
Protok61 N r VI 


z VI Sesji Rady Gminy Sochocin 


z dnia 22 czerwca 2015 roku 


odbytej w saIi konferencyjnej Urz~du Gminy Sochocin 


pod przewodnictwem Pana Stanislawa Kwiatkowskiego 


- Przewodnicz~cego Rady Gminy 


Obrady rozpocz~to 0 godz. 13.00 


Stan Radnych -15, obecnych -15 


Obrady zakonczono 0 godz. 15.30 

Ad-l 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - otworzyl VI Sesjy Rady 

Gminy Sochocin VII kadencji samorzqdu gminnego. Stwierdzil, ze w Sesji uczestniczy 15 

Radnych, czyli quorum wladne do podejmowania prawomocnych uchwal. Nastypnie powital: 

1. 	 Pailstwa Radnych i Pailstwa Soltys6w, 

2. 	 Pana Andrzeja Romatowskiego- W6jta Gminy Sochocin 

3. 	 Pana Andrzeja Stolpy-Starosty Powiatu Plonskiego, 

4. 	 Pana Aleksandra Jaroslawskiego- W6jta Gminy Plonsk, 

5. 	 Pana Tadeusza Ignala- Naczelnika Wydzialu Zarz~dzania Kryzysowego Spraw 

Obywatelskich, 

6. 	 Pana Piotra Leonarcika- Komendanta Powiatowego Policji w Plonsku, 

7. 	 Pana Piotra D~browskiego- Inspektora Komendy Powiatowej Policji w Plonsku, 

8. 	 Paniq Marianny Chybaly- Radnq Powiatu Ploilskiego, 

9. 	 Pana Leonarda Milewskiego- Radnego Powiatu Ploilskiego, 

10. 	Pana Jerzego Ryziilskiego, Paniq Malgorzaty Najechalskq- Prezesa Zarzqdu Lokalnej 

Grupy Dzialania, 

11. 	Pana Mecenasa Jacka Niesciora, 
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12. CzIonk6w Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej: Pana Jana Antonowicza, 

Pana Jana Kozlowskiego, 

13. Paniq Elzbiety Krauze-Sekretarza Gminy, 

14. Paniq Marzanny Kucharzak -Skarbnika Gminy, 

15. Dyrektor6w Szk6I i instytucji kultury, kierownik6w jednostek organizacyjnych, 

16. Przedstawicieli Gmirmego Zakladu Komunalnego, 

17. Pana Rafala Skibniewskiego- Prezesa Aero Clubu regionu Ploilskiego, 

18. Pana Dariusza Serwacha-czIonka Aero Clubu regionu Ploilskiego, 

19. Pana Jacka Ryziilskiego- Prezesa Ochotniczej Strai:y Pozamej w Sochocinie, 

20. Pana Wojciecha Niepytalskiego- wlascicieia firmy EI-Daw Kajaki, 

21. Kierownik6w wydziaI6w i pracownik6w Urzydu Gminy Sochocin, 

22. Przedstawicieli lokalnych medi6w oraz wszystkich obecnych na sesji (wedlug listy 

obecnosci). 

Ad-2 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl do punktu drugiego 

"Przyjcrcie porz~dku obrad ". Poinformowal 0 bIydzie drukarskim w pkt. 10, ppktA 

i poprosil 0 dokonanie poprawki daty 19 maja 20 15r. na wlasciwq daty tj. 19.05 .2005r. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski - zapytal, czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos w sprawie porzqdku obrad. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy Sochocin zwr6cil siy z prosbq 0 zmtany 

w porzqdku obrad, w pkt. 10 tj. 0 zdjycie ppkt.3 dotyczqcego projektu uchwaly w sprawie 

ustalenia stawek oplat za zajycie pasa drogowego dr6g gminnych, na podstawie uwag 

Pails twa Radnych dotyc~cych wysokosci stawek. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski poddal pod glosowanie 

zdjycie z porzqdku obrad uchwaly nr 3 . 

