Protokół Nr XXXII
z XXXIII Sesji Rady Gminy Sochocin
z dnia 12 listopada 2014 roku
w sali widowiskowe Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie
pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza
- Przewodniczącego Rady Gminy
Obrady rozpoczęto o godz. 10.00
Stan Radnych -15, obecnych – 14
Zakończono o godz. 11.30

Ad – 1
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXIII Sesję Rady
Gminy Sochocin VI kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy
14 Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie
powiedział, co następuje: „ Dodam, że niestety 14 Radnych, naszego kolegę Andrzeja
Romatowskiego dotknęła tragedia rodzinna. Proponuję minutą ciszy uczcić pamięć żony Pana
Andrzeja. Minuta ciszy. Dziękuję”.
Następnie powitał Państwa Radnych i Państwa Sołtysów, Panią Annę Zwierzchowską
– Wójta Gminy Sochocin, Pana Jerzego Ryzińskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sochocin,
Panią Marzannę Kucharzak - Skarbnika Gminy, Pana Jacka Nieściora - Kancelaria Radcy
Prawnego

J. Nieścior,

dyrektorów placówek oświatowych (według listy zaproszonych

gości), kierowników jednostek organizacyjnych (według listy zaproszonych gości),
kierowników wydziałów (według listy zaproszonych gości), przedstawicieli lokalnych
mediów.
Ad – 2
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 2 – „Przyjęcie
porządku obrad ”.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Świercz – zapytał, czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby w sprawie porządku obrad zabrać głos.
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Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Świercz poddał pod głosowanie porządek obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad – 3
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – przeczytał punkt 3 porządku obrad:
„Przyjęcie protokołu z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin, która
odbyła się w dniu 22 września 2014 roku”. Następnie zapytał, czy Państwo Radni mają
uwagi do Protokołu.
Nie było uwag.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXII
Sesji Rady Gminy Sochocin, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2014 roku.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” –0.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad – IV
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przeszedł do punktu 4 porządku
obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych”. Poprosił o wystąpienie Panią
Annę Zwierzchowską – Wójta Gminy.
Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy powiedziała, co następuje:
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi. Szanowni Państwo.
Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2014 r.
oraz na Nadzwyczajnej Sesji w dniu 22 września 2014 r. zostały przekazane do organów
nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do komórek merytorycznych
Urzędu Gminy w celu ich realizacji.
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W okresie od 26 sierpnia podejmowane były działania w zakresie bieżących spraw gminy
i Urzędu Gminy w formie 14 Zarządzeń Wójta.
Najważniejsze z nich to Zarządzenie dotyczące spraw finansowych i organizacyjnych Urzędu
Gminy.
W celu poprawy jakości funkcjonowania Urzędu Gminy realizujemy zadania pod
nazwą „Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach
samorządu terytorialnego w ramach PO KL. Program ten będzie realizowany do 30 września
2015 roku. W ramach projektu opracowany został przez zespół pracowników Urzędu Gminy
Regulamin okresowych ocen pracowników, Regulamin podnoszenia wiedzy i kwalifikacji
oraz zasady sporządzania opisów stanowisk pracy. Podpisana została również umowa
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie dotycząca uczestnictwa w projekcie
„Systemowe wsparcie procesów zarządzaniaw jednostkach samorządu terytorialnego w
zadaniu pod nazwą: Przegląd standardów zarządzania jakością CAF w ramach PO KL.
Liderem w tym projekcie jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Projekt będzie
realizowany do 30 września 2015 roku.
Wykonywane są prace organizacyjne oraz administracyjne w celu przeprowadzenia
wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.
Została przeprowadzona służba przygotowawcza i egzaminem tę służbę zakończyło
5-ciu urzędników Urzędu Gminy.
Podejmowane są czynności w celu regulacji stanu prawnego mienia gminy. W tym zakresie
złożono wniosek o założenie Księgi Wieczystej dla nieruchomości położonej w obrębie wsi
Gutarzewo – nr działki 69/5 o pow. 0,23 ha stanowiącej własność Gminy Sochocin. Na dzień
15 września br. została zebrana i rozliczona III rata podatków lokalnych. Paniom i Panom
Sołtysom bardzo dziękuję za współpracę, dziękuję również za organizację spotkań
w sołectwach które odbyłam razem z moim Zastępcą Panem Jerzym Ryzińskim we wrześniu.
W październiku br. wypłaciliśmy rolnikom zwrot podatku akcyzowego w wysokości
145.893 zł.
Rozpatrzono 156 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: są to
stypendia

szkolne

i

jeden

zasiłek

szkolny.

Po

przeprowadzeniu

postępowania

administracyjnego z dniem 3 listopada 2014 r. wydano 155 decyzji o przyznanej pomocy
materialnej. Zakładany koszt zadania za okres od września do grudnia - 52.360 zł.
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W dniu 15 października ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Sochocin
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu fragmentu działki nr 150
położonej we wsi Smardzewo. W zakresie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego urbanista – Pan Stanisław Korfanty przekazał do Urzędu
Gminy wstępny projekt dokumentów.
W dniu 17 października 2014 r. odbył się przetarg na sprzedaż działki stanowiącej
własność Gminy Sochocin oznaczonej nr 406/12, nr 405/14, nr 404/12 o pow. 0,80 ha. W
wyniku licytacji cena działki osiągnęła kwotę 45 tys. zł. W dniu 6 listopada podpisany został
Akt Notarialny.
Gmina Sochocin

