
Protokół Nr XIII/2012

z XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 

2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1525 

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;

8. Proboszcz parafii Sobolew – ks. Tadeusz Wojtkowicz;

9. Proboszcz parafii Gończyce – ks. Jan Spólny.

 Załączniki do protokołu stanowią:

1. Lista obecności radnych,

2. Lista obecności sołtysów,

3. Lista obecności zaproszonych gości,

4. Podjęte uchwały:

- uchwała nr XIII/81/2012  w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Gończycach, 

gm. Sobolew – do Zespołu Szkół w Gończycach, gm. Sobolew,

 -  uchwała  nr  XIII/82/2012  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  “  Regulaminu 
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wynagradzania  nauczycieli,  zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach,  prowadzonych 

przez Gminę Sobolew”,

 -  uchwała nr XIII/83/2012 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  XIII/84/2012  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  –  przez  Gminę 

Sobolew  –  projektu  pn.:  “Szansa  na  zmianę”,  współfinansowanego  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 -  uchwała  nr  XIII/85/2012  w  sprawie  zgłoszenia  wniosku  do  Przewodniczącej  Rady 

Powiatu  Garwolińskiego  o  nadanie  tytułu  honorowego  -  “Zasłużony  dla  Powiatu 

Garwolińskiego”,

 - uchwała nr XIII/86/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew,

  - uchwała nr XIII/87/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 r,

 - uchwała nr XIII/88/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sobolew na lata 2012 – 2017,

 - uchwała nr XIII/89/2012 w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Sobolew.

Pkt – 1  

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

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

gości oraz przybyłych księży.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W związku z tym uchwały podjęte na sesji 

mają moc prawną.

Przewodniczący Leszek Urawski oddał głos księżom.

2



Głos  zabrał  ks.  Jan  Spólny  proboszcz  parafii  Gończyce  mówiąc,  iż  społeczeństwo  jest 

zaniepokojone  i  zastanawia  się,  kto  będzie  świadczył  na  terenie  naszej  gminy  usługi 

medyczne.  Zaznaczył,  iż  jego  zdaniem  oferta  najkorzystniejsza  pod  względem 

ekonomicznym nie musi być najlepsza dla społeczeństwa, a kierowanie się ekonomią nie 

zawsze  służy  rozwojowi.  Padła  także  propozycja  ze  strony  księdza  proboszcza,  aby 

przeprowadzić  referendum wśród społeczeństwa i  niech sami zdecydują komu powierzą 

swoje zdrowie. 

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 XII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie odbytej w dniu 23 

lutego  2012  r.

4. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na w/w sesji Rady Gminy 

oraz 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 włączenia Publicznego Przedszkola w Gończycach, gm. 

Sobolew – do Zespołu Szkół w Gończycach, gm. Sobolew.

8. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  “  Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych 

przez Gminę Sobolew”.

9. 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 
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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.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację – przez Gminę Sobolew – 

projektu pn.: “Warto zmieniać siebie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

11. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zgłoszenia  wniosku do Przewodniczącej  Rady Powiatu 

Garwolińskiego  o  nadanie  tytułu  honorowego  -  “Zasłużony  dla  Powiatu 

Garwolińskiego”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew 

na lata 2012 – 2017.

15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Sobolew.

16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia 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  do  protokołu  z  XII  zwyczajnej  sesji  Rady 

Gminy w Sobolewie. Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie  w  sprawie  przyjęcia  protokołu  z  XII  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy 

w Sobolewie

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
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głosów “za” - 15
głosów “przeciw “– 0 
głosów “wstrzymujących się” - 0 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Pkt – 4 

Pan  Wójt  zdał  sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  oraz  działalności  międzysesyjnej. 
Poinformował  również,  że  Urząd  Gminy  Sobolew w połączeniu  z  10  innymi  gminami 
wystąpi w przetargu na zakup energii. Trwa konkurs na wynajem budynków w Sobolewie 
i  Gończycach  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie  działalności  POZ,  wpłynęły  3  oferty. 
Komisja odbyła już rozmowy z każdym z oferentów. Pan Wójt  na koniec dodał, iż cena nie 
jest w tym przypadku priorytetem.

Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania do pana Wójta. Nikt głosu nie zabrał.