Wyniki glosowania: glosowalo 15 Radnych : "za"- 15, "przeciw"-O, "wstrzymal sier od glosu"-O. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaler zdjerto z porzlldku obrad jednoglosnie. 
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Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski - zapytal, ponownie czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos w sprawie porzqdku obrad. Przewodnicz~cy Rady 

Grniny udzielil glosu W6jtowi Grniny Sochocin - Panu Andrzejowi Rornantowskiernu. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy Sochocin - poprosil 0 zrniant;: w pkt. 10, poprzez 

dodanie projekt6w dw6ch nastt;:puj~cych uchwal: projekt uchwaly w sprawie przyst~pienia do 

sporz~dzenia zrniany rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grniny Sochocin 

dla teren6w w granicach adrninistracyjnych wsi Rzy, zgodnie z zal~cznikiern nr 1, oraz 

projekt uchwaly w sprawie przyst~pienia do sporzqdzenia zrniany rniejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Grniny Sochocin dla terenu polozonego we wsi Kt;:pa, 

zgodnie z zal~cznikiern nr 1. 

Uzasadnienie: proponowanej zrniany: 

1) 	 Projekt uchwaly w sprawie przyst~pienia do rniejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu polozonego we wsi Kt;:pa. 

Wlasciciele Biznesrnen Fanclub sp. z 0.0. zlozyli wniosek z kt6rego wynika, 

ze zainteresowanie atrakcjarni turystycznyrni Grniny Sochocin przekracza wstt;:pne zalozenia 

inwestycyjne. W celu zaspokojenia rosn~cych potrzeb koniecznyrn jest: odbudowa bazy 

lokalowej na terenach przeznaczonych pod uslugi: wypoczynku, turystyki, sportu i rekreacji 

zbiorowej. Wniosek ten zostal poprzedzony przygotowaniern analizy rnozliwosci i zasadnosci 

przyst~pienia do sporz~dzenia planu rniejscowego, stopnia zgodnosci przewidywania 

rozwi¥an z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunku zagospodarowania przestrzennego 

Grniny Sochocin, zatwierdzonego uchwal~ 15/78/2000. 

Projekt uchwaly w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zrniany rnleJscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Grniny Sochocin dla teren6w w granicach 

adrninistracyjnych wsi Rzy dotyczy on niezgodnosci w poprzednirn projekcie uchwaly . Jesli 

zrniana zostanie uchwalona, rnieszkancy rniejscowosci Rzy bt;:d~ rnogli budowac dorny 

rnieszkalne. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy-Pan Stanislaw Kwiatkowski zwr6cil sit;:, czy ktos rna 

pytanie w sprawie w/w zrnian. 

Pan Waclaw Rutkowski-Radny Gminy zapytal czy to bt;:dzie dotyczylo calego terenu po 

obu stronach drogi, czy wydzielonych dzialek. 
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Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy Sochocin- Wedlug planu dotyczy to obu stron 

drogi. Odpowiedzial, ze bydq zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania i ta uchwaia 

bydzie szla rownolegle z uchwalq 0 zmianach studiow uwarunkowail, poniewaz te dwa 

dzialania mogq toczy6 siy jednoczesnie aby bylo szybciej. Tym samym przyspieszony 

zostanie bieg sprawy. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy-Pan Stanislaw Kwiatkowski zapytal, czy ktos rna jeszcze 

pytania. 

Pan Dariusz Kujawski -Radny Gminy zapytal, dlaczego zmlany Sq tendencyjne skoro 

potrzeby Sq na pewno na terenie rowniez innych miejscowosci, dlaczego wziyto pod uwagy 

akurat te i tylko te miejscowosci. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy Sochocin- odpowiedzial, ze na razie chcialby 

pomoc tam ktorzy czekali na ty decyzjy prze dwa lata i jesli bydq splywaly kolejne wnioski na 

pewno zostanq rowniez wziyte pod uwagy. Zostanie stworzony nastypny plan 

zagospodarowania. 