uzyskała pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wód

opadowych roztopowych z istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Sochocin.
Pozwolenie obowiązuje od dnia 16.09.2014 r. do dnia 15 09.2024 r.
Mazowiecki Konserwator Zabytków decyzją z dnia 28 sierpnia 2014 r. wpisał do Rejestru
Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego Cmentarz Wojenny Żołnierzy
Radzieckich położony w miejscowości Bolęcin.
W miesiącu październiku do Urzędu Gminy wpłynęło 17 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej skierowanych do Wójta Gminy Sochocin, które były dekretowane do
wszystkich Wydziałów. Łącznie to były pisma, które wpłynęły od mieszkanki naszej Gminy –
Pani Elżbiety Gołębiewskiej. Łącznie zadanych zostało 98 pytań w trybie dostępu do
informacji publicznej, tak, że większość pracowników Urzędu Gminy ostatnie 2 tygodnie
spędziła na przygotowywaniu odpowiedzi zgodnie z zapisami ustawy o udzieleniu informacji
publicznej.
Jeśli chodzi o poziom zaawansowania prac w zakresie realizacji inwestycji gminnych,
przedstawia się on następująco:
W sierpniu 2014 r. zakończyliśmy pracę w ramach realizacji inwestycji pn. „ Remont,
modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołozębiu”. Wykonawcą było PHU
PREMIUM Marcin Pijanowski z Ojrzenia. Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, roboty murowe, tynki, okładziny ścian, wylewanie posadzki, ułożenie podłogi,
wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej CO, roboty elektryczne, ocieplenie budynku
wraz z elewacją, wymianę pokrycia dachowego wraz z instalacja odgromową, położenie
okładzin schodowych oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych i remont garażu.
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Złożyliśmy wniosek o płatność. W ramach udzielonej dotacji ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zrealizowaliśmy zadanie pn.: Modernizacja drogi
transportu rolniczego w miejscowości Niewikla”. W ramach tego zadania wykonany został
remont drogi polegający na potrójnym powierzchniowym utwardzeniu nawierzchni emulsją
asfaltową oraz utwardzeniu poboczy kruszywem naturalnym. Złożyliśmy wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego rozliczający tę inwestycję.
Zakończyliśmy również prace związane z modernizacją ul. Pułaskiego w Sochocinie.
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano prace w Niewikli, Idzikowicach, Rzach
i Kolonii Sochocin, a tym samym zakończono prace w zakresie remontu dróg finansowanych
z funduszu sołeckiego. Prace wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg polegające
na dożwirowaniu, wykarczowaniu krzewów i zagajników w pasie drogowym, udrożnieniu
rowów, naprawach przepustów, naprawach ubytków nawierzchni bitumicznych zrealizowano
w następujących miejscowościach: Idzikowice, Drożdżyn, Kuchary Żydowskie, Koliszewo,
Smardzewo, Gutarzewo, Niewikla, Podsmardzewo, Wierzbowiec, Bolęcin, Kołoząb
i Ślepowrony. Dalsze prace są prowadzone na bieżąco. Trwają prace z wyrównaniem
nawierzchni żwirowych zgodnie ze zgłoszeniami. Mieliśmy niewielkie problemy, ponieważ
ostatnio dość często awarii ulegała równiarka, więc trzeba było niektóre prace wstrzymać,
poczekać, aż zostanie wykonany remont.
W najbliższych dniach rozpoczniemy prace związane z budową trzech odcinków sieci
wodociągowej: Sochocin, Kondrajec i Ciemniewo. Planujemy zakończenie prac najpóźniej do
końca listopada. Do 15 listopada będą również zamontowane wszystkie planowane lampy w
ramach funduszu sołeckiego: w Kołozębiu, Bolęcinie, Kucharach Żydowskich. Poza
funduszem sołeckim w Drożdżynie, Pruszkowie, Gutarzewie, Śle4powronach i Sochocinie.
Razem do tego czasu zostanie zamontowanych kolejnych 20 lamp.
W omawianym okresie podejmowane były następujące działania promujące Gminę Sochocin:
- 26 września uczestniczyliśmy w jesiennym jarmarku „ Od pola do stołu” w Poświętnem.,
- 27 września organizowaliśmy zawody kolarskie z cyklu - maraton dla amatorów w Gminie
Sochocin,
- 4 października odbyła się uroczystość związana z 50-leciem pożycia par małżeńskich
z terenu Gminy Sochocin,
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- 20 października wraz z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Gminnych Oddział
w Ciechanowie odbyły się konsultacje dla mieszkańców naszej gminy w zakresie
pozyskiwania funduszy unijnych. Konsultacje skierowane były dla nowych przedsiębiorców
jak również dla osób, które już prowadzą działalność gospodarczą.
W ramach profilaktyki i promocji zdrowia zorganizowano w miesiącu październiku
dwie akcje bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet z terenu gminy Sochocin.
Współpracowaliśmy ze Starostwem Powiatowym w Płońsku i LGD Przyjazne Mazowsze
przy opracowaniu Informatora Turystycznego i Mapy Turystycznejw części dotyczącej gminy
Sochocin. Wydaliśmy dwa kolejne numery Faktów Sochocińskich. Odbyła się też konferencja
prasowa Wójta i Zastępcy. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę”.
Ad – V
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przeszedł do punktu 5 porządku
obrad „Dyskusja”.Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałbyzabrać głos.
Pan Andrzej Rutkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał Panią Wójt
„O który most chodzi, który nie dofinansowaliśmy i Powiat ostatnio występował – w Kępie
czy w Gutarzewie. Radny Powiatowy tak mi przekazał”.
Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy odpowiedziała, że nie było żadnego wniosku
o dofinansowanie ze strony Starostwa. Żadne takie pismo nie wpłynęło.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -

zapytał, czy ktoś z Państwa

Radnych chciałby jeszcze zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu.
Ad – VI
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przeszedł do punktu 6 porządku
obrad „Podjęcie uchwał”.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił pierwszy projekt
uchwały i poinformował, że wkradł się do porządku obrad błąd pisarski. Wyjaśnił, że uchwała
w sprawie stałych podatków od nieruchomości obowiązuje bezterminowo. Poprawny zapis
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jest na projekcie uchwały. Następnie zapytał, czy ktoś w sprawie projektu tej uchwały
chciałby zabrać głos.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Radny zgłosił wniosek formalny – żeby podatki pozostały na
poziomie roku ubiegłego, żeby ich nie podwyższać. Dodał, że „W Gminie Załuski też tak
zrobiono. Moglibyśmy to zrobić na koniec kadencji, żeby nie podwyższać podatków”.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - poddał pod głosowanie wniosek
formalny zgłoszony przez Radnego Pana Stanisława Kwiatkowskiego.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 7, Radnych, „przeciw” – 5, „wstrzymał się od głosu” –2.

Przewodniczący Rady Gminy - skierował pytanie do Pana Mecenasa, czy na pewno wniosek
uzyskał w tej sytuacji większość głosów.
Pan Jacek Nieścior – Mecenas potwierdził, że „Uzyskał” i dopytał, czy w ubiegłym roku
uchwała była na czas nieokreślony, czy na jeden rok.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – odpowiedział, że „Na jeden rok”.
Pan Jacek Nieścior – Mecenas powiedział, że „Trzeba podjąć uchwałę”.
Pan Zygmunt Pierzchała - Radny skierował pytanie do Pani Skarbnik - jakie będą skutki
dla budżetu w takiej sytuacji.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała, co następuje: „ Jeśli chodzi o
podatek rolny, to skutki obniżenia cen skupu żyta dla budżetu wynoszą Szanowni Państwo
minus 35 tys. zł. Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości i te minimalne zwiększenia,
ponieważ te stawki ustawowe, tak jak szczegółowo wyjaśniałam na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, one wzrosły również minimalnie. Te stawki skutkowałyby dochodami dla gminy
w wysokości 14.000,64 zł. W związku z powyższym ta obniżka ceny skupu żyta plus to
zwiększenie podatku od nieruchomości pozwoliłoby gminie uzyskać dochody na poziomie
tego roku. Dziękuje bardzo.”
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -

zapytał, czy ktoś z Państwa

Radnych chciałby jeszcze zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu.
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Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie Gminy Sochocin.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” –0.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił drugi projekt uchwały
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos.
Pan Andrzej Rutkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zgłosił „ Wniosek formalny
na obniżenie do 40 zł. za q, z tego względu, że obecnie jest taka trudna sytuacja w rolnictwie,
a poza tym szkody poczynione przez dziki na naszym terenie dodatkowo nas obciążą
kosztami, które trzeba będzie ponieść na wiosnę”.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - poddał pod głosowanie wniosek
formalny zgłoszony przez Radnego Pana Andrzeja Rutkowskiego.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 6, Radnych, „przeciw” – 7, „wstrzymał się od głosu” –1.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -

zapytał, czy ktoś z Państwa

Radnych chciałby jeszcze zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 10, Radnych, „przeciw” – 3, „wstrzymał się od głosu” –1.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił kolejne dwa projekty
uchwał i poprosił o Panią Skarbnik o omówienie ich łącznie, ponieważ jedna z drugiej
wynika.
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Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała, co następuje: „ Wysoka Rado,
w przedstawionych projektach uchwał dokonano następujących zmian:
w dziale 700 zwiększono dochody o kwotę 45 tys. zł. z tytułu sprzedaży działki w
miejscowości Sochocin,
w dziale 700 zwiększono dochody o kwotę 5.849 zł. z tytułu odszkodowania za zniszczony
przystanek autobusowy w miejscowości Biele,
w dziale 756 zwiększono dochody o kwotę 8.269,49 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych,
w dziale 801 zwiększono dochody z tytułu opłat na żywienie o kwotę 19.500 zł.
Wydatki budżetu zwiększono ogółem o kwotę 78.618,49 zł.
W dziale 600 zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 37.849 zł. oraz
zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13 tys. zł. na modernizacje ul. Pułaskiego
w Sochocinie.
W dziale 801 zwiększono wydatki na zakup żywności o kwotę 19.500 zł.
W dziale 851zwiekszono wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
zgodnie z uzyskanymi dochodami. Dziękuję bardzo”.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -

zapytał, czy ktoś z Państwa

Radnych chciałby jeszcze zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” –0.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” –0.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

9

Ad – VII
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przeszedł do punktu 7 porządku
obrad „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin
za 2014 r.”

i poprosił o przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji

Pana Krzysztofa Dzięgielewskiego. ( Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu, Państwo
Radni otrzymali w materiałach na sesję.).
Pan Krzysztof Dzięgielewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnejpo odczytaniu
sprawozdania złożył podziękowanie dla wszystkich, którzy brali w tej kadencji udziałw
pracach Komisji. Serdeczne podziękowanie skierował dla Pani Elżbiety Krauze – Sekretarza
Gminy, dla Pani Anny Zwierzchowskiej Wójta Gminy i dla Pani Marzanny Kucharzak –
Skarbnika Gminy. Podziękował Komisji Gospodarczej za wspólne posiedzenia i członkom
Komisji Rewizyjnej za merytoryczną prace w ciągu 4 lat.

Ad – VIII
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przeszedł do 8 porządku obrad
„Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin za 2014 r.”
i poprosił o przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Pana Zygmunta
Pierzchałę. ( Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokołu, Państwo Radni otrzymali
w materiałach na sesję.).
Pan Zygmunt Pierzchała – Przewodniczący Komisji Gospodarczej po odczytaniu
sprawozdania złożył podziękowanie Pani Sekretarz, Pani Wójt, Panu Zastępcy Wójta i Pani
Skarbnik oraz wszystkim zaangażowanym w prace Komisji. Podziękował także Komisji
Rewizyjnej i członkom Komisji Gospodarczej za wspólna pracę.

