
Protokół Nr XVII/2012

z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 25 października 

2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Godzina rozpoczęcia – 1100

Godzina zakończenia – 1540

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. Krzysztof Żochowski - dyrektor SP ZOZ w Garwolinie;

7. Mirosław Walicki

8. Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP;

9. Sołtysi z sołectw gminy Sobolew;

10. 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 XVII/108/2012 w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

-  uchwała  nr  XVII/109/2012 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Sobolew 

w drodze kupna niezabudowanej nieruchomości gruntowej;

-  uchwała  nr  XVII/110/2012 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Sobolew 

w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej;



- uchwała nr XVII/111/2012 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew;

- uchwała nr XVII/112/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok;

-  uchwała  nr  XVII/113/2012 w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Sobolew na lata 2012 – 2017.

Pkt – 1  

Przewodniczący obrad dokonał otwarcia XVII 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.  Następnie 

odczytał treść porządku obrad.

Przewodniczący  zwrócił  się  do  radnych  o  zgłaszanie  zmian  do  porządku  obrad.  Pan  Wójt 

przedstawił propozycję, aby dodać pkt 4a tj. podjęcie stanowiska w sprawie planowanej likwidacji 

Posterunku Policji w Sobolewie.

Przewodniczący zaś zaproponował dodać jako pkt 4a wystąpienie posła na Sejm RP Grzegorza 

Woźniaka,  natomiast  jako  pkt  4b  podjęcie  stanowiska  w  sprawie  planowanej  likwidacji 

Posterunku Policji w Sobolewie.

Przewodniczący poddał swój wniosek pod głosowanie – w sprawie dodania pkt 4a i 4b. 

Przystąpiono  do  głosowania.  W  głosowaniu  uczestniczyło  14  radnych.  Podczas  głosowania 

nieobecny był radny Wiesław Garnek.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Proponowany wniosek został przyjęty.

Przewodniczący odczytał treść porządku obrad po dokonanych zmianach.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.



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

13 września 2012 r.

4. Spotkanie z Krzysztofem Żochowskim dyrektorem SP ZOZ w Garwolinie.

4a. Wystąpienie posła na Sejm RP Grzegorza Woźniaka.

4b. Podjęcie stanowiska w sprawie planowanej likwidacji Posterunku Policji w Sobolewie.

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

informacja z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja z działalności Rady Powiatu.

7.  Informacja Przewodniczących Stałych Komisji  Rady Gminy z  działalności  Komisji  między 

sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze 

kupna niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze 

darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  organizacji  wspólnej  obsługi  administracyjnej,  finansowej 

i organizacyjnej szkół i przedszkoli 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.

W następnej kolejności przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad.

W głosowaniu  uczestniczyło  14  radnych.  Podczas  głosowania  nieobecny  był  radny  Wiesław 

Garnek.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw“ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie.



Pkt – 3

Przed przystąpieniem do pkt 3 porządku obrad sesji Rady Gminy w Sobolewie na sesję przybył 

radny Wiesław Garnek.

Przewodniczący zapytał,  czy ktoś ma uwagi odnośnie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady 

Gminy w Sobolewie. Nikt nie zabrał głosu.

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z XVI 

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.

Pkt – 4 
Głos zabrał Krzysztof Żochowski – dyrektor SP ZOZ w Garwolinie. Poinformował, iż obecnie 

SPZOZ Garwolin ma stabilną sytuację finansową. Jeśli chodzi o szpitale powiatowe na Mazowszu 

SPZOZ  Garwolin  klasyfikuje  się  na  3  pozycji.  Ogólna  sytuacja  finansowa  Mazowsza  jest 

niezadowalająca. Obecnie SPZOZ Garwolin wypracował 5 mln zł nadwykonań. Następnie pan 

dyrektor przedstawił najważniejsze dane statystyczne obrazujące sytuację finansową w SPZOZ 

Garwolin.  SP  ZOZ  ma  ujemny  wynik  finansowy  związany  z  ogromnym  odpisem 

amortyzacyjnym. Natomiast, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację finansową, to na tę chwilę jest ona 

stabilna. Na bieżąco regulowane są zobowiązania. Po odliczeniu amortyzacji, szpital ma bardzo 

dobry wynik finansowy. Pan Żochowski dodał, iż zawsze mógłby być lepszy, ale w porównaniu 

z tym, co mogą pokazać inne szpitale, jest to wynik bardzo przyzwoity.

