
Protokół Nr XVI/2012

z XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 13 września 

2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1530

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  XVI/101/2012 w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej 

Gminy Sobolew,

– uchwała nr XVI/102/2012 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew,

– uchwała nr XVI/103/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu 

i Finansów oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji,

– uchwała  nr  XVI/104/2012 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  “Regulaminu 

wynagradzania  nauczycieli,  zatrudnionych w szkołach  i  przedszkolach,  prowadzonych 

przez Gminę Sobolew”,



– uchwała nr XVI/105/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu 

inne  stanowisko  kierownicze  w  szkole:  przyznania  zwolnień  od  obowiązku  realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz;  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym 

tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  oraz  pedagogów,  psychologów 

i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew,

– uchwała nr XVI/106/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok,

– uchwała nr XVI/107/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobolew na lata 2012 – 2017.

Radny  Roman  Ochnio  przypomniał,  że  kilka  miesięcy  wcześniej  odbyła  się  dyskusja 

dotycząca powołania młodzieżowej rady gminy. Poprosił o dodanie do porządku obrad pkt 8 

– opinia przedstawicieli młodzieży dotycząca działalności  Rady Gminy.

Radny  Piotr  Szczęch  zauważył,  iż  wniosek  radnego  Romana  Ochnio  jest  bezzasadny, 

ponieważ młodzieżowa rada nie została jeszcze powołana.

Głosowanie w sprawie wniosku Radnego Romana Ochnio. 

głosów “za” - 3
głosów “przeciw “ - 10
głosów “wstrzymujących się” - 2

Wniosek radnego Romana Ochnio został odrzucony.

Pkt – 1  

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

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

gości, młodzież 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. 

Przewodniczący odczytał treść porządku obrad.



1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

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

21 czerwca 2012 r. oraz przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 

13 sierpnia 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. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy 

Sobolew.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  Studium  Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.

10. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Budżetu 

i Finansów oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.

11. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  “Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych 

przez Gminę Sobolew”.

12. Podjecie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania 

i  rozmiaru  zniżek  dyrektorowi  i  wicedyrektorowi  szkoły  oraz  nauczycielowi 

pełniącemu  inne  stanowisko  kierownicze  w  szkole:  przyznania  zwolnień  od 

obowiązku  realizacji  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć 

dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  prowadzonych  bezpośrednio 

z  uczniami  lub  wychowankami  albo  na  ich  rzecz;  określenia  tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze  godzin  oraz  pedagogów,  psychologów  i  logopedów  –  w  szkołach 

prowadzonych przez Gminę Sobolew.

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

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Sobolew na lata 2012 – 2017.

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.



16. Zamknięcie obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw” - 0

głosów “wstrzymujących się” – 1

Porządek obrad został przyjęty.

Pkt – 3

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

w Sobolewie i XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie.

Radny Piotr Szczęch poprosił  o dokonanie poprawek w protokole XV, ponieważ wystąpił 

błąd.

Głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  protokołu  z  XIV  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy 

w Sobolewie.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  protokołu  z  XV  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Gminy 

w Sobolewie.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

głosów “za” - 14
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 1

Protokół został przyjęty.

Pkt – 4

Pan  Wójt  zdał  sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  oraz  działalności  międzysesyjnej,  które 

stanowią  załącznik  do  niniejszego  protokołu.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  uchwała  podjęta  na 

poprzedniej  sesji  w  sprawie  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sobolew nie została zrealizowana, ponieważ  po konsultacji z opinią 

radcy prawnego postanowiono, iż należy uchwalić nowe studium całej Gminy Sobolew, a nie 



tylko jej części. 

Pkt – 5

Informacja z działalności Rady Powiatu.

Pan Sekretarz Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 11 września 2012 roku odbyła się sesja 

Rady Powiatu, na której przekazane zostały następujące informacje:

-  informacja  o  stanie  przygotowań  placówek  oświatowych  do  nowego  roku  szkolnego 

2012/2013;

- informacja o stanie bazy turystycznej na terenie Powiatu Garwolińskiego;

-  oferta  Powiatowego  Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Garwolinie  na  rok  szkolny 

2012/2013;

- informacja na temat sytuacji ekonomiczno – administracyjnej w Spółce PKS w Garwolinie 

S.A. za lipiec i 7 miesięcy 2012 r. – straty wynoszą obecnie około 700 tys zł.