Ad – IX
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przeszedł do 9 porządku obrad
„ Interpelacje Radnych”. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu.
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Ad – X
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przeszedł do 10 porządku obrad
„ Wolne wnioski i zapytania”. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos.
Pan Andrzej Rutkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział, co następuje:
„ Szanowni Państwo, moje pytanie odnosi się do zapytania Pana Przewodniczącego, jak
wygląda sprawa urlopów zaległych, czy są na bieżąco. Doszły nas słuchy, że są
wykorzystywane jakieś nadgodziny. Prosimy o wyjaśnienie tego problemu”.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - zapytał o czyje urlopy chodzi
i poprosił o wyjaśnienie Panią Sekretarz.
Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy powiedziała, co następuje: „ Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Wójt korzysta z urlopów wypoczynkowych na
podstawie składanych wniosków. Urlop jest wykorzystywany na bieżąco, ja w tej chwili nie
mam wykazu, ale w stosunku do roku 2013 pozostało niespełna 10 dni, jeśli się nie mylę,
musiałabym wykaz zobaczyć, bo nie pamiętam. Jeśli chodzi o wykorzystanie – odbiór
nadgodzin – było takie pytanie, Pani Wójt korzystała z takiej możliwości, w tym czasie kiedy
pracowała późno wieczorem i fizycznie było to trudne, aby realizować obowiązki
w następnych dniach, Tak to wyglądało. Oczywiście to było wykonywane na podstawie
pisemnych wniosków Pani Wójt.”
Pani Anna Zwierzchowska - Wójt Gminy powiedziała, co następuje „ Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałabym tutaj odnieść się do problemu odbieranych
nadgodzin. Nigdy przez całą kadencję żadnych nadgodzin nie odbierałam. W ostatnim czasie
skorzystałam przez kilka dni z odebrania nadgodzin za prowadzone zebrania sołecka
w dniach od 5-25 września. Normalnie pracowaliśmy wtedy z Panem Wójtem od 8-16.
Od godziny 17.00 odbywaliśmy codziennie dwa zebrania sołeckie. Wszyscy Państwo wiedzą,
że na tych zebraniach byliśmy. Omawialiśmy zmiany ustawy o funduszu sołeckim,
omawialiśmy również zmiany dotyczące organizacji wyborów samorządowych w podziale na
obwody i okręgi wyborcze. Wyjaśniam, dlaczego złożyłam po raz pierwszy taki wniosek do
Pani Sekretarz. Odbierałam po 3-4 godziny w ciągu dnia. Wynikało to z tego,
że wykorzystanie w długim czasie w tej chwili urlopu wypoczynkowego w trybie ciągłym
wymagałoby ode mnie odejścia od spraw Urzędu. W tej chwili były kończone inwestycje,
były składane wnioski o płatność, były podpisywane przeze mnie różne dokumenty.
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Na urlopie, w czasie urlopu wypoczynkowego nie mogłabym tego uczynić. W związku
z powyższym wybrałam takie rozwiązanie, co nie oznacza, że mnie w tym czasie w Urzędzie
nie było. Wszyscy moi pracownicy wiedzą, że każdego dnia byłam dostępna i każdego dnia
dekretowałam pocztę, rozwiązywałam problemy, podejmowałam decyzje, podpisywałam
zarządzenia. Tak, żeby nie było uszczerbku dla pracy Urzędu, ale żebym miała formalną
możliwość do prowadzenia swojej działalności związanej z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
Dziękuję”.
Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział, co następuje:
„ Szanowni Państwo, jak wiecie Państwo koniec pracy przewiduje zaległy urlopwykorzystanie go do końca września to jest raz. Druga sprawa jest taka, że nadgodziny
w myśl przepisów Pani Wójt się nie należą z tego co zorientowałem się w tej sprawie,
a mieliśmy taką sytuację w Płońsku, bynajmniej korzystanie Pana Burmistrza z tych
nadgodzin, dlatego uważam, że tutaj chyba jest to niezgodne z prawem, ale to myślę, że
powinien Pan Przewodniczący wyjaśnić tę sprawę.”
Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy, powiedział co następuje:
„ Obowiązki pracodawcy dla Wójta pełni Pani Sekretarz. To było w poprzednich kadencjach
jak Przewodniczący Rady Gminy pełnił obowiązki pracodawcy. Tak, że to pytanie, które Pan
próbuje do mnie kierować to jest pytanie do Pani Sekretarz.”
Pani Anna Zwierzchowska- Wójt Gminy powiedziała, co następuje: „ Chciałabym zwrócić
uwagę, że wypowiedź Pana Wiceprzewodniczącego Rady to nie do końca jest zgodna z tym
co mówi. Proszę Pana- ja nie pobierałam wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
a przypadek, o którym Pan mówi właśnie tego dotyczył. Ja po prostu odebrałam
te nadgodziny, żeby mieć czas wolny na realizację gminnych swoich zadań i nie zaniedbać
pracy Urzędu. Wtedy, kiedy mogłam brać urlop to brałam urlop wypoczynkowy. Jeżeli były
dni, kiedy nie musiałam podejmować decyzji, wypisałam wniosek do Pani Sekretarz
i udzielany był mi urlop wypoczynkowy. Wtedy kiedy musiałam podejmować decyzje,
przychodziłam do pracy i wychodziłam z niej wcześniej mimo, że mam czas pracy
nienormowany i mogłam sobie po prostu wyjść. Zrobiłam to w sposób formalny i w sposób
formalny każdą godzinę mojej nieobecności w Urzędzie wypisywałam we wniosku do Pani
Sekretarz o odebranie godzin ponadwymiarowych. Więc proszę nie insynuować, że łamałam
prawo. Niczego takiego tutaj nie zrobiłam. Było to konsultowane z Panem Radcą, więc ja nie
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pobierałam żadnego wynagrodzenia, a przykład Płońska, o którym Pan mówi tego właśnie
dotyczy Panie Przewodniczący.”
Pan Andrzej Rutkowski- Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział, co następuje :
„ Odnośnie sytuacji, jaka ma miejsce tu, my żeśmy się spotkali Panie Przewodniczący na
Komisji, nie na Komisji, a na spotkaniu Klubu Radnych z Panem. Informowałem Pana,
chociaż mi przykro o tym mówić o sytuacji jaka ma miejsce w Gminnym Ośrodku Pomocy.
Ludzie się zgłaszali odnośnie sytuacji zastraszania ich i szykanowania. I tak chciałbym się
dowiedzieć, czy w tym temacie wszystko zostało zrobione, że aż musiało dojść do takiej
sytuacji jaką mamy teraz oczywiście z Panią Romatowską. Przykro mi mówić, ale ona
mówiła do mnie w ten sposób, że jest właśnie tak mobbingowana. Naprawdę nie wiem jak to
można tłumaczyć w tej spawie.”
Pani Anna Zwierzchowska- Wójt Gminy poprosiła o zabranie głosu w tej sprawie Panią
Kierownik GOPS.
Pani Danuta Fabich- Kierownik GOPS powiedziała co następuje: „ Przykro mi o tym
mówić, ale nie wiem, co ŚP. Koleżanka mogła mieć na myśli skarżąc się do Pana na
szykanowanie ze strony Pani Wójt. Pani Wójt jeśli przychodziła do Ośrodka Pomocy
Społecznej to najczęściej rozmawiała ze mną o problemach jakie są w Ośrodku, a nie
personalnie do Pani Bożeny Romatowskiej. Tak, że naprawdę nie wiem, jakie mogła mieć
uwagi. Naprawdę Pani wójt z Panią Romatowską nie rozmawiała, tak że nie wiem na jakiej
podstawie mogła mieć takie wrażenie.”
Pani Anna Giranowska- Radna powiedziała „ Przestańcie mówić o zmarłych. Zakończmy
ten temat.”
Pani

Anna

Zwierzchowska-

Wójt

Gminy

powiedziała

co

następuje

„

Panie

Przewodniczący, ja pozwolę sobie teraz zabrać głos. Proszę Pana, to co Pan w tej chwili
zrobił,

uwłacza

godności

człowieka.

Pan

nie

powinien

być

ani

Radnym

ani

Wiceprzewodniczącym. Pan nie jest człowiekiem. To co Pan teraz powiedział, ja nie mam
zamiaru się z tego tłumaczyć. To jest po prostu obrzydliwe, co Pan w tej chwili zrobił. Nigdy
w życiu nie rozmawiałam z Panią Magdą Romatowską, a Pani Kierownik to potwierdza.
To co Pan dzisiaj zrobił uwłacza człowieczeństwu. To jest po prostu obrzydliwe. Proszę
skończyć. Proszę zostawić tę kobietę w spokoju, nie powoływać się na nią, niech ona śpi
spokojnie. Jest Pan po prostu w tej chwili obrzydliwy.”
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Pan Dariusz Świercz- Przewodniczący Rady Gminy powiedział, co następuje: „ Panie
Radny, Pana rozmowa, która była jak sobie przypominam w czerwcu, bo ja z Klubem
Radnych odbyłem jedno spotkanie w sprawie lokalu, który członkowie chcieli w gminie
dostać- dostęp do tego lokalu. To było w czerwcu po przyjęciu oficjalnie Klubu Radnych
uchwałą. Nie przypominam sobie szczegółowo tych rozmów, a jestem pewien, że nie padły
żadne nazwiska, że ktoś konkretny czuje się mobbingowany, czy zastraszany. Jeżeli nie padły
te nazwiska no to jak Pan Radny wyobraża sobie moją interwencję. Co to znaczy normalnie?
Z kim rozmowę prowadzić jeśli nie było pokrzywdzonych, którzy mogliby wskazać
konkretne sytuacje, które by na to wskazywały”.
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący RadyGminypoprosił o spokój zwracając się do
obecnych na Sali obrad.
Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny powiedział, co następuje: „ Panie Przewodniczący,
występuje z wnioskiem formalnym do nas wszystkich, żebyśmy uszanowali specyfikę tej
sesji. Ta atmosfera jest odczuwalna i bardzo mi przykro, że nie wszyscy to czują. Apeluję do
Pana Przewodniczącego, żeby te treści zamknąć i nie prowadzić dyskusji. Szanowni Państwo,
mamy dwa dni do wyborów, a tu jest uprawiana brzydka, brutalna polityka, na dwa dni przed
wyborami na koniec kadencji. Dajmy po prostu spokój Panie Przewodniczący. Apeluję”.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Radny powiedział, co następuje: „ Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado, jeżeli chodzi o zastraszanie, to tak króciutko. Ja tu jestem tego przykładem i ja
z Panem Panie Przewodniczący na ten temat rozmawiałem. Przypomina sobie Pan,
poprosiłem Pana o spotkanie .”
Pan Dariusz Świercz- Przewodniczący Rady Gminy powiedział „ I do spotkania doszło.”
Pan Stanisław Kwiatkowski- Radny powiedział, co następuje: „ I powiedział Pan tak jeżeli rozpoczęliście wojnę z Panią Zwierzchowską no to niestety tak macie, to było na tym
spotkaniu, na pierwszym spotkaniu. To ja jestem tego przykładem. Oczywiście, ja miałem
to szczęście, ze byłem zastraszany przez Panią Wójt osobiście, później już nie chciałem
chodzić

