działki.
2. Pismo od pana Gromóła z prośbą o przyznanie jego rodzinie jednego pomieszczenia
przylegającego do mieszkania, które obecnie zajmuje.
Z treścią powyższych pism można zapoznać się w obsłudze rady.
Następnie głos zabrała radna Justyna Kowalczyk pytając, co z inwestycją wymiany
oświetlenia na Led-owe.
Wójt odpowiedział, że w dniu dzisiejszym miały rozpocząć się prace i ma nadzieję, że zostaną
wykonane do końca roku.
Mieszkaniec pan Jan Krupa zapytał, czy była robiona symulacja efektywności oświetlenia,
czy spadły koszty ze energię.
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Wójt odpowiedział, że symulacja nie była robiona, ale są widoczne różnice w rachunkach.
W poprzednich latach był to koszt rzędu 350 000 zł, a po wymianie połowy oświetlenia na
ledowe, jest to koszt rzędu 210 000 zł.
Następnie mieszkaniec Jan Krupa zapytał, czy przy modernizacji ul. Krępskiej wykonany
będzie również chodnik.
Wójt odpowiedział, że w projekcie uwzględnione jest zarówno oświetlenie jak i chodnik.
Głos zabrał sołtys Andrzej Kazimierak pytając, co z targowiskiem, czy jest jakiś pomysł na
rozwiązanie obecnych problemów, ponieważ nie ma miejsc dla sprzedających i jest duży
problem z zaparkowaniem samochodów.
Wójt odpowiedział, że na jednej z Komisji przedstawił dwie propozycje lokalizacji
targowiska i teraz należy się pochylić nad tematem i podjąć konkretne decyzje.
Głos zabrał radny Marian Lipiec pytając, czy oświetlenie na ul. Krępskiej będzie wykonane
tylko do cmentarza, czy dalej do końca zabudowań.
Wójt odpowiedział, że oświetlenie będzie wykonane do końca zabudowań, a chodnik do
cmentarza.
Radny Piotr Szewczyk zapytał, czy będą pozyskiwane środki na fotowoltaikę.
Wójt przypomniał, iż były możliwości, ale nie było chętnych. Nikt nie zgłaszał
zainteresowania, dziś pierwszy raz sprawa została poruszona.
Z kolei radny Rafał Talarek poruszył temat zaprojektowanej kolorystyki elewacji
nowobudowanego przedszkola w Sobolewie. Zdaniem radnego powinno rozważyć się zmianę
kolorystyki na bardziej stonowaną.
Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie zdania były podzielone. Jedni uważali,
że proponowana kolorystyka nie budzi zastrzeżeń i jest ładna. Z kolei inni byli zdania,
że propozycja jest kontrowersyjna i mogą pojawić się głosy krytyki.
Radna Justyna Kowalczyka zapytała, czy Gmina wystąpi o dofinansowanie na żłobki.
Ponadto radna dopytywała, czy jeśli chodzi o dofinansowanie na zorganizowanie terenu
rekreacji Gmina wystąpi o dofinansowanie na poziomie 100 000 zł.
Wójt potwierdził, że Gmina będzie starała się o dofinansowanie na żłobki, a co do drugiego
dofinansowania to plan jest taki, aby starać się o wyższe dofinansowanie to 100 000 zł.
Następnie mieszkaniec Jan Krupa poruszył temat modernizacji parkingu przy poczcie.
Radna Justyna Kowalczyk również poparła słowa mieszkańca dodając, iż najlepszym
rozwiązaniem byłoby wyłożenie parkingu kostką.
Odbyła się dyskusja w powyższym temacie. Wszyscy byli zdania, aby wykonać parking
kostką.
Głos zabrał radny Rafał Talarek pytając co się stało, że radni nie dyskutują nad projektem
budżetu na sesji. Następnie radny wyjaśnił, iż w budżecie na rok 2017 Kownacica miała
zapisane 100 000 zł na remont świetlicy wiejskiej i kwota ta miała być wsparta
dofinasowaniem. Napisany został wniosek do LGD, ale okazało się, że są małe szanse na
pozyskanie dofinansowania. Odbyło się spotkanie z Przewodniczącym, Wójtem i prezesem
OSP Kownacica i ustalono, że Kownacica odda swój wniosek na rzecz Sokoła, ale jeśli
dofinansowanie zostanie przyznane, wówczas 150 000 zł zostanie z budżetu przekazane na
rzecz świetlicy w Kownacicy. Teraz okazuje się, że Sokół dostał dofinansowanie i w dodatku
dostał jeszcze to co miała dostać Kownacica. W projekcie budżetu na 2018 rok również nie
ma tych obiecanych 150 000 zł na Kownacicę.
Wójt powiedział, że rozumie rozżalenie radnego. Faktycznie była taka umowa jak radny
powiedział, dlatego razem z księgową pochylą się jeszcze raz nad projektem budżetu
i postarają się wygospodarować środki na świetlicę w Kownacicy.
Następnie mieszkaniec Jan Krupa zapytał, co z inwestycją dotyczącą światłowodów.
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Wójt przypomniał, że była to inwestycja Marszałka, dlatego trudno powiedzieć dlaczego
przez 3 lata nic się nie działo w tym temacie. Ostatnio dotarła informacja, że firma NETKOM z Żelechowa stara się o wydzierżawienie głównej nitki. Jeśli się to uda to będą
rozprowadzali światłowody bezpośrednio do chętnych odbiorców.
Głos zabrał radny Henryk Pukaluk mówiąc, że jego zdaniem jeśli Rada uchwali budżet
na dany rok, to należałoby się trzymać jakiś zasad. Chodzi o to, że nie wykorzystane środki na
inwestycję w danym roku, powinny być przesunięte na rok kolejny, a nie przesuwane na inne
zadanie. Powinno być to uregulowane wewnętrznie, ponieważ dochodzi do takich sytuacji,
że inwestycja odkładana jest ciągle na kolejne lata, tak jak dzieje się to w przypadku
modernizacji pałacyku w Gończycach, czy też budowy kanalizacji.
Na zakończenie głos zabrał radny Roman Ochnio apelując do radnych, aby nie dokonywać
radykalnych zmian w projekcie budżetu na rok 2018 lecz zachować umiar i postępować
ugodowo.
Pkt – 28
Zamknięcie obrad
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący radny Karol Marcinkowski
podziękował obecnym za przybycie na sesję i dokonał zamknięcia XXX sesji Rady Gminy
w Sobolewie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Karol Marcinkowski
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