Nie bylo wiycej pytan. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski poddal pod glosowanie 

porzqdek obrad: uchwaly nr 8 i uchwaly nr 9. 

Wyniki gtosowania: Gtosowato J5 Radnych : "za" - J5, "przeciw" - 0, "wstrzymat siy od gtosu" - 0. 

PrzewodnicZ<!cy Rady Gminy stwierdzit, ze protok6t zostat przyjyty jednogtosnie. 
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Ad-3 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl do punktu 3 

porz~dku obrad "Przyj~cie protokolu z V Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 31 

marca 2015 r". 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal, czy ktos 

z Pailstwa Radnych chcialby zabra6 glos w sprawie protokolu. Nastypnie poddal pod 

glosowanie przyjycie protokolu z V Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 31 marca 

2015 r. 

Wyniki gtosowania: Gtosowato 15 Radnych : "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymat siy od gtosu" - 0. 

Przewodnic24cy Rady Gminy stwierdzit, ze protokot zostat przyjyty jednogtosnie. 

Ad-4 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl do punktu 4 

porz~dku obrad "Informacja Wojta 0 dzialaniach mi~dzysesyjnych". Poprosil 0 zabranie 

glosu Pana Andrzeja Romatowskiego -W6jta Gminy Sochocin. 

Informacja 


o dzialalnosci mi~dzysesyjnej 


Wojta Gminy Sochocin 


przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 


w dniu 22 czerwca 2015 roku 


"Panie Przewodnicz~cy! 

Wysoka Rado! 

Szanowny Panie Starosto! 

Szanowny Panie Komendancie! 

Szanowni Goscie! 

Panie i Panowie Soltysi! 

Drodzy Mieszkaiicy! 
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Uchwaly podjyte przez Pailstwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 

31 marca 2015 roku zostaly przekazane do organ6w nadzoru zgodnie z obowi¥uj,!cymi 

przepisami prawa oraz do kom6rek merytorycznych Urzydu Gminy w celu ich realizacji. 

W okresie do 22 czerwca podejmowane byly dzialania w zakresie biei4cych spraw 

Gminy i Urzydu Gminy w formie zarz'!dzeil W6jta, najwaZniejsze z nich to zarz,!dzenia 

dotycz,!ce spraw finansowych oraz spraw organizacyjnych w Urzydzie. Trwaj,! prace 

zwi,!zane ze zmian,! studium uwarunkowail i zagospodarowania przestrzennego. Wstypnie 

termin zlozenia studium do publicznego wgl,!du przewidywany jest na pazdziernik biez'!cego 

roku, jest to termin przedstawiony przez Pana Urbanisty. 

W kwietniu 2015r. rolnicy posiadaj,!cy grunty rolne na terenie Gminy Sochocin 

otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego 

wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wyplacono 284 rolnikom l'!cz'! kwoty w wysokosci 

206448zl. 

18 maja 2015 roku zostala rozliczona II rata podatk6w lokalnych. Paniom i Panom 

Soltysom bardzo dziykujy za sprawne wykonywanie obowi¢6w inkasent6w. 

Dziyki duzemu zaangaZowaniu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie 

dnia 2 czerwca 2015 roku zostala podpisana umowa na realizacjy zadail z zakresu dystrybucji 

artyku16w spozywczych dla os6b najbardziej potrzebuj,!cych. Umowy z Fundacj,! Bank 

2ywnosci w Ciechanowie podpisala organizacja partnerska 0 zasiygu lokalnym 

tj. Ochotnicza StraZ Pozarna w Sochocinie. 