do

Pani

Wójt

i

byłem

oczywiście

zapraszany

z

Panią

Kierownik.

Do Pani Kierownik powiedziałem tak - ja nie będę chodził. Ale ja Ci wydaję polecenie
służbowe, powiedziała Pani Kierownik i musiałem chodzić. Ja jestem tego przykładem,
a o Pani Romatowskiej też, ale już nie mówię. Skończmy, już nie będziemy mówić. Ja Panie
Przewodniczący wrócę do sesji, do pytań tych, o których była dyskusja. Ja chciałem zapytać
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Panią Wójt odnośnie elementów mostu w Gutarzewie. Chciałbym dowiedzieć się, czy ktoś te
elementy wyceniał i na jakiej podstawie one były sprzedane, kto je kupił, kto je wycenił, kto
je ważył, czy był jakiś rzeczoznawca, kto je wyceniał i na jaką cenę i czy nie była cena
zaniżona.
Pani Anna Zwierzchowska- Wójt Gminy poprosiła o udzielenie odpowiedzi Pana Jerzego
Ryzińskiego Zastępcę Wójta, ponieważ tą sprawą zajmował się tylko Pan Wójt.
Pan Jerzy Ryziński – Zastępca Wójta powiedział, co następuje: „ Szanowny Panie
Przewodniczący, Szanowna Pani Wójt, Szanowni Państwo Radni. Wykonawca, który podjął
się robót rozbiórkowych zasugerował nam, że on by mógł te elementy pomniejszając koszty
wartości robót zrobić tą robotę i my to wyceniliśmy jako złom użytkowy. Panie Stanisławie –
ja tak przepraszam, ze tak mówię, ale przecież te elementy były wiele, wiele lat, one były
skorodowane Proszę Pana. Mieliśmy ekspertyzę techniczną na to wszystko i poza tym Proszę
Pana my w tej chwili mając na uwadze odbudową tego mostu, to w ogóle on będzie w innej
technologii, tak, że te elementy zupełnie były nam niepotrzebne na tym etapie.”
Pan Stanisław Kwiatkowski- Radny powiedział, co następuje „ Ja nie pytałem Panie
Wójcie, czy one były potrzebne, czy nie potrzebne, tylko pytałem, kto je wyceniał. Mnie się
wydaje, znaczy nie wydaje się, chyba tak jest, że nie można po prostu w rozliczeniu dać
komuś. Trzeba wycenić.”
Pan Jerzy Ryziński- Zastępca Wójta powiedział: „ One były wycenione jako złom
użytkowy Panie Stanisławie.”
Pan Stanisław Kwiatkowski- Radny powiedział: „ Ale złom użytkowy to trzeba zważyć
i wiedzieć ile on waży.”
Pan Jerzy Ryziński- Zastępca Wójta powiedział: „ Był ważony.”
Pan Stanisław Kwiatkowski- Radny powiedział: „ Jest jakaś dokumentacja?”
Pan Jerzy Ryziński – Zastępca Wójta powiedział: „ Oczywiście że tak.”
Pan Stanisław Kwiatkowski- Radny powiedział: „ Więc ja bym chciał taką dokumentację
zobaczyć.”
Pan Jerzy Ryziński – Zastępca Wójta powiedział: „Dobrze.”
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Pan Stanisław Kwiatkowski- Radny powiedział, co następuje: „ Odnośnie godzin wolnych,
które Pani Wójt brała, korzystała. Pani tutaj twierdzi, ze jest niezastąpiona, więc ja pytam,
od czego jest Pan Wójt. Pani Wójt, Pani zatrudniła Pana Wójta, który pobiera pensję, więc
pytam od czego jest jeżeli Pani nie może wyjść z Urzędu, tylko musi być Pani ciągle w
Urzędzie. Pani, jak sama stwierdziła, ma nienormowany czas pracy. Z tego co wiem,
nienormowany czas pracy jest po to, że można wcześniej wyjść, można później przyjść.
Wiem, że Pani to jakby robi- później Pani przychodzi, wcześniej Pani wychodzi, ale coś
takiego jest, więc pytam, gdzie jest Pan Wójt, co Pan Wójt w tym momencie robi, jak Pani
jest niezastąpiona.”
Pani Anna Zwierzchowska- Wójt Gminy, powiedziała, co następuje: „ Uprzejmie Panu
odpowiadam, że jeżeli umowy z Urzędem Marszałkowskim, czy z Narodowym Funduszem,
czy z jakąkolwiek instytucją, która dofinansowuje inwestycje, są podpisywane przez nie,
to wszystkie wnioski o płatności, wszystkie inne dokumenty podpisuje Wójt. Dziękuję.”
Pan Zygmunt Pierzchała- Radny powiedział, co następuje: „Ja może odpowiem Panie
Przewodniczący, Pani Wójt, Szanowni Państwo. Ja może odpowiem na temat stali. Stal się
dzieli na stal użytkową, złom użytkowy i złom pozostały. Nie trzeba go ważyć ponieważ są
przeliczniki odpowiednio za metr bieżący, wystarczy zmierzyć i wiadomo ile.”
Pan Stanisław Kwiatkowski- Radny zapytał: „ Kto zawiera, kto podpisywał umowę o pracę
z Panią Wójt?”
Pan Dariusz Świercz- Przewodniczący Rady Gminy powiedział: „ Pani Wójt jest
urzędnikiem z wyboru.”
Pan Stanisław Kwiatkowski- Radny powiedział: „ I nikt nie podpisuje umowy o pracę?”
Pan Dariusz Świercz- Przewodniczący Rady Gminy poprosił o komentarz Pana Mecenasa.
Pan Jacek Nieścior- Radca Prawny powiedział, co następuje: „ Umowa o pracę jest
stosunkiem pracy, a wybór jest jednym ze stosunków pracy. To nie jest taka typowa umowa
o pracę jak w rozumieniu KC. Wybór przez mieszkańców na podstawie wyborów
demokratycznych w głosowaniu. Nie ma takiej typowej umowy o pracę. Jest zaświadczenie
z Komisji Wyborczej i ślubowanie i takimi dokumentami posługujemy się w Sądzie, żeby
udokumentować, że dana osoba jest Wójtem ( to jest zaświadczenie z PKW i z Sesji kiedy
było ślubowanie).”
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Pan Dariusz Świercz- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś jeszcze w punkcie
„Wolne wnioski i zapytania” chciałby zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu.
Ad – XI
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przeszedł do 11 porządku obrad
„ Podsumowanie kadencji 2010-2014. ” Poprosił o zabranie głosu Panią Wójt Annę
Zwierzchowską.
Pani