- informacja na temat sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZOZ w Garwolinie za lipiec i 7 

miesięcy 2012 r. – straty rzędu około 4 mln zł.

Po  zakończonym  sprawozdaniu,  radny  Roman  Ochnio  zadał  kilka  pytań  dotyczących 

działalności  szpitala.  Pan  Sekretarz  zaproponował  zaproszenie  na  kolejną  sesję 

dr Żochowskiego, który będzie osobą kompetentną do udzielenia odpowiedzi na wszystkie 

nurtujące pytania.

Pkt – 6

Przewodniczący przeszedł  do realizacji  następnego punktu obrad,  którym była informacja 

Przewodniczących  Stałych  Komisji  Rady  Gminy  z  działalności  Komisji  między  sesjami 

i oddał kolejno głos poszczególnym przewodniczącym.

Sprawozdanie  ze  swojej  działalności  rozpoczęła  Komisja  Rewizyjna.  Przewodniczący 

Kazimierz Paciorek poinformował, że od ostatniej sesji odbyło się jedno posiedzenie w dniu 

29 sierpnia 2012 r., które dotyczyło nowego przedszkola w Gończycach.

Jako  kolejny  głos  zabrał  przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Jan  Krupa. 

Przewodniczący  poinformował,  iż  Komisja  Budżetu  i  Finansów  obradowała  w dniu 

31 sierpnia  2012  r.  Tematy  posiedzenia  były  następujące:  procedura  uchwalenia  budżetu, 

informacja  z  wykonania  budżetu  Gminy  Sobolew za  I  półrocze  2012 r.,  a  także  zmiany 

uchwały w sprawie powołania Komisji  Budżetu i  Finansów oraz ustalenia  przedmiotu tej 

sprawy.



Radny Mirosław Śliz  poinformował,  iż  Komisja  Oświaty obradowała w dniu  22 sierpnia 

2012 r. Tematy posiedzenia dotyczyły zapoznania się Komisji z harmonogramem dowożenia 

dzieci  do  szkół,  analizy  arkuszy  organizacyjnych  placówek  oświatowych  oraz  wykazu 

założeń przestrzennych, obiektów architektury i budownictwa, kapliczek, miejsc pamięci – 

ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Sobolew.

Radny  Karol  Marcinkowski  poinformował,  iż  w  dniu  10  sierpnia  2012  r.  odbyło  się 

posiedzenie  wyjazdowe  Komisji Spraw  Społecznych,  Samorządu  Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa. Poruszone zostały następujące tematy: powstanie kopalni piasku i żwiru, 

zakup  nowego  radiowozu  terenowego  dla  Komendy  Powiatowej  Policji,  lokalizacja 

wiatraków na terenie gminy, dowożenie dzieci do szkół.

Jako ostatni  sprawozdanie  z  działalności  zdał  przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  Marian 

Lipiec. Poinformował, iż od ostatniej sesji odbyło się jedno posiedzenie w dniu 23 sierpnia 

2012  r.  Posiedzenie  było  wyjazdowe  i  dotyczyło  udrożnienia  drenażu  w  miejscowości 

Trzcianka.

Pkt – 7 

Przewodniczący  Rady  Leszek  Urawski  poinformował,  iż  posiedzenie  wspólne  Komisji 

odbyło się w dniu 9 sierpnia 2012 r. Podczas obrad poruszone zostały następujące tematy:

- informacja dotycząca aktualnej sytuacji związanej z podstawową opieką zdrowotną,

- schronisko dla zwierząt, 

- możliwość przejęcia wiaty od SKR w Gończycach,

-  możliwość  przystąpienia  do  projektu  „Radosna  szkoła”  i  dofinansowanie  placu  zabaw 

w Gończycach – koszt 60 tys. zł,

- przystąpienie do wieczystej dzierżawy działki kolejowej,

-  wykaz  założeń  przestrzennych,  obiektów architektury  i  budownictwa,  kapliczek,  miejsc 

pamięci – ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Sobolew.