W ramach powyzszej Umowy pomoc,! zywnosciow,! planujemy obj,!c 280 os6b. Do 

15 czerwca br. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej oraz jednostka Ochotniczej StraZY 

Pozarnej w Sochocinie otrzymali okolo 9,5 tony Zywnosci na l'!czn'! kwoty - 23 130 zl. 

Punkt dystrybucji zywnosci znajduje siy w StraZnicy OSP w Sochocinie. 

W dalszym ci,!gu w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej moma odbierac i skladac 

wnioski 0 przyznanie Karty Duzej Rodziny. Do otrzymania Karty Duzej Rodziny uprawnione 

s,! rodziny z trojgiem i wiycej dzieci. Karty wydawane S,! nieodplatnie. Karta Duzej Rodziny 

ulatwia rodzinom miydzy innymi dostyp do kultury, aktywnego spydzania czasu oraz obniZa 

koszty przejazdu, zakup6w w wyznaczonych sklepach 0 bardzo r6znorodnej branZy. 

Szczeg610wych informacji w tym zakresie udzielaj,! pracownicy Gminnego Osrodka Pomocy 

Spolecznej. 
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W zwi~ku z wyslllPieniem na terenie Gminy Sochocin przymrozkow wiosennych 

w biez'lcym roku poszkodowani rolnicy mogli sklada6 w terminie do 8 czerwca wnioski 

o oszacowanie szk6d powstalych w gospodarstwach. Wplynylo 8 wnioskow. W najblizszym 

czasie komisja dokona szacowania strat. 

Do 31 maja zostaly zatwierdzone arkusze organizacyjne szkol z naszego terenu na rok 

szkolny 2015/2016. 

Od 25 maja trwa wyplata swiadczen z tytulu stypendium szkolnego za okres 

styczen - czerwiec 2015 r. Stypendium bydzie wyplacone 152 wnioskodawcom. 

Do dnia 15 czerwca br. wyplacono 47864 zl. 

W czerwcu br. na wniosek Pani Malgorzaty Tomaszek dokonalismy oceny pracy 

Dyrektora Szkoly Podstawowej w Kolozybiu w porozumieniu Z organem nadzoru 

pedagogicznego. Jest to ocena wyr6Zniaj'lca. Gratulujy wysokiej oceny i zYCZy dalszej 

owocnej pracy na rzecz naszej spolecznosci. 

Osoby zatrudnione w ramach robot publicznych dbaj'l 0 porz'ldek na terenie 

Sochocina (nasadzenia kwiatow) oraz wykonuj'l prace na cmentarzu w Bolycinie. 

Aktualnie przedstawiy informacjy 0 gospodarce odpadami: 

Na dzien 31 maja biez'lcego roku liczba osob segreguj'lcych odpady wynosila 3259, liczba 

osob nie segreguj'lcych odpadow - 1861. W stosunku do 2014 roku nast'lpil wzrost liczby 

osob segreguj'lcych 0 8,65%. Na dzien 31 maja zadluzenie na poziomie 3 rat i wiycej 

wynosilo 11,2 % Osoby te sukcesywnie informowane S'l 0 zaleglosciach. 

W Gminnym Zakladzie Komunalnym funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiorki 

Odpadow Komunalnych do ktorego mieszkancy naszej gminy mog'l bezplatnie dostarcza6: 

papier, szklo, plastik, metal, odpady wielkogabarytowe, odpady z remontow oraz materialow 

ceramicznych. 