Pkt – 5 

Sekretarz  Jan  Tywanek  przekazał  informację  z  działalności  Rady  Powiatu.  W  trakcie 

przygotowania są projekty dotyczące remontu dwóch dróg. Nadal utrzymuje się zła sytuacja 

finansowa przejętych przez powiat PKS-ów.

Radny Piotr Szczęch zapytał czy budynek PKS-ów jest na sprzedaż. 

Pan Sekretarz odpowiedział, że nie jest przeznaczony na sprzedaż lecz do wynajęcia.

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 radny 

Kazimierz Paciorek poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 27 marca 

2012  r.  Tematem było  rozpatrzenie  skargi  pani  Marii  Sampolińskiej  i  Zofii  Wójcik  na 

działalność Wójta. Omawiano również ulotki dotyczące opłat skarbowych. 
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Jako  kolejny  wystąpił  przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  radny  Jan  Krupa. 

Poinformował,  że  odbyły  się  2  posiedzenia  Komisji  Budżetu  i  Finansów.  Tematem 

pierwszego  posiedzenia,  które  odbyło  się  w  dniu  11  kwietnia  2012  r.  było  wykonanie 

budżetu oraz 3 wnioski zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Gminy w Sobolewie. Zaś 

18 kwietnia obradowano o zmianach w budżecie, zakupie samochodu dla OSP Sobolew 

i procedurze uchwalenia budżetu.

Następny przemówił przewodniczący Komisji  Oświaty,  Kultury i  Sportu Mirosław Śliz. 

Ostatnie  posiedzenie  odbyło  się  5  kwietnia  2012  r.  głównym  tematem  były  zmiany 

w  regulaminie  wynagradzania  nauczycieli,  zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach, 

prowadzonych przez Gminę Sobolew” oraz zmiany w uchwale w sprawie określenia zasad 

udzielania  i  rozmiaru  zniżek  dyrektorowi  i  wicedyrektorowi  szkoły  oraz  nauczycielowi 

pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania 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.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, że 

od ostatniej sesji posiedzeń nie było.

Jako  ostatni  relacje  z  działalności  zdał  przewodniczący  Komisji  Spraw  Społecznych, 

Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa radny Karol Marcinkowski. Poinformował, iż 

odbyło się jedno posiedzenie Komisji w dniu 9 marca 2012 r, którego tematem przewodnim 

była  dyskusja  na  temat  powołania  młodzieżowej  rady  gminy.  W  czasie  posiedzenia 

poruszono także problem związany z drożnością rowów na terenie gminy. 

Pkt – 7

Uchwała w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Gończycach, gm. Sobolew – do 
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Zespołu Szkół w Gończycach, gm. Sobolew.

Radny Piotr  Szewczyk  zapytał  czy  przedszkole  nie  może  funkcjonować  jako  oddzielna 

placówka i czy taka decyzja wynika wyłącznie z pobudek oszczędnościowych.

W  odpowiedzi  pan  Wójt  powiedział,  iż  zostanie  utworzony  jeden  zespół  szkolno-

przedszkolny  ponieważ  jest  to  lepsze  rozwiązanie.  Przedszkole  będzie  wyodrębnione 

lokalowo, dzięki oddzielnemu wejściu.

Pani dyrektor Hanna Zielińska dodała, że ona również wolałaby aby były to dwie odrębne 

placówki, dlatego zwróciła się do radnych, aby poparli jej prośbę.

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  włączenia  Publicznego  Przedszkola  w  Gończycach,  gm. 

Sobolew – do Zespołu Szkół w Gończycach, gm. Sobolew.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 10
głosów “przeciw “– 4 
głosów “wstrzymujących się” - 1 

Ww. uchwała została podjęta.

Pkt – 8

Przewodniczący  otworzył  dyskusję  i  oddał  głos  radnemu  Mirosławowi  Ślizowi,  aby 

przybliżył  wszystkim  zgromadzonym  jakie  zmiany  zostały  zaproponowane  do  uchwały 

Nr XXIV/142/2009 .Radny Mirosław Śliz omówił propozycję zmian.

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
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Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 9 

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   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 

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.

Odbyła się 10 minutowa przerwa. Pan przewodniczący wznowił obrad po przerwie.