Pkt – 8 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobolew.

Radny  Kazimierz  Paciorek  przypomniał,  iż  zgłaszał,  aby  Komisja  liczyła  maksymalnie 

7 członków.  Obecnie  Komisja  Budżetu  i  Finansów  liczy  9  członków  i  to  oni  decydują 

o budżecie. Radny zapytał, czy proponowany projekt uchwały dodatkowo nie zwiększy roli 



tej Komisji. 

Następnie  głos  zabrał  przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Jan  Krupa.  Radny 

zaznaczył, że skład ilościowy komisji nie ma nic wspólnego ze zmianami uchwały w sprawie 

trybu prac nad projektem budżetu. Jego zdaniem należało dokonać proponowanych zmian 

i nie należy tego faktu łączyć z ilością członków Komisji Budżetu i Finansów.

Radna Anna Rucińska zapytała, czy jest taka możliwość, aby komisja liczyła np. 15 radnych.

Odpowiedzi  udzielił  radca  prawny  Grzegorz  Mikulski  oznajmiając,  że  nie  ma  żadnych 

ograniczeń co do liczby członków poszczególnych komisji.

Przewodniczący Leszek Urawski wniósł o dokonanie w załączniku uchwały w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobolew następujących poprawek:

– dopisanie pkt I.  “13) Opracowany projekt budżetu wraz z objaśnieniami, Wójt  Gminy 

przedkłada Radzie Gminy w terminie do 15 listopada i przesyła projekt Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej celem zaopiniowania”,

– uzupełnienie pkt II. 3. “...Wójtowi oraz przewodniczącym stałych Komisji Rady Gminy”,

– dopisanie do pkt III “d) głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej,

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach”.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobolew.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 9

Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.

Radny Karol  Marcinkowski skierował pytanie do radcy prawnego, czy w prezentowanym 

projekcie uchwały wskazano prawidłową podstawę prawną.

Radca prawny Grzegorz Mikulski potwierdził, iż podstawa jest prawidłowa.

Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 



Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie

Pkt – 10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów 

oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wyjaśnienie pkt 8 w § 3. 

Radny  Jan  Krupa  wyjaśnił,  iż  uznał  treść  dotychczas  obowiązującej  uchwały  za  ubogą 

i zaproponował zmiany.

Wspólnie postanowiono wykreślić z projektu pkt 8.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów 

oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia “Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli,  zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach,  prowadzonych  przez  Gminę 

Sobolew”.

Głos  zabrał  pan  Wójt.  Uzasadnił,  iż  propozycja  utworzenia  stanowiska  -  kierownik 

przedszkola – jest konsekwencją włączenia przedszkola do Zespołu Szkół w Gończycach.

 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia “Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli,  zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach,  prowadzonych  przez  Gminę 

Sobolew”.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.



głosów “za” - 15
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 12 

Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie określenia  zasad udzielania  i  rozmiaru 

zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze  w  szkole:  przyznania  zwolnień  od  obowiązku  realizacji  tygodniowego 

obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z  uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;  określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Sobolew.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15
głosów “przeciw“ - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 13 

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

Przewodniczący oddał głos Komendantowi Powiatowej Policji w Garwolinie podinsp. mgr 

Klemensowi Serzysko.

Komendant  poinformował,  że  zwrócił  się  do  Rady  o  dofinansowanie  zakupu  samochodu 

osobowo - terenowego. Uzasadnił, iż prośba wynika przede wszystkim z faktu, że w Powiecie 

Garwolińskim jest  wiele  terenów bagiennych  i  zalesionych,  do  których  dojazd  zwykłym 

samochodem  jest  trudny.  Pojazd  ten  wykorzystywany  byłby  do  zwalczania  skutków 

wystąpienia  ewentualnych klęsk  żywiołowych,  katastrof  naturalnych,  awarii  technicznych, 

a także do transportu psów służbowych. Ponadto samochód ten będzie wykorzystywany do 

realizacji  czynności  na  terenach  kompleksów  leśnych,  gdzie  szczególnie  w  warunkach 

jesienno – zimowych bądź długotrwałych opadów dojazd jest znacznie utrudniony. Poprosił 

o pozytywne rozpatrzenie jego prośby. 