Informacja dotycz'lca utrzymania drog gminnych i inwestycji: 

W ramach bieZ(j.cego utrzymania drog gminnych wykonalismy nastypuj'lce prace: 

1) r6wnanie nawierzchni drog w miejscowosciach: Baraki, Ciemniewo, Gutarzewo, 

Kypa, Kuchary Krolewskie, Kuchary 2ydowskie, Niewikla, , Rzy, Slepowrony, Smardzewo 

oraz ulice w Sochocinie; 

2) naprawa ubytk6w mieszank'l mineralno - asfaltow'l w ulicach Sochocina; 

3) czysciowe do zwirowanie dr6g w Kypie, Kondrajcu i Smardzewie; 
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4) trwajll prace zwillzane z remontem chodnika przy ulicy Nadrzecznej; 

5) w ramach funduszu soleckiego wykonalismy nastypujllce prace: 

remont drogi gminnej w Kypie - zwirowanie, 

remont drogi gminnej w Budach Gutarzewskich - zwirowanie, 

remont drogi gminnej w Zelechach - zwirowanie, 

czysciowy remont drogi w Pruszkowie - zwirowanie. 

6) w ramach funduszu soleckiego do 30 czerwca 2015 r. zostanll zamontowane 

2 pkt. oswietleniowe w Gromadzynie i 6 pkt. w Gutarzewie; 

7) zostaly podpisane umowy na zainstalowanie dodatkowych punkt6w swietlnych 

w miejscowosciach: Sochocin ul. Sosnowa - 1 pkt, Pruszkowo - 1 pkt, Smardzewo - 1 pkt, 

Zelechy - 2 pkt i Budy Ciemniewo - 1 pkt. Termin realizacji do 15.10.2015 r; 

8) zakonczylismy inwestycjy dotyczllC'l zadania "budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowosci Sochocin etap IIa" Realizacjy powyzszego zadania rozpoczyly wladze gminy 

poprzedniej kadencji - Rada Gminy oraz W6jt Gminy jako organ wykonawczy. 

W obecnej kadencji dokonczylismy zadanie zgodnie z planem to jest do 31 maJa 

2015 roku. Siec kanalizacji sanitamej w omawianym okresie budowane byla miydzy innymi 

w ulicach: Zeromskiego, Magazynowa, Sienkiewicza i Wolnosci . 

W trakcie realizacji zadania wykonalismy dodatkowo budowy przylllczy SleCI 

kanalizacji sanitamej, nie ujytych w projekcie. Takie dzialania zwiykszyly koszty inwestycji 0 

okolo 170 000 zl. Wykonane zostaly naprawy nawierzchni ulic. Dokonany byl odbi6r 

koncowy rob6t zwi¥anych z budowll, usuniyte zostaly r6wniez usterki jakie stwierdzono 

podczas odbioru koncowego. Przygotowane r6wniez zostaly dokumenty dotyczllce uzyskania 

decyzji na uzytkowanie inwestycji, 

Calkowity koszt inwestycji: 2 296 537 zl. Na powyzsze zadania gmina otrzymala 

pomoc finansowll 1 400 327 zl. 

Mieszkancy Sochocina zainteresowani przylllczeniem swoich nieruchomosci do sieci 

kanalizacji sanitamej proszeni Sll 0 zglaszanie siy do Wydzialu Rozwoju Gospodarczego 

i Planowania Przestrzennego. Mieszkancy otrzymajll dodatkowo pismo, w kt6rym 

poinformujy 0 warunkach budowy przylllczy. 
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Informujt( Pailstwa, ze Zarzqd Wojew6dztwa Mazowieckiego przyznal Gminie 

Sochocin dotacjt( w wysokosci 77 000 zl. na modernizacjt( drogi gminnej Kolonia Sochocin -

Zelechy. W ramach modemizacji wykonamy nawierzchnit( zwirowq, przepusty, odnowimy 

rowy. 

Calkowity koszt to modernizacji szacowany jest na kwott( 145 000 zl. 

Szanowni Panstwo, 

Rok 2015 to rok wyborczy- w maju br. przeprowadzone byly wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Odbyly sit( r6wniez wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolnicze. 

W wyniku glosowania zostali wybrani: Pan Jan Antonowicz Jan i Pan Jan Kozlowski. 

Gratulujt( Panom wyboru i zapraszam do wsp6lpracy 

Przed nami wybory lawnik6w na lata 2016 - 2019, kt6rych wyboru dokonuje 

Rada Gminy najp6Zniej do 30 paidziernika br. Natomiast do 30 czerwca mozna zglaszac 

kandydat6w na lawnik6w. 

Informacja 0 najwaZniejszych zadaniach realizowanych w ramach promocji gmmy: 

1) organizacja szkolenia dla mieszkailc6w gminy Sochocin w zakresie turystyki 

wiejskiej i agroturystyki; 

2) organlzacJa wsp6lnie z Lokalnq Grupq Dzialania " Przyjazne Mazowsze" 

spotkania z mlodziezq pt. " Czego potrzeba Tobie i Twojej Gminie"; 

3) podjt(cie wsp6lnych dzialail ze Starostwem Powiatu Ploilskiego i gminami 

powiatu w zakresie opracowania zintegrowanej oferty turystycznej dla powiatu ploilskiego; 

4) organizacja wraz ze starostwem Powiatu Ploilskiego imprezy turystycznej pn. 

"Marsz Gwiaidzisty 2015 r." w dniu 16 maja; 

5) wsp6lorganizacja Pikrliku Rodzinnego AERO 2015 , kt6ry odbyl sit( 30 maja 

2015 rna lqdowisku w Milewie. 

W szystkim , kt6rzy przyczynili Slt( do realizacj i powyzszych zadail oraz 

wsp6lpracowali z nami i pomagali bardzo dzit(kujt(. 
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Szanowni Panstwo, 

przed nami obchody IX dni Sochocina w dniach 10- 11 lipca. 

W zwiqzku z tym, ze w biezqcym roku przypada 25 rocznica samoI'U!du 

terytorialnego wystqpiy do Pana Przewodniczqcego 0 zwolanie Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy 0 charakterze uroczystym w dniu 10 lipca. Przed Sesjq bydzie odprawiona uroczysta 

msza swiyta oraz bydzie poswiycony sztandar gminy Sochocin. Na Sesji, kt6ra odbydzie siy 

w Publicznym Zespole Szk61 i Przedszkoli Samorzqdowych w Sochocinie nastqpi uroczyste 

przekazanie sztandaru. Planujemy r6wniez wyklad okolicznosciowy w zwiqzku 

obchodzonym jubileuszem. Po Sesji zaprosimy na koncert w wykonaniu Kryspina Dawidko 

i orkiestry Dytej. 

W dniu 11 lipca zapraszamy na stadion w Sochocinie, gdzie zaplanowanych jest wiele 

atrakcji. Gwiazc4 wieczoru natomiast bydzie zesp61 "MIG" , kt6rego tw6rcami jest rodzina 

Panstwa Gwiazdowskich ze Slepowron. 

Dzi~kuj~ za uwag~. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy- zwr6cil siy z zapytaniem 0 powody zwiykszenia 

koszt6w wykonania kanalizacji 0 180 000 zl. 


Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy odpowiedzial, ze gdy przejql stanowisko W6jta 


dowiedzial siy od wykonawcy, ze Gmina bydzie musiala poniesc dodatkowe koszty 


w wysokosci 147 000 zl za dodatkowe przylqcza, kt6re nie byly ujyte we wstypnym wniosku. 


Ad-5 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl do realizacji punktu 

5 "Informacje 0 stanie bezpieczenstwa i porz~dku publicznego w gminie Sochocin". 

Poprosil 0 zabranie glosu Pana Piotra Leonarcika- Komendanta Powiatowego Policji 

w Plonsku. 

Pan Piotr Leonarcik Komendant Powiatowy Policji odpowiedzial, ze wszelkie informacje 

Sq przedstawione na pismie z kt6rymi Panstwo Radni mieli okazjy siy zapoznac. Stwierdzil, 

ze nie bydzie powielal tych informacji, ale chytnie odpowie na kaZde pytanie z tego zakresu. 
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Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zwrocil siy do Radnych czy 

ktos rna pytanie dotyczqce tematu bezpieczenstwa. 