Anna

Zwierzchowska

–

Wójt

Gminy

powiedziała,

co

następuje:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi, Szanowni Państwo.
Nie wiem od czego właściwie od czego teraz mam zacząć. Zupełnie inaczej sobie
to wystąpienie zaplanowałam, ale powiem szczerze, że przykro mi bardzo, że nawet dzisiaj
padły tu takie słowa, które nigdy w życiu nie powinny wyjść z ust normalnie czującego
człowieka. Zostawiam to tym, którzy te słowa wypowiedzieli, ich sumieniu, ich poczuciu
odpowiedzialności chociażby przed tymi, którzy przed czteroma laty dali im mandat swojego
zaufania. Nawet dzisiaj, kiedy jest to ostatnia sesja, która z założenia ma uroczysty charakter,
bo jest podsumowaniem czteroletniej współpracy. Nawet dzisiaj uprawiana jest tu brutalna
walka polityczna. Tak trudno niektórym ponad nienawiść się wznieść. Przykre to. Współczuję
tym, którzy nie potrafią mieć ludzkich uczuć, a zarzucają ich brak innym, sami dając dowody
na to, że to człowieczeństwo jest im niezwykle daleko.
Trudno mi mówić teraz o osiągnięciach Gminy w kontekście tego wszystkiego,
co tutaj ma miejsce. Nie mniej jednak ponad tym wszystkim bądźmy choć na chwilę. Dla
Państwa Radnych, dla mnie, dla wszystkich moich współpracowników, jest to dzisiaj dzień,
kiedy powinniśmy sobie wzajemnie podziękować, podsumować swoją prace i niezależnie od
tego, co niektórzy ciągle, uparcie z uporem maniaka przez 4 lata twierdzą, że tu się nic
dobrego nie zdarzyło. Moje zdanie jest przeciwne. To była dobra kadencja. To była kadencja,
która postawiła te Gminę na drodze rozwoju, rozwoju na wszystkich jej obszarach. Nie będę
tutaj dzisiaj w szczegółach podawać Państwu na czym to polegało. Państwo Radni
uczestniczyli we wszystkich sesjach, w których po raz pierwszy Wójt Gminy na każdej sesji
sprawozdawał się z działalności międzysesyjnej w sposób bardzo szczegółowy. Państwo
Sołtysi również w tych sesjach uczestniczyli. Ja powiem tylko tak. Było niezwykle dużo do
zrobienia. Myślę, że bardzo wiele dobrego się stało. Wszyscy wiemy, ze najważniejszy
problem z jakim się borykaliśmy przez 4 lata to remont i modernizacja naszych gminnych
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dróg. Nie będę wracać ani do statystyk, ani do porównań. Mówiliśmy o tym przez 4 ostatnie
lata. Podsumowanie jest krótkie. Prawie 3,5 mln zł. do dnia dzisiejszego wydaliśmy
na remonty i modernizację dróg. Gdyby to była kadencja, kiedy można było jeszcze pozyskać
środki z UE, a przypominam Państwu, że dofinansowanie do projektów drogowych było na
poziomie 85%, to gdybyśmy to na tamten czas policzyli, to te 3,5 mln zł. zaawansowane w tej
kadencji, które mogłoby stanowić 15% udziału Gminy w projektach unijnych dałoby nam
ponad 20 mln zł. Nie mieliśmy tej szansy w tej kadencji. Bowiem były to środki z rozdania
2007- 2013, a przypomnę Państwu, że rozpoczynaliśmy tę kadencję z końcem roku 2010,
a praktycznie prace na drogach mogły się zacząć w 2011 roku. A więc rozdanie środków
unijnych było już w roku 2007, 2008, 2009, 2010. W 2011 roku wszystkie Gminy realizowały
projekty, które wcześniej były złożone, pozytywnie zaopiniowane i miały już przyznane
na nie dotacje. Nam się to niestety nie udało i nie było nam niestety w tej kadencji dane
jakichkolwiek środków dodatkowych zewnętrznych pozyskać. Drugi obszar funkcjonowania
naszej Gminy to gminne inwestycje. I też nie będę ich wymieniać, bo wszyscy Państwo
doskonale wiecie -

to wodociągowanie 11 miejscowości, to budowa przydomowych

oczyszczalni, to kanalizacja Sochocina, to ogromne przedsięwzięcie termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej i nie malowanie, jak niektórzy próbują to wmawiać
ludziom, tylko działania, które zmierzają do uzyskania oszczędności na zużytym gazie we
wszystkich tych obiektach. Te inwestycje kosztowały Gminę nieco ponad 12 mln zł. z czego
w tej trudnej kadencji podkreślam już było prawie rozdane. W tej kadencji pozyskaliśmy
prawie 8 mln zł. na realizację tych inwestycji.
Oświata to jest ten obszar funkcjonowania i odpowiedzialności Gminy, który
obejmuje prawie połowę naszego budżetu. Wykonaliśmy remonty we wszystkich szkołach
te zewnętrzne związane z elementami elewacji i termomodernizacja w Sochocinie.
To remonty wewnątrz placówek i prawie pół mln zł. pozyskane z MEN, wreszcie kurs
autobusu dla dzieci najmłodszych w okresie jesienno-zimowym.
Kolejny obszar, który był przedmiotem naszej wspólnej pracy to prace związane
z zagospodarowaniem przestrzennym. Doprowadziliśmy do tego, że na poprzedniej sesji
Wysoka Rada przyjęła uchwały związane