Radny Piotr Szczęch chciał wiedzieć, kto decyduje o przydziale samochodów. Odpowiedzi 

udzielił pan komendant, że to on jest osobą decydującą. 

Radny  Marian  Lipiec  skierował  również  pytanie  do  pana  komendanta,  czy  prawdą  jest, 

że planowane jest przeniesienie posterunku z Sobolewa do Łaskarzewa.

Pan komendant zaznaczył, iż przestępczość i liczba wypadków nieustannie wzrastają. Jego 

zadaniem jest walka z przestępczością. Znając statystyki dotyczące przestępczości na terenie 

Gminy Sobolew nie zabrałby posterunku z tego terenu.

Następnie przewodniczący oddał głos pani Skarbnik. 

Skarbnik Grażyna Napora przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Sobolew na 2012 rok. 

Radny Jan Krupa prosił o wyjaśnienie, dlaczego kwota na rozbudowę szkoły w Gończycach 

jest aż tak wysoka, skoro na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów mowa była o 30 tys. zł, 

a w projekcie kwota wzrosła do 70 tys. zł.

Odpowiedzi udzielił pan Wójt wyjaśniając, iż wówczas nie miał świadomości, iż będzie to 

koszt tego rzędu.

Radny Marian Lipiec wniósł  o  zdjęcie  30 tys.  zł  z  drogi w Kaleniu Drugim i  15 tys.  zł 

z oświetlenia w Sokole i  przeniesienie tych kwot na wykupienie ul.  Dębową – 30 tys. zł, 

zakup motopompy dla  OSP Sobolew –  6  tys.  zł,  dofinansowanie  zakupu samochodu dla 

policji - 4 300 zł.

Radny  Roman  Ochnio  powiedział,  że  jego  zdaniem  należy  zrobić  przynajmniej  część 

przydomowych oczyszczalni, a nie dzielić niewykorzystaną kwotę na inne inwestycje.

Zdaniem Przewodniczącego Leszka Urawskiego należy również poczekać z dzieleniem tej 

kwoty. Ponadto wypracowana była procedura, iż w przypadku kiedy zaplanowana inwestycja 

nie zostanie z jakiś przyczyn zrealizowana, to wówczas pozostające środki dzielone są na 

inwestycje najbardziej pilne.

Radna Maria Kowalczyk poparła wykupienie ul. Dębowej.



Radny Stanisław Błażejczyk poparł  wniosek radnego Romana Ochnio,  aby wykonać taką 

liczbę przydomowych oczyszczalni na ile środków wystarczy.

Radny Karol  Marcinkowski  przypomniał,  że  w grudniu 2011 roku wpłynął  jego wniosek 

o wykonanie oświetlenia w Sokole. W obecnej sytuacji zostaje sporo pieniędzy, dlatego kwota 

o którą prosi jest niewielka. Poprosił o przyznanie kwoty, o którą od dawna prosi.

Przewodniczący przypomniał, iż nowe punkty, takie jak powyższy wchodzą tylko wówczas, 

gdy pozostają faktycznie wolne środki.

Radny  Piotr  Szczęch  stwierdził,  że  idąc  tym  tokiem  rozumowania  to  w  małych 

miejscowościach nigdy nic nie zostanie zrobione.

Radny  Roman  Ochnio  podtrzymywał  nadal  swoje  zdanie,  że  pieniądze  o  których  mowa 

powinny być wydane na ten cel, na który były wydzielone w budżecie.

Odbyła się  dyskusja dotycząca zmian w budżecie Gminy Sobolew.

Na wniosek radnego Jana Krupy odbyła się 10 minutowa przerwa.

Przewodniczący wznowił obrady po przerwie.

Radny Karol Marcinkowski i Piotr Szczęch zwrócili się do radnych o odrzucenie wniosku 

radnego Mariana Lipca.