Pani Anna Giranowska-Radna Gminy Sochocin-poinfonnowala, ze czytajqC sprawozdanie 

zwrocila uwagy na niepokojqcy fakt pojawiajqcych siy wlaman i kradziezy w miejscowosci 

Bie1e. Zwrocila siy z zapytaniem czy w zwiqzku z tym zostaly podjyte wzmozone dzialania 

(kontrole, patrole) przez policjy w celu zapobiegania podobnym sytuacjom by chronic 

mieszkancow. 

Pan Piotr Leonarcik- Komendant Powiatowy Policji odpowiedzial, ze przypadki wlaman 

kradziezy byly pojedynczymi przypadkami. Sprawcy kradziezy zieleni i drzewek zostali 

ustaleni. Patrole zostaly wzmozone lecz pomimo staran policji nie zawsze udaje siy schwytac 

wszystkich sprawcow kradziezy i wlaman. Zwrocil siy z prosbq do Radnych aby przestrzegac 

mieszkancow gminy aby dobrze zabezpieczali swoj dobytek. Podal przyklad "stoi przyczepa, 

niezabezpieczona daleko od domostw", stwierdzil rowniez, ze "to nie tylko rola policji aby 

strzec, ale takze mieszkancow, ktorzy sami mogq siy troszeczky postaraC'. Dodal, 

ze przestypczosc na terenie powiatu jest nmiejsza niz wokol niego. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin zwrocil siy z zapytaniem czy Sq 

wprowadzane dzialania prowadzone na szerSZq skaly, zwlaszcza, ze w gminie (wymienil: 

Drozdzyn, Niewikla, Gromadzyn) jest duzo drog zwirowych, na ktorych urzqdzane Sq rajdy, 

szczegolnie w weekendy. Czy policja podejmuje dzialania w celu zaprzestania raj dow. 

Pan Piotr Leonarcik- Komendant Powiatowy Policji odpowiedzial, ze dzialania 

prowadzone Sq na biezqco. JednakZe nie przewiduje szczegolnych dzialan na terenie gminy, 

gdyz teren powiatu jest na tyle specyficzny, ze jest duzy kilometraz drog na, ktorych 

wystypujq powame wypadki, gdzie ginq ludzie i tam przede wszystkim kierowane Sq sily 

policji. Zwrocil siy rowniez z prosbq 0 informacjy, gdzie dokladnie takie zdarzenia jak rajdy 

majq miejsca w celu wzmozenia dzialan policji na tych terenach. 

Pani Lucyna Jankiewicz- Radna Gminy Sochocin zwrocila siy z informacjq, ze w pewnej 

miejscowosci zdarzajq siy przypadki wypalania traw, wyrzucania krzewow bez ich segregacji, 

powstajq w ten sposob smietniki. Oburzeni mieszkancy zglaszajq ten fakt do Pani Radnej . 

Zwrocila siy z zapytaniem, czy jezeli wezwala by policjy to czy bydq podjyte dzialania w celu 

zapobiegania temu precedensowi. 

Pan Piotr Leonarcik- Komendant Powiatowy Policji odpowiedzial, ze w przypadku 

zgloszenia interwencja zostanie podjyta, jednakZe naleZalo by siy zwrocic rowniez 0 pomoc 

do strazy pozamej. 
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Pani Lucyna Jankiewicz- Radna Gminy Sochocin stwierdzila, ze jest to tylko dyrn oraz 

wypalanie srnieci. 


Pan Piotr Leonarcik- Komendant Powiatowy Policji odpowiedzial, ze po zgloszeniu na 


pewno zostan~ podjyte interwencja policji. 


Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin dodal, ze " StraZ pozarna na pewno 


wezwie policjy bo sarna nie rna rnozliwosci karania rnandatern. TakZe jak zostanie wezwana 


straz to na pewno ugasi, a nastypnie zadzwoni po policjy w celu ustalenia sprawcy i ukarania 


mandatern". 


Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przekazal glos Panu 

Andrzejowi Stolpa- Staroscie Powiatu Plonskiego. 


Panu Andrzej Stolpa- Starosta Powiatu Plonskiego powiedzial co nastypuje: "Panie 


W6jcie, Panie Przewodnicz~cy, Wysoka Rado, Szanowni Goscie, 12 rnaja tego roku odbyl siy 


38 og61nopolski konkurs dotycz~cy bezpieczenstwa w ruchu drogowyrn. Odbyl siy on 


w Sochocinie w Zespole Szk6l i Przedszkoli Sarnorz~dowych. Byl bardzo dobrze 


zorganizowany i z rniejsca chcialbyrn podziykowac. 


Na ryce Pana W6jta, Pani Dyrektor, Szefa Ochotniczej Strazy pozarnej za wsp6lorganizacjy 


tej irnprezy, zajej oprawy". 


Nastypnie Pan Starosta przeczytal podziykowanie skierowane do W6jta Grniny Sochocin: 


"W irnieniu organizator6w elirninacji 38 og61nopolskiego turnieju bezpieczenstwa w ruchu 


drogowyrn, skladamy Panu, serdeczne podziykowania i 0 przyjycie do szczytnej, ale bardzo 


odpowiedzialnej i wyrnagaj~cej duzego nakladu pracy funkcji gospodarza turnieju. Gl6wnyrn 


celern turnieju, kt6rego elirninacje powiatowe odbyly siy 12 rnaja biez~cego roku w PZSiPS 


w Sochocinie jest dzialanie na rzecz poprawy stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego, 


a szczeg61nie bezpieczenstwa dzieci i mlodziezy szkolnej. Dzil(kujerny Panu W6jtowi 


za udostl(pnienie obiekt6w szkoly na potrzeby turnieju, oraz osobisty pelniony nadz6r nad 


przygotowaniem i przeprowadzeniern elirninacji powiatowej turnieju bezpieczenstwa 


powiatowego. Na Pana ryce skladarn gor~ce podzil(kowania wszystkirn osoborn z terenu 


grniny, nauczycielorn i pracownikorn PZSiPS w Sochocinie, Druhom StraZakom OSP 


Sochocin, pracownikorn UG Sochocin za znacz~c~ pornoc w przygotowaniu turnieju. 


W podpisie Kornendant Powiatowy Policji w Plonsku Inspektor Piotr Leonarcik, Starosta 


Plonski Andrzej Stolpa". 
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Nast~puje wr~czenie podzi~kowan dla Pana Andrzeja Romatowskiego -W6jta Gminy 

Sochocin, Pani Beaty Grabarczyk-Tomaszewicz- Dyrektor PZSiPS oraz Jacka 

Ryzinskiego prezesa OSP Sochocin. 

Pan Andrzej Stolpa- Starosta Powiatu Plonskiego dodal, ze wszystko zostalo perfekcyjnie 

przygotowane, za co jeszcze raz serdecznie dziykuje. Zwr6cil siy r6wniez z podziykowaniem 

dla ekipy Sochocina, kt6ra siy stawila na Marszu Gwiazdzistymi byla jednq. z najlepiej 

bawiq.cych. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zwr6cil siy z podziykowaniem 

w strony przedstawicieli KPP Plonsk, poinformowal r6wniez, ze dzieci byly bardzo dobrze 

przygotowane i wykazaly siy wysokim poziomem wiedzy. Dodal, ze jest to kolejny krok 

w celu poprawy bezpieczenstwa dzieci i mlodziezy. Nastypnie przekazal glos Panu W6jtowi 

Andrzejowi Romatowskiemu. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial, co nastypuje "Panie Przewodniczq.cy, 

Wysoka Rado, Panie