Pan   Mirosław  Walicki  uzupełnił  wypowiedź  pana  Żochowskiego  informując,  że  szpital 

przeznaczył w ubiegłym roku na inwestycję 9 mln zł. 

Dyrektor  podkreślił,  że  SPZOZ  Garwolin  jest  jednym  z  najlepiej  wyposażonych  szpitali 

powiatowych.  W  jego  wyposażeniu  znajdują  się  między  innymi:  nowoczesne  aparaty 

rentgenowskie,  aparaty  USG,  tomograf  komputerowy,  lądowisko, nowa  aparatura  medyczna 

wszystko z najwyższej półki światowej. Dzięki wyposażeniu można w szpitalu już wykonywać 

nawet zabieg ECPW.



Radny Piotr Szczęch zauważył, iż w przedstawionej prezentacji nie są widoczne dane dotyczące 

migracji na przestrzeni lat– chodzi szczególnie o to, ilu jest leczonych obecnie pacjentów i czy jest 

to wskaźnik spadkowy czy wzrostowy.

Pan Mirosław Walicki  odpowiedział,  że  zauważono znaczny wzrost  w udzielanych poradach, 

natomiast w przypadku hospitalizacji, wzrost jest niewielki.

Radny Roman Ochnio podsumował, iż zaprezentowane przez pana dyrektora sprawozdanie jest 

ładne, ale czy w rzeczywistości też tak wszystko ładnie wygląda. Zdaniem radnego nic się nie 

poprawiło,  kolejki  do specjalistów są bardzo długie,  a gwarancji  na zapisanie  się  też  nie  ma. 

Wygląd  szpitala  oraz  wyposażenie  faktycznie  się  poprawiły,  ale  dostępność  do  świadczonych 

usług nadal nie uległa poprawie.

Pan Krzysztof Żochowski udzielił odpowiedzi, że jeśli chodzi o kwestię dostępności to szpital 

powiatowy w Garwolinie jest w stanie świadczyć znacznie więcej usług-szpital ma taki potencjał, 

ale to zależy od budżetu NFZ. 

Pan Mirosław Walicki ponownie zabrał głos twierdząc, że fundusze wyczerpały się w pierwszej 

połowie roku, a od drugiej połowy roku działalność szpitala finansowana jest z własnego budżetu. 

Obecnie NFZ nie wypłacił  placówce 5 mln zł  za nadwykonanie usług,  w dodatku działalność 

placówki jest ograniczona limitem NFZ.  Mirosław Walicki tłumaczył, że sytuacja byłaby inna, 

gdyby  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  przeznaczał  więcej  pieniędzy  na  udzielanie  świadczeń 

specjalistycznych. Tymczasem pieniędzy w porównaniu do potrzeb jest za mało. Ponadto NFZ 

zapewnia, że nie pokryje kosztów nadwykonań z ubiegłego roku. Wszystkie poradnie są czynne, 

ale nie ma nowych zapisów w tym roku. Mirosław Walicki dodał, że gdyby brano pod uwagę 

tylko pieniądze z NFZ i nie robiono nadwykonań, to poradnie byłyby nieczynne od połowy roku.

Pan Krzysztof Żochowski wyraził swoje zdanie, że często stawiane są zarzuty odnośnie sytuacji 

finansowej szpitala. Ale takie problemy są w każdej placówce szpitalnej. 

Sołtys  wsi  Godzisz  Władysław  Gazda zwrócił  się  do  pana  Żochowskiego,  że  podkreślił, 

iż wszyscy potrzebujący pomocy medycznej są przyjmowani, lecz w praktyce wygląda to inaczej. 

Przytoczył  przykład  dziecka,  które  w  ostatnim  czasie  trafiło  do  szpitala  Powiatowego 

w Garwolinie z wysoką gorączką i nie chciano udzielić pomocy, ponieważ dziecko powinno mieć 

skierowanie od lekarza rodzinnego.

W  odpowiedzi  pan  Krzysztof  Żochowski  przytoczył  obowiązujące  zasady  udzielania  nocnej 

i świątecznej pomocy medycznej. 



Radny  Jan  Krupa  zapytał  dyrektora  szpitala,  czy  placówka  ma  wyłącznie  dochody  własne 

i z czego są one uzyskiwane oraz czy poza wpływami z NFZ istnieją inne wpływy.

Pan  Krzysztof  Żochowski  zaznaczył,  iż  istnieją  inne  wpływy  między  innymi  z  badań 

laboratoryjnych oraz prześwietleń komercyjnych. Jednak największą część dochodów własnych 

bo około 95 % stanowią wpływy z NFZ.

Radny Jan Krupa dodał, iż ostatnio był w szpitalu. Utworzyła się duża kolejka,  przywieziono 

wówczas narkomana i wszyscy zajmowali się tylko nim, nie zważając na resztę oczekujących na 

przyjęcie. Jego zdaniem do tego pięknego budynku potrzebny jest inny personel.

Pan Krzysztof Żochowski nie zgodził się z zarzutami radnego Jana Krupy, ponieważ jego zdaniem 

personel pracuje dobrze. Dodał, iż na pewno nikt nie jest doskonały, ale należy mieć na uwadze 

fakt,  że  pomoc  udzielana  jest  w  pierwszym  kolejności  osobie,  która  z  medycznego  punktu 

widzenia najbardziej jej potrzebuje. Gdyby szpital zajmował się tylko nagłymi przypadkami, to 

wówczas wszystko by funkcjonowało lepiej. Przeprosił za niedogodności, ale zaznaczył przy tym, 

iż często trudno ich uniknąć.

Sołtys  wsi  Ostrożeń  Pierwszy Jan  Pasik  zapytał,  czy  istnieje  możliwość  pozyskania  większej 

ilości środków z NFZ.

Pan Krzysztof Żochowski wyjaśnił, że w polskim systemie prawnym to NFZ jest odpowiedzialny 

za opiekę zdrowotną. Jeśli chodzi o środki budżetowe przeznaczone na służbę zdrowia w Polsce, 

to tylko dwa-trzy państwa w Europie mają do dyspozycji kwotę niższą.

Radny Jan Krupa stwierdził,  że za ostatni rok szpital wypracował wynik finansowy w kwocie 

-2 mln zł.  W takim razie z jakich źródeł szpital odnowi majątek po kilku latach.

Pan Krzysztof Żochowski odpowiedział,  iż nie dysponuje konkretną wiedzą na temat tego, co 

będzie  w  przyszłości.  Zaznaczył  ponadto,  że  istnieją  różne  priorytety,  ponieważ  jemu zależy 

głównie na tym, aby udzielić pomocy jak największej liczbie chorych, a sytuacja finansowa nie 

jest dla niego pierwszorzędnym priorytetem.

Radny Jan Krupa chciał upewnić się, czy  płynność finansowa pozwala pokryć koszty wszystkich 

obecnie świadczonych usług i  czy nie ma obawy, że w przyszłości może zabraknąć środków 

nawet na wynagrodzenia dla pracowników.

Pan Krzysztof Żochowski udzielił odpowiedzi radnemu Krupie, iż do końca roku szpital płynności 

nie utraci,  ale jeśli  chodzi  o  przyszły rok,  to  nie  jest  w stanie  zagwarantować utrzymania tej 

płynności.



Radny Krupa zapytał dyrektora, jaki jest poziom zadłużenia szpitala.

Pan Krzysztof Żochowski potwierdził, że szpital ma długi, które są wynikiem  zaciągniętych przez 

placówkę  szpitalną  kredytów.  Obecnie  zaciągnięte  są  2  kredyty  bankowe.  Jeden  kredyt 

inwestycyjny w wysokości ok. 2 mln zł. Z tych 2 mln kredytu połowa została spłacona dzięki 

uzyskaniu środków unijnych, a druga połowa jest systematycznie spłacana. Zaciągnięty jest też 

drugi  kredyt  w  wysokości  2,5  mln  zł,  którego  przeznaczeniem  było  zabezpieczenie  wkładu 

własnego do RPO. Ten kredyt będzie spłacany od przyszłego roku.

Pani Danuta Proczek poruszyła temat oddziału geriatrycznego tj. oddziału dla przewlekle chorych. 

Zadała pytanie, czy jest planowany jakiś oddział dla ludzi starszych, bowiem takich ludzi ciągle 

przybywa.

Pan Żochowski odpowiedział, iż NFZ nie refunduje już tego typu usług. Dla takich osób są domy 

opiekuńcze. Podkreślił, iż szpital nie ma miejsc na świadczenie tego rodzaju usług. Na chwilę 

obecną nie jest to możliwe.

