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Protokół Nr XXXI/2017 

z XXXI sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 27 września 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. 

 

Godzina rozpoczęcia – 1505 

Godzina zakończenia – 1525 
 

Obradom przewodniczył Karol Marcinkowski – Przewodniczący Rady Gminy                                  

w Sobolewie. 

Protokolant obrad – Mariola Kępka. 

Stan rady – 15 radnych. 

Obecnych – 13 radnych. Nieobecny radny Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk.  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew, 

2. Bożena Cebula – projektant programu rewitalizacji; 

3. Anna Broniewska – projektant programu rewitalizacji.  

4. Sołtysi z sołectw Gminy Sobolew. 

 

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. Podjęte uchwały: 

- uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 września 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Sobolew na lata 2016 - 2022. 

 

Pkt – 1 

Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie Karol Marcinkowski otworzył XXXI sesję Rady 

Gminy w Sobolewie. Powitał Wójta Gminy, radnych i  sołtysów oraz przybyłych gości. 

 

Poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy w Sobolewie wynosi 15 radnych, w sesji 

uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, a zatem można obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Pkt – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję do powyższego punktu. 

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym przewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022. 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta, Maria Kowalczyk 

i Henryk Pukaluk.  

głosów “za” – 12 

głosów “przeciw“ – 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016 - 2022 

 

Do obrad dołączyła radna Maria Kowalczyk. 

Jako pierwsza głos zabrała projektantka programu Anna Broniewska przedstawiając zmiany 

jakie zostały dokonane w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 

2016-2022.  

 

Radna Justyna Kowalczyk zapytała co jest przyczyną, że sesja zwołana została tak szybko 

i czy ta uchwała musi być już podejmowana. 

Wójt wyjaśnił, że projekt został wysłany do opinii ekspertów i do dnia dzisiejszego opinia 

jeszcze nie przyszła. Ale w związku z tym, że uchwała musi być dostarczona do piątku do 

Urzędu Marszałkowskiego, została zwołana sesja w trybie nadzwyczajnym.   

Wójt poprosił jeszcze o dokonanie małych poprawek w projekcie uchwały – załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia powyższych poprawek.  

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Paweł Cyrta i Henryk Pukaluk. 

głosów “za” - 13 

głosów “przeciw “ - 0 

głosów “wstrzymujących się” – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Karol Marcinkowski 

podziękował obecnym za przybycie na sesję i dokonał zamknięcia XXXI sesji Rady Gminy 

w Sobolewie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Karol Marcinkowski 

 