Pkt – 10 

Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  –  przez  Gminę  Sobolew – 

projektu  pn.:  “Warto  zmieniać  siebie”,  współfinansowanego  ze  środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 11

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  wniosku  do  Przewodniczącej  Rady  Powiatu 

Garwolińskiego o nadanie tytułu honorowego -  “Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
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Na kandydatów do tytułu honorowego zgłoszono kandydatury

1. Krzysztofa Szostaka w dziedzinie działalność społeczna.

2. Elżbiety Radziej w dziedzinie kultura i sztuka.

3. Andrzeja Goliszewskiego w dziedzinie sport.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 15

głosów “przeciw” - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0 

Pkt – 12 

Przewodniczący wyjaśnił,  iż  podwyżka następuje  zgodnie z  podjętą  uchwałą  budżetową 

i założonym wzroście wynagrodzenia pracowników o 4 %.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

głosów “za” - 11
głosów “przeciw “– 0 
głosów “wstrzymujących się” - 4

Ww. uchwała została podjęta.

Pkt – 13

Pani Skarbnik przedstawiła wszystkie proponowane zmiany w budżecie gminy. 

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

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Podczas głosowania na sali nieobecny był radny 

Mirosław Śliz.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Pkt – 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na 

lata 2012 – 2017.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Podczas głosowania na sali nieobecny był radny 

Mirosław Śliz.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 15

Przewodniczący Leszek Urawski oddał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Radny 

Kazimierz Paciorek odczytał  protokół  z  posiedzenia,  które odbyło się  w dniu 27 marca 

2012 r.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny  Piotr  Szczęch  poprosił  o  wyjaśnienie  czego  konkretnie  dotyczyła  skarga. 

Przewodniczący udzielił odpowiedzi odczytując treść skargi, która wpłynęła od pani Marii 

Sampolińskiej i Zofii Wójcik.

Następnie głos zabrał pan Sekretarz i szczegółowo jeszcze raz wyjaśnił powyższą skargę.

Radny Karol  Marcinkowski  zapytał  czy rada musi  w tej  sprawie  podejmować uchwałę. 

Padła odpowiedź pana radcy prawnego, że tak. 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Sobolew.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Podczas głosowania na sali nieobecny był radny 

Mirosław Śliz.

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

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Odbyła się 10 minutowa przerwa. Przewodniczący wznowił obrady po przerwie.
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Pkt – 16 

Przewodniczący oddał głos obecnej na sesji mieszkance gminy pani Matyka.

P.  Matyka  zapytała,  czy prawdą jest,  iż  ksiądz Jan  Spólny proboszcz parafii  Gończyce 

dostał pieniądze, które początkowo przeznaczone były na remont kościoła pod wezwaniem 

Piotra i Pawła w Sobolewie, a które ksiądz Tadeusz Wojtkowicz proboszcz parafii Sobolew 

oddał na rzecz parafii w Gończycach.

Odpowiedzi  udzielił  pan Wójt.  Wyjaśnił,  że  ogłoszony był  konkurs  i  parafia  Gończyce 

złożyła wniosek i w wyniku rozstrzygnięcia dostała pieniądze na planowaną inwestycję. Zaś 

parafia  Sobolew  nie  brała  udziału  w  konkursie,  dlatego  przytoczone  oskarżenia  są 

bezpodstawne.

Pani Matyka zapytała także, czy dalsza część ul. Kościuszki będzie miała doprowadzaną 

kanalizację.

Pan Wójt powiedział, że kanalizacja na tym odcinku nie jest projektowana, ponieważ jest to 

trudne,  gdyż  jedynym  rozwiązaniem  jest  przeprowadzenie  jej  przez  prywatne  posesje 

mieszkańców,  mieszkających  przy  tym  odcinku  drogi,  a  pozyskanie  zgody  wszystkich 

będzie trudne.

Następnie głos zabrał  pan Michał Proczek mówiąc, że wspólnie z  bratem złożyli  ofertę 

odnośnie konkursu na dzierżawę budynków i chcieliby wiedzieć, co jest brane najbardziej 

pod uwagę przy wyborze oferty, skoro padają zdania, że nie są to finanse.

Pan  Wójt  odczytał  kryteria  oceny  merytorycznej  ofert  i  dodał,  że  z  kryterium wynika, 

że kwestia finansowa nie jest najwyżej punktowana.

Pan Proczek zadał kilka pytań odnośnie trzeciej oferty. Między innymi oto, czy znany jest 

zakres  oferowanych  usług  medycznych,  czy  będą  specjaliści  i  czy  wygranie  tej  oferty 
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oznacza,  iż  mieszkańcy gminy będą musieli  jeździć do Otwocka aby korzystać  z  usług 

specjalistycznych.

Pan Wójt  przyznał,  że faktycznie nie będzie stałych poradni specjalistycznych, ale będą 

oddelegowywani specjaliści w zależności od potrzeb mieszkańców.

Pan Michał Proczek zapytał jeszcze, czy to prawda, że wpłynęła oferta dzierżawy szkół 

w Godziszu i Chotyni. 

Pan  Wójt  odpowiedział,  iż  konkretna  oferta  nie  wpłynęła,  choć  przyznaje,  że  rozmowa 

wstępna się odbyła. Lecz w obecnej sytuacji, gdy nie została podjęta decyzja o likwidacji 

tych palcówek wszystko pozostaje bez zmian.

Sołtys  wsi  Ostrożeń  Pierwszy  Pasik  Jan  zapytał  jak  będzie  to  wyglądało  w  praktyce, 

ponieważ wszyscy złożyliśmy deklarację w której określiliśmy wybór lekarza pierwszego 

kontaktu, więc u kogo będziemy leczyć się w chwili wygaśnięcia obecnej umowy. 

Pan Wójt zaznaczył, iż nie jest to jego wymysł przeprowadzał dyskusję i decyzja zapadła, 

aby ogłosić konkurs. Co do lekarza to wszyscy wypełnią ponownie deklarację i wszystko 

będzie jasne.

Radny Roman Ochnio zapytał, czy ta dyskusja jest zgodna z prawem skoro konkurs nie 

został jeszcze rozstrzygnięty. 

W odpowiedzi radca prawny zaznaczył, iż nie padły żadne istotne informacje, więc jest to 

zgodne z prawem.

Radny Roman Ochnio prosił jeszcze o informację co będzie z estetyką Gminy Sobolew.

Pan  przewodniczący  udzielił  odpowiedzi,  że  temat  ten  był  poruszany   na  ostatnim 

posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Padła prośba ze strony komisji 

aby dzielnicowy zwrócił większą uwagę na czystość w naszej gminie. Problem tkwi przede 
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wszystkim w ludziach, dlatego trzeba pracować nad mentalnością społeczeństwa, aby coś 

mogło się zmienić. 

Radny Roman Ochnio zwrócił się do sołtysów, że nie rozumie co za problem jest udrożnić 

przepusty na swojej posesji i poprosił, aby zwracali mieszkańcom na to uwagę, ponieważ 

później są problemy i wszyscy zgłaszają się do Urzędu, a wcześniej nic nie robią sami aby 

takich sytuacji uniknąć.

Radna  Anna  Rucińska  wystąpiła  w  imieniu  mieszkańców  ul.  Wiejskiej  i  ul.  Wspólnej 

z prośbą o przyspieszenie przetargu na ulepszenie tych dróg. 

Pan Wójt poinformował, że przetarg został już ogłoszony.

Jako kolejny głos zabrał pan sołtys Gazda Ryszard. Podzielił się swoim spostrzeżeniem, iż 

roznosząc  nakazy  płatnicze  zauważył,  że  niektórzy  płacą  znacznie  niższe  kwoty  niż 

powinni. Jest to niesprawiedliwe wobec pozostałych uczciwych podatników.

Radny Marian Lipiec poruszył temat śmieci i zapytał, czy na terenie naszej gminy wszyscy 

posiadają pojemniki na śmieci.

Pan Wójt odpowiedział, że kwestia śmieci niedługo sama się rozwiąże, ponieważ wkrótce 

zostanie wprowadzona tzw “opłata śmieciowa”.

Jako ostatni głos zabrał ksiądz proboszcz Tadeusz Wojtkowicz i podziękował wszystkim za 

zajęcie stanowiska w sprawie TV Trwam.

Więcej głosu nikt nie zabrał.

Na tym protokół z sesji zakończono.

Przewodniczący Rady
/-/  Leszek Dariusz Urawski
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