ze zmianami

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego, a wiecie też Państwo, że od ponad roku prowadzimy też
prace związane ze zmianami w studium.
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Podejmowaliśmy wiele działań z zakresu kultury i sportu, wiele projektów
zrealizowanych dla mieszkańców, bo nie tylko samym chlebem człowiek żyje. Wiele
kulturalnych projektów realizowanych przez pracowników, przez wydział Edukacji, Promocji
i Spraw Społecznych wspólnie z GOK zrealizowanych było w ciągu tej kadencji.
Na podkreślenie zasługuje również wspieranie sportu dzieci i młodzieży głównie poprzez
wspieranie GKS Wkra.
I praca, której tak naprawdę gołym okiem nie widać, to stałe podnoszenie standardów
jakości pracy Urzędu Gminy i nie tylko zatrudnienie, które ciągle jest podkreślane i mówi się
wiele rzeczy na ten temat nieprawdziwych. Przede wszystkim to zmiana jakości pracy,
jakości obsługi interesantów. Miałam okazję słyszeć wiele bardzo przychylnych
i pozytywnych opinii od mieszkańców na ten temat, więc myślę, że nasza praca zyskała
w oczach społeczeństwa uznanie. Wynikiem jej jest nowa organizacja pracy, a to również jest
dowodem na to, że jako Wójt Gminy doskonale już poznałam zasady funkcjonowania
jednostki samorządu jaką jest Gmina i wiem jak Urząd ma pracować, żeby dobrze swoje
zadania realizował.
Kolejny obszar, który niezwykle ważny był dla naszych mieszkańców to przejrzystość
w zakresie działań Wójta i Urzędu. I tu myślę, ż szczególnie Ci z państwa Radnych, którzy
mieli tak dużo pytań, nie mogą dzisiaj powiedzieć, że nie została im udzielona jakakolwiek
odpowiedź na jakiekolwiek pytanie. Ale oprócz tego naszym mieszkańcom należała się
informacja o tym co dzieje się w gminie, co dzieje się w Urzędzie. Myślę, że jestem
pierwszym Wójtem, który w ciągu swojej kadencji 6 razy objechał całą Gminę i uczestniczył
we wszystkich zebraniach sołeckich organizowanych przez Panie i Panów Sołtysów. Nie były
to tylko zebrania, na których rozmawialiśmy o problemach, ale one były niezwykle istotne
myślę, że dla obydwu stron i dla tych, którzy w nich uczestniczyli, a przede wszystkim dla
mnie. Były to informacje i sygnały od mieszkańców, czego od nas oczekują. Ale te zebrania,
były również takim miejscem, gdzie informowałam mieszkańców o zmianach w prawie,
o tym co nas czeka, bo wiele nowych zadań należało zrealizować. Takim zadaniem była
organizacja

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi,

który

uważam,

że zorganizowaliśmy mimo również próby zepsucia tych planów przez niektórych Radnych.
Zrealizowaliśmy i zorganizowaliśmy chyba najlepiej w całym powiecie, bo po pierwsze
mamy niskie stawki, po drugie, mamy wywożone odpady dwa razy w miesiącu,
a we wszystkich innych gminach powiatu tylko jeden raz. A poza tym nasi mieszkańcy byli
dobrze do wdrożenia tego systemu przygotowani, bowiem dwukrotnie objechałam gminę
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najpierw informując o tym, jakie są zapisy ustawy i co nas czeka w tym zakresie, a później po
raz drugi informując już mieszkańców o przyjętych konkretnych rozwiązaniach, o tym jak ten
system będzie funkcjonował, co należy robić. Wydaliśmy też specjalny numer Faktów
Sochocińskich, który informował szczegółowo mieszkańców o tym nowym zadaniu, które
było nie tylko dla gminy ważne, ale przede wszystkim było czymś nowym dla mieszkańców.
To jeszcze w zakresie przejrzystości informacji dla mieszkańców. Wiem, że dla niektórych
to było może i niewygodne, ale oficjalny informator gminy Fakty sochociński, był tym forum,
na którym przekazywaliśmy najistotniejsze informacje dotyczące wszystkiego, co się
w naszej gminie dzieje.
Uruchomiliśmy i prowadzimy na bieżąco bardzo dobrą jakościowo, bardzo dobrą od
strony merytorycznej stronę internetową Urzędu Gminy. Powiem tylko tyle, że ta strona jest
bardzo często odwiedzana przez mieszkańców, dużo wejść jest na te stronę. Uruchomiliśmy
wideo - relację z sesji, żeby nasi mieszkańcy mieli możliwość zobaczenia jak wyglądają nasze
wspólne obrady przy podejmowaniu bardzo ważnych decyzji, bo na podstawie podjętych
przez Wysoką Rade uchwał Wójt może działać. Uruchomiliśmy również bezpłatny SMS-owy
system powiadamiania mieszkańców o rożnych najważniejszych wydarzeniach, ale tez
ostrzegający przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami.
Prowadzone były również konsultacje, nic nie działo się w tzw. sposób zwyczajowo
przyjęty, czyli powieszenie jakiś ważnych informacji w ciemnym kącie w Urzędzie.
Spotykaliśmy się. Przykładem niech będą spotkania odbywające się tu w tej sali, gdzie każdy
z mieszkańców miał możliwość indywidualnego konsultowania z urbanistą zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego.
Myślę więc, że reasumując to wszystko, to nie była to zła kadencja, ale była
to kadencja, która obnażyła i pokazała jak bardzo wiele mamy do zrobienia, ile jeszcze jest
przed nami, ile zatem należy wykonać. Pierwsze kroki na pewno zostały podjęte i myślę, że
dalej ta gmina będzie rozwijać się i będzie szła tymi torami, na które już w tej chwili weszła.
Chciałabym podziękować wszystkim Państwu za te wspólne 4 lata pracy. Dla mnie było
to pierwsze doświadczenie w pracy samorządowej. Niezwykle trudny czas, ale myślę, że
dzięki mądrości Państwa Radnych, dobrej z wami współpracy, mądrości i wyrozumiałości
Państwa Sołtysów udało nam się wiele zrobić.
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Zanim przejdę do podziękowań dla wszystkich Państwa pozwolę sobie powiedzieć, że
to była też taka kadencja, kiedy przyszło nam się mierzyć z różnymi trudnymi sytuacjami jak
chociażby ten dzień dzisiejszy. Rozpoczynaliśmy te kadencje w innym składzie naszej Rady.
Nie ma dzisiaj z nami ŚP Bogdana Szabrańskiego, który odszedł, a którego myślę wszyscy
wspomnieć powinniśmy. W tej chwili pracownicy z Urzędu wyszli już na cmentarz, żeby
złożyć tam kwiaty i zapalić znicze. Wszystkich Państwa proszę teraz o powstanie i uczczenie
minuta ciszy pamięć ŚP Radnego Bogdana Szabrańskiego. Minuta ciszy. Dziękuję bardzo.
Kierując słowa podziękowania do wszystkich, z którymi przyszło mi w tej kadencji
współpracować, chciałabym przede wszystkim podziękować Panu Przewodniczącemu Rady –
Dariuszowi

Świerczowi.

