
PROTOKÓŁ   Nr XV/2012

z   XV   sesji  Rady  Gminy  w  Sobolewie,  która  odbyła  się  w  dniu 
13 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Obradom przewodniczył Leszek Dariusz Urawski – Przewodniczący Rady Gminy 
w Sobolewie.

Protokolant obrad – Mariola Kępka

Obecnych – 11 radnych.

Na sesji nieobecni byli radni: Roman Ochnio, Kazimierz Paciorek, Rucińska Anna, Szczęch 

Piotr.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Andrzej Koszutski – Wójt Gminy Sobolew.

Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności radnych,

2. Uchwała Nr XV/100/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie – przez Gminę 

Sobolew – prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości.

Pkt – 1

Przewodniczący  obrad  dokonał  otwarcia  XV  sesji  Rady  Gminy  w  Sobolewie.  Powitał 

radnych, Wójta Gminy wraz z osobami współpracującymi.

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.  Podjęcie  uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  –  przez  Gminę 

Sobolew  –  prawa  użytkowania  wieczystego  niezabudowanej  nieruchomości  (nr  ew. 

2373/12).

4. Zamknięcie obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.



W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.
głosów “za” - 11
głosów “przeciw” - 0
głosów “wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 3 

Przewodniczący otworzył dyskusję dot. pkt – u 3 porządku obrad. 

Radny Piotr Szewczyk zapytał, co z działką za domem kolejowym.

Pan Wójt odpowiedział, że została sprzedana.

Radny Karol Marcinkowski zapytał, jaka będzie rola pana Wójta w czasie przetargu.

Pan Wójt powiedział, że nie będzie brał czynnego udziału w licytacji, ale swoją obecnością 

zaznaczy, że Urząd Gminy w Sobolewie jest zainteresowany kupnem tej działki.

Radny Jan Krupa zapytał, czy jest już ogłoszona data przetargu.

Odpowiedzi  udzielił  pan  Wójt  oznajmiając,  iż  wadium  należy  wpłacić  do  20  sierpnia, 

a przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2012 r.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie – przez Gminę Sobolew – prawa 

użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości (nr ew. 2373/12).

W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych

głosów “za” - 11
głosów “przeciw “ - 0 
głosów “wstrzymujących się” - 0 

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Więcej głosu nikt nie zabierał.

Na tym protokół z sesji zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
                /-/ Leszek Urawski