Przewodniczący podziękował panu Krzysztofowi Żochowskiemu za przyjęcie zaproszenia oraz 

wystąpienie, wyrażając nadzieję na kolejne spotkania w przyszłości.

Pkt – 4a 

Poseł Woźniak poinformował, iż powodem jego obecności na sesji Rady Gminy w Sobolewie jest 

chęć  zwizytowania  samorządów.  Pogratulował  wprowadzenia  do  porządku  obrad  punktu 

związanego z opieką medyczną.

Wyraził swoje zdanie, że należy domagać się sprawnie funkcjonującego szpitala. Przytoczył kilka 

faktów  z  przeszłości  dotyczących  remontów  i  pozyskiwania  środków  na  inwestycje 

w  Powiatowym  Szpitalu  w  Garwolinie.  Poinformował  między  innymi,  iż  w  wyniku 

przeprowadzonego głosowania odmówiono przyznania funduszy w kwocie 300 tys. zł. Lądowisko 

przy szpitalu  zostało wybudowane tylko  dzięki  wysiłkom i  staraniom wielu  samorządowców, 

ponieważ wojewoda chciał pozbawić powiat środków przeznaczonych na powyższy cel.

W  przypadku  likwidacji  wiele  rzeczy  zostało  już  zabranych,  jeszcze  nie  ma  konkretnych 

informacji odnośnie sądów – czy planowana jest likwidacja placówek sądowych.

Pan Poseł pochwalił likwidowanie zbędnych placówek szkolnych. Wyraził swe uznanie odnośnie 

otwarcia  na  terenie  gminy  Sobolew  nowego  przedszkola.  Pogratulował  również  rozsądnej 

gospodarki  środkami finansowymi,  szczególnie ograniczania  zadłużenia finansowego.  Był  pod 

wrażeniem pomysłu powołania grupy młodzieżowej. Zaprosił wszystkich do Sejmu. Następnie 



poruszył kwestię posterunku Policji.  Podkreślił,  iż nie wie jaka decyzja zostanie podjęta w tej 

sprawie. Zaznaczył jednak, że w tym przypadku wina leży po stronie rządu.

Radny Roman Ochnio zabrał głos i wyraził swoje zdanie na temat władzy.

Pan Woźniak zaznaczył, iż jest do dyspozycji i czeka tylko na zaproszenie. Zgadza się z radnym 

Romanem Ochnio odnośnie sytuacji w polskim rządzie.

Radny Lipiec zabrał głos twierdząc, iż nie słyszał, aby w sejmie ktoś wystąpił o ograniczenie 

finansowania  partii.  Ciągle  składane  są  obietnice  bez  pokrycia  odnośnie  przeprowadzenia 

likwidacji Senatu. 

Na tym zakończono wystąpienie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Woźniaka.

Następnie Przewodniczący Rady oddał ponownie głos panu Krzysztofowi Żochowskiemu. 

Pan  Żochowski  poinformował,  że  od  pewnego  czasu  trwają  rozmowy  na  temat  POZ 

w Gończycach. Wyraził zainteresowanie świadczeniem usług w POZ w Gończycach.

Radny  Lipiec  zarzucił  panu  Żochowskiemu  brak  zainteresowania  nawiązaniem  współpracy 

z Sobolewem.

Pan Krzysztof Żochowski podkreślił, iż jest otwarty na propozycje, lecz nie ukrywa, że bardziej 

jest zainteresowany dzierżawą w Gończycach.

Radny Piotr Szczęch zaznaczył, iż SPOZ Garwolin nie wzięło udziału w pierwotnym konkursie.

Pan dyrektor udzielił odpowiedzi, iż może jest to mało wiarygodne, ale brak udziału w konkursie 

wynikał z braku wiedzy, iż takowy konkurs był.

Salę obrad opuściła radna Anna Rucińska.

Pkt – 4b

Głos  zabrał  pan  Wójt.  Poinformował  o  proteście  odnośnie  planowanej  likwidacji  posterunku 

Policji  w  Sobolewie  oraz  braku  zgody  na  reorganizację.  Zaproponowano  dwa  warianty 

proponowanych zmian, ale oba zdaniem pana Wójta są nie do przyjęcia. Dlatego należy podjąć 

stanowisko i sprzeciwić się stanowczo proponowanej reorganizacji. Od 1 grudnia bieżącego roku 

posterunek w Sobolewie zostanie przeniesiony do Łaskarzewa. Gmina nic już nie uzyska w tej 

sprawie, ale niech pozostanie ślad świadczący o braku zgody na likwidację posterunku w naszej 

miejscowości.

Radny Kazimierz Paciorek apelował o wyrażenie sprzeciwu wobec planowanej reorganizacji.



Radny Karol Marcinkowski poparł przedmówców zaznaczając, że jest jak najbardziej słusznym, 

aby apelować do posłów poprzez wyrażenie stanowiska w sprawie planowanych zmian.

Pan  Sekretarz  Jan  Tywanek  poinformował,  że  jeżeli  chodzi  o  stanowisko  pozostałych  gmin 

powiatu garwolińskiego, to usłyszał wiele różnych opinii, gdyż wielu gmin w ogóle powyższy 

problem nie dotyka. Jedyną gminą, która zgadza się na proponowane zmiany jest gmina Borowie. 

Zdaniem Sekretarza Jana Tywanka, klamka w danej sprawie już zapadła. Teraz pozostaje tylko 

możliwość  wyrażenia  swojego zdania  na  ten temat.  Ogólnie  mówiąc Powiat  Garwoliński  jest 

przeciwny nadchodzącym zmianom.

Radny  Szczęch  zaapelował,  aby  podczas  wystosowywania  stanowiska  przytoczyć  jakieś 

konkretne dane.

Po  zakończeniu  dyskusji  na  temat  planowanej  likwidacji  posterunku  Policji  w  Sobolewie 

przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna była radna Anna Rucińska.

głosów “za” -14

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 5

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

załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt – 6

Informacja z działalności Rady Powiatu.

Pan Sekretarz Jan Tywanek poinformował, iż w dniu 28 września 2012 roku odbyła się sesja Rady 

Powiatu, na której przekazane zostały następujące informacje:

- informacja na temat realizacji inwestycji powiatowych w roku 2012,

-  informacja  na  temat  wyników  egzaminów  potwierdzających  kwalifikacje  zawodowe 

absolwentów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński,

-  sprawozdanie  z  realizacji  „Powiatowego  Programu  Opieki  nad  Zabytkami  Powiatu 

Garwolińskiego za lata 2010 – 2013” za okres od 29 lipca 2010 roku do 29 lipca 2012 roku,

- informacja o wielkości i źródłach pozyskania środków pozabudżetowych w roku 2012 r.,

-  informacja  dotycząca  usług  medycznych  oraz  stopnia  realizacji  kontraktów  SPZOZ 



w Garwolinie,

- sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki PKS w Garwolinie SA za sierpień i 8 m-cy 2012 r.

Pkt – 7

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.

Zdawanie sprawozdania ze swojej działalności rozpoczęła Komisja Rewizyjna. Przewodniczący 

Komisji Kazimierz Paciorek poinformował, że od ostatniej sesji nie były zwoływane posiedzenia 

Komisji.

Radny  Jan  Krupa  poinformował,  iż  Komisja  Budżetu  i  Finansów  zebrała  się  w  ostatni 

poniedziałek. Tematem głównym było wdrażanie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.

Radny Śliz oznajmił, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu nie obradowała od ostatniej sesji Rady 

Gminy.

Radny  Lipiec  natomiast  zakomunikował,  że  Komisja  Rolnictwa,  Gospodarki  i  Ochrony 

Środowiska odbyła jedno posiedzenie.  Tematem był nowy podział  gminy na jednomandatowe 

okręgi wyborcze.

Radny Marcinkowski  powiadomił,  iż  Komisja  Spraw Społecznych,  Samorządu Terytorialnego 

i  Bezpieczeństwa  obradowała  3  października.  Komisja  wypracowała  podczas  posiedzenia 

wspólnie  z  sołtysami  cztery  warianty  podziału  Gminy  Sobolew  na  15  jednomandatowych 

okręgów wyborczych.

Pkt – 8

Przewodniczący Rady Leszek Urawski poinformował, iż posiedzenie wspólne Komisji odbyło się 

w dniu 24 września 2012 r. Podczas obrad poruszone zostały następujące tematy:

- zmiany w ordynacji wyborczej,

- etapy wdrażania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

-  naprawa drenażu w miejscowości Trzcianka,

- projekt podziału dwóch działek w Gończycach.



Pkt – 9

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Radny  Paciorek  zabrał  głos  informując,  że  zwoływane  były  komisje  i  pomimo  wysuniętych 

propozycji ze strony Rady projekt uchwały jest inny.

Pan Wójt wyjaśnił, iż zgodnie z życzeniem Rady skonsultowano się z Komisarzem Wyborczym 

i okazało się, że nie można dokonywać podziału w obrębie jednego sołectwa oraz przyłączać 

sołectwo do miejscowości podzielonych można jedynie łączyć w całości ze sobą sołectwa. 

Sołtys wsi Nowa Krępa Wiesław Dudkowski wyraził swe zdanie, iż chciałby, aby Nowa Krępa 

została połączona  z Sobolewem.

Sekretarz powiadomił zebranych na sali,  iż to on był w sprawie podziału Gminy Sobolew na 

okręgi wyborcze u pana Komisarza i w wyniku przeprowadzonych konsultacji okazało się, że 

możliwy jest tylko taki podział, który przedstawiony jest w przygotowanym projekcie uchwały. 

Przystąpiono  do  głosowania  nad  projektem uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Sobolew na 

okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Nieobecna była radna Anna Rucińska.

głosów “za” - 13

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 1

Ww. uchwała została podjęta.

Pkt – 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze kupna 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Pan Wójt wyraził chęć nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej od państwa Jaczewskich.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Nieobecna była radna Anna Rucińska.

głosów “za” - 9

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 5



Ww. uchwała została podjęta.

Pkt – 11

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Sobolew  w  drodze 

darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Na  początku  poinformowano,  iż  Państwo  Jaczewscy  pragną  przekazać  w  drodze  darowizny 

Gminie Sobolew ul. Leszczynową.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew 

w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Nieobecna była radna Anna Rucińska.

głosów “za” - 10

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 4

Ww. uchwała została podjęta.

Pkt – 12

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  organizacji  wspólnej  obsługi  administracyjnej,  finansowej 

i organizacyjnej szkół  i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Pan Wójt zabrał głos informując, iż Regionalna Izba Obrachunkowa uznała konieczność podjęcia 

powyższej uchwały, stąd też prezentowany projekt.

Przystąpiono  do  podjęcia  uchwały  w  sprawie  organizacji  wspólnej  obsługi  administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej szkół  i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Nieobecna była radna Anna Rucińska.

głosów “za” -14

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 Rady Gminy w Sobolewie oddał głos pani Skarbnik Grażynie Napora. 

Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła propozycję zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok. 



Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Nieobecna była radna Anna Rucińska.

głosów “za” - 14

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 14 

Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 

2012 – 2017.

Przystąpiono do podjęcia ww. uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Nieobecna była radna Anna Rucińska.

głosów “za” -14

głosów “przeciw “ - 0

głosów “wstrzymujących się” - 0

Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt – 15

Interpelacje, wolne wnioski.

Radny  Karol  Marcinkowski  zapytał,  na  jakim  etapie  jest  sporządzanie  nowego  Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.

Odpowiedzi  na  powyższe  pytanie  udzielił  pan  Wójt  informując,  że  w  ostatnim  czasie  został 

ogłoszony przetarg.

Radny Kazimierz Paciorek zaproponował zorganizowanie wyjazdu do Sejmu. Propozycję poparł 

radny Piotr Szczęch. Pozostali radni również przychylili się do powyższej propozycji.

Następnie  głos  zabrała  radna  Agnieszka  Cyrta  informując,  że  pani  sołtys  Danuta  Błachnio 

konsultowała  z  policją  budowę przejścia  dla  pieszych  na  ul.  Milanowską  przez  tory.  Policja 

zgodziła  się  poprzeć  ten  wniosek.  Pani  sołtys  zaproponowała  wystosowanie  pisma  do  PKP 

o  budowę  takiego  przejścia.  Radna  natomiast  zaproponowała,  aby  wystosować  wniosek  nie 

o budowę, lecz przebudowę i zrobienie wejścia na peron z tamtej strony. Radni poparli pomysł 

radnej Agnieszki Cyrta.

Radna Maria Kowalczyk podziękowała za wykonanie części ul. Podlasie.



Radny Wiesław Garnek wyszedł z propozycją zorganizowania dla radnych szkolenia związanego 

z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Radny Piotr Szczęch nawiązał do przegranego w ostatnim czasie procesu. Wyszedł z propozycja 

próby  odkupienia  od  OSM  Garwolin  działki  wraz  ze  zlewnią  mleka,  które  gmina  utraciła 

w wyniku zasiedzenia.

Radny Lipiec wyraził swoje zdanie, że nowo zbudowana ul. Polna wygląda jak po remoncie, a nie 

po budowie. 

Zdaniem  radnego  Jana  Krupy  nikt  ze  strony  urzędu  nie  sprawuje  nadzoru  nad  poprawnym 

wykonaniem zlecenia.

Następnie padła propozycja zaproszenia na kolejne posiedzenie pana Jarosława Wyglądały.

Jako kolejny głos zabrał dyrektor ZS Sobolew – Krzysztof Łapacz. Poinformował zgromadzonych 

o  problemie  związanym  z  piecem  grzewczym  znajdującym  się  w  szkole  w  Godziszu. 

Przypomniał,  iż  podjęta  została decyzja,  aby dokonać remontu tegoż pieca.  Tak też się stało. 

Obecnie piec działa, ale pojawił się poważny problem, gdyż konserwator nie chce oddać go do 

użytku i powstał dylemat co robić dalej.

Do powyższego tematu rozpoczęła się dyskusja.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury i  Sportu,  iż  jego zdaniem należałoby podjąć jakąś decyzję dotyczącą budynku szkoły 

w Godziszu.

Radny  Krupa  zaproponował  przeniesienie  przedszkola  z  Sobolewa  do  szkoły  w  Godziszu 

i wówczas budynek zostanie zagospodarowany.

Dyr.  Krzysztof Łapacz uznał pomysł radnego za bardzo trafiony.

Zdaniem radnego Mirosława Śliza dyskusja na powyższy temat jest zbędna, gdyż zakup nowego 

pieca jest nieunikniony.

Powstała  propozycja,  aby  utworzyć  w  Godziszu  zespół  szkolny  i  przenieść  przedszkole 

z Sobolewa do Godzisza.

Następnie Radny Ochnio skierował następujące pytania do pana Wójta:

- czy wpłynęło pismo od mieszkańców Trzcianki, 

- na jakim etapie jest projekt kanalizacji w Gończycach,



- czy Gmina przejmuje wiatę od SKR,

- pobocza wzdłuż ul.  Żelechowskiej są naprawione, ale w dalszej części drogi z Sobolewa do 

Gończyc jest  jeszcze wiele do zrobienia,  czy istnieje możliwość, żeby pobocze na całym tym 

odcinku zostało naprawione,

- w Gończycach powstaje nowy zakład czym będzie się specjalizował.

Pan Wójt kolejno ustosunkował się do powyższych pytań radnego. Poinformował, iż pismo od 

mieszkańców wpłynęło w dniu dzisiejszym. Projekt kanalizacji w Gończycach jest na ukończeniu. 

Urząd  Gminy  planuje  przejęcie  wiaty  od  SKRu.  Jeśli  chodzi  o  ul.  Żelechowską  to  trudno 

odpowiedzieć na powyższe pytanie,  ponieważ jest  to droga wojewódzka,  a rozmowy i  prośby 

z zarządem dróg wojewódzkich często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.  W Gończycach 

faktycznie powstaje  nowy zakład.  Została  wydzierżawiona  hala,  w której  ma być przetapiany 

plastyk.  Powstało oburzenie ze strony mieszkańców, że Gończyce zostaną zaśmiecone. Dlatego 

wspólnie z panem sołtysem pozwoliliśmy sobie odwiedzić to miejsce. Na miejscu okazało się, że 

właściciel ma zezwolenie na przerób powyższego odpadu, z którego planuje produkować rękaw 

foliowy. 

Wypowiedź pana Wójta uzupełnił Radny Wiesław Garnek, zarazem sołtys Gończyc podkreślając, 

że  jego  zdaniem,  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  zagrożenia  dla  ludzi.  Obawa  jest  taka,  że  jak 

produkcja ruszy to wówczas mogą pojawić się różne problemy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Leszek Urawski zakończył 

obrady XVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sobolewie. 

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady

/-/ Leszek Dariusz Urawski