Pan  Krzysztof  Michalec  zabrał  głos  w  sprawie  zakupu  działki  od  PKP,  na  której  gmina 

planuje  budowę  parkingu.  Wyjaśnił  zgromadzonym,  że  jest  zainteresowany  zakupem  tej 

działki,  ponieważ  nabył  działkę  sąsiadującą  i  na  obu  tych  działkach  pragnie  otworzyć 

budynek handlowo-usługowy. Jego zdaniem Urząd Gminy powinien zrezygnować z kupna 

przedmiotowej  działki,  ponieważ  w  jego  projekcie  przewidziany  jest  parking  i  każdy 

mieszkaniec będzie mógł z niego korzystać. W wyniku takiego rozwiązania będą korzyści dla 

obu stron. 

Głosowanie w sprawie wniosku Radnego Mariana Lipca. 
głosów “za” - 8 
głosów “przeciw “ - 6
głosów “wstrzymujących się” - 1

Wniosek radnego Mariana Lipca został przyjęty.



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

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 9
głosów “przeciw “ - 6
głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta.

Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2012 – 2017.

Radny Jan Krupa zarzucił, iż jest słaby przepływ informacji pomiędzy Urzędem a radnymi. 

Jego zdaniem o kosztach inwestycji radni powinni dowiedzieć się od pana Wójta bądź pani 

Skarbnik, a nie od radnego.

Radny zapytał  również o perspektywę zakupu nieruchomości  położonej  we wsi  Chotynia 

(nr działki 169/1) oraz nieruchomości położonej w Sobolewie (nr działki 2653).

Pan Wójt oznajmił, że do chwili obecnej nie ma kupca na powyższe działki. 

Wywiązała  się  dyskusja  dotycząca  proponowanych  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie 

Finansowej.

Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2012 – 2017.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 9
głosów “przeciw “ - 2
głosów “wstrzymujących się” - 4

Ww. uchwała została podjęta.

Pkt – 15 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Radny  Karol  Marcinkowski  poruszył  sprawę  tworzenia  nowych  okręgów  wyborczych. 

Zapytał, czy jest już jakaś propozycja, czy Rada ma sama dokonać owego podziału. Radny 

wniósł o zwołanie wspólnego posiedzenia w sprawie dokonania podziału Gminy Sobolew na 

jednomandatowe  okręgi  wyborcze.  Ustalono  posiedzenie  wspólne  stałych  Komisji  na 

24.09.2012 r. o godz. 1500.



Następnie sołtys wsi Kaleń Pierwszy podziękował za wykonany remont drogi.

Radny Stanisław Błażejczyk poprosił pana Wójta o przedstawienie obecnej sytuacji ośrodków 

zdrowia.

Pan Wójt zaznaczył, iż nie umie powiedzieć nic konkretnie, ponieważ nadal nic się nie dzieje. 

W sądzie założona jest sprawa o eksmisję. Został wynajęty prawnik i obecnie sprawa została 

przeniesiona do sądu gospodarczego. Ponadto pan Wójt poinformował, że dzierżawą nadal 

jest zainteresowany pan Proczek, a dr Żochowski chciałby dzierżawić ośrodek w Gończycach. 

Wszystko  jednak  rozstrzygnie  się  dopiero  po  opuszczeniu  budynków  przez  poprzednich 

dzierżawców.

Radny Jan Krupa zapytał, czy firma SOMED zapłaciła czynsz za sierpień. Padła odpowiedź, 

że opłata nie została jeszcze uiszczona.

Radny Roman Ochnio zapytał, jak wygląda sytuacja byłych pracowników SOMED-u. Padła 

odpowiedź, że są pracownikami NZOZ Otwock i obecnie pracują w szpitalu w Otwocku.

Radny Karol Marcinkowski zapytał, jaki będzie dochód dla gminy z podatku od wiatraków, 

które będą pobudowane na terenie Gminy Sobolew. 

Odpowiedzi udzielił pan Wójt mówiąc, że obecnie nikt tego jeszcze dokładnie nie wie.

Więcej głosu nikt nie zabrał.

Na tym protokół z sesji zakończono.

  Przewodniczący Rady

/-/  Leszek Dariusz Urawski