Panie

Przewodniczący,

dziękuję

Panu

i

Państwu

Wiceprzewodniczącym, dziękuję za mądrość, roztropność i spokój jaki Pan zachowywał
w bardzo trudnych nieraz sytuacjach, które w tej kadencji miały miejsce. Proszę przyjąć moje
szczere wyrazy podziękowania i wdzięczności. W tym momenciePani Wójt złożyła
podziękowanie i wręczyła kwiaty Panu Przewodniczącemu Rady Gminy.Bardzo serdecznie
dziękuję wszystkim Państwu Radnym za 4 lata wspólnej pracy, za to, że swoją mądrością
i roztropnością w podejmowaniu decyzji, w podejmowaniu uchwał pozwoliliście Państwo
mnie, jako organowi wykonawczemu i wszystkim pracownikom Urzędu – bo na podstawie
waszych decyzji mogliśmy działać. Pozwoliliście realizować te wszystkie zadania, które
udało nam się zrealizować. Przyjmijcie Państwo w dowód podziękowania skromne upominki.
W tym momencie Pani Wójt wspólnie z Zastępcą Wójta Panem Jerzym Ryziński wręczyli
Państwu Radnym i Państwu Sołtysom Albumy – „Drewniane obiekty sakralne Mazowsza”.
Dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie.
Państwu Sołtysom bardzo dziękuję za to, że organizowaliście tyle razy spotkania
sołeckie często w bardzo trudnych warunkach, często we własnych domach. Bardzo wam za
to dziękuję.
Dziękuję również wszystkim Kierownikom jednostek organizacyjnych z którymi
współpracowaliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję również Panu Mecenasowi Jackowi
Nieściorowi i całej Kancelarii, wszystkim Radcom, którzy z nami współpracują.
Dziękuję również moim najbliższym współpracownikom. Dziękuję Panu Jerzemu
Ryzińskiemu Zastępcy Wójta za 4 –letnią dobrą współpracę. Dziękuję bardzo Pani Sekretarz,
która musiała już wyjść bo ma obowiązki z przygotowaniem wyborów. Pani Sekretarz
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dziękuję przede wszystkim za to, że była dla mnie osobą, która jako pierwsza wprowadzała
mnie w tajniki działalności samorządowej. Szczególnie serdecznie dziękuję Pani Skarbnik
Marzannie Kucharzak za bardzo roztropną. Mądrą, rzetelną realizację tego wszystkiego,
co w zakresie finansów wymyślałam, za realizowanie mojej polityki, ale prowadzenie tego
w sposób niezwykle profesjonalny. Dziękuje bardzo wszystkim Państwu, Paniom
Kierownikom poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy za to, że mogłam spać spokojnie,
że wasza wiedza merytoryczna mimo niewielkiego stażu pracy pozwala na prawidłową
realizację wszystkich naszych zadań.
Szczególnie serdeczne podziękowania kieruję do koleżanek, które obsługiwały Biuro
Rady. Wcześniej była to Pani Wiesia Banaszewska która jest już emerytką i Iza Kosińska.
Teraz sprawuje tę funkcje Pani Basia Woźniak i Pani Kierownik Izabela Kosińska. Bardzo
serdecznie obydwu Paniom dziękuję.
Dziękuję wszystkim Państwu i powiem tylko tak Proszę Państwa, że jest mi niezwykle
przykro po tym, co tu dziś usłyszałam. Mnie ludzie tu znają. Ja tu mieszkam 30 lat i myślę, ze
to co tu dzisiaj na początku tej sesji się wydarzyło, to co tu dzisiaj padło zostanie właściwie
przez mieszkańców ocenione.
Wielu z nas kandyduje w tych wyborach. Chciałabym wszystkim życzyć powodzenia, a to
wasze powodzenie w wyborach będzie waszym dowodem na to, jak mieszkańcy oceniają to,
co robiliśmy wspólnie przez te ostatnie 4 lata. Dziękuję bardzo.”

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -

powiedział, co następuje:

„ Zbliżamy się Proszę Państwa do końca sesji, do końca kadencji. Ja również chciałbym
bardzo serdecznie podziękować i tak w kolejności może: Pani Wójt za sprawne zarządzanie
gminą, tym trudniejsze, że w naszym prawie pojawia się coraz więcej przepisów, coraz więcej
regulacji, które często są ze sobą sprzeczne i wykluczają się nawzajem. A jednak mimo to
wiele rzeczy udało nam się wspólnie z Panią Wójt zrealizować, doprowadzić do końca. Tutaj
myślę również o funduszach zewnętrznych, które udało się wprowadzić do budżetu i dzięki
nim zrealizować remonty i inne wykonać inne zadania.
Chciałem podziękować Państwu Radnym przede wszystkim za wystąpienia na sesjach
dlatego, że nawet jeżeli nasza ocena sytuacji, ocena poprawności podejmowanych decyzji
była różna, to w spokojnej dyskusji udawało nam się osiągnąć kompromis i podejmować
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wydaje mi się, że w zdecydowanej większości słuszne uchwały. Chciałbym podziękować
Państwu Radnym za troskę o mieszkańców, których reprezentujemy, ponieważ bardzo szybko
i sprawnie docierały do Pani Wójt informacje o problemach, które należałoby rozstrzygać.
Dziękuję Państwu Sołtysom, którzy na pierwszej linii zawsze walczyli o dobro swoich
współmieszkańców we wsiach. Rzetelnie informowali swoich mieszkańców o tym
co w gminie się dzieje i jakie zadania są realizowane no i za pomoc organizacyjną dlatego, że
wiele rzeczy bez Państwa wsparcia, bez Państwa pomocy by nam się nie udało.
Dziękuję urzędnikom Urzędu Gminy, tutaj od siebie to szczególnie gorące podziękowanie dla
obsługi Rady. Panie wykazały się wybitną cierpliwością przy kontaktach ze mną, a inni Radni
też jakieś swoje problemy w tej komórce załatwiać i wszystkim urzędnikom, którzy naprawdę
z dużą empatią podchodzili do problemów moich, innych Radnych czy Sołtysów. Dzięki
temu udało nam się wiele rzeczy w sposób szybki i sprawny załatwić.
Jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim.

Ad – XII
Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przeszedł do punktu 12 porządku
obrad i zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Sochocin.

Przewodniczący Rady
Dariusz Świercz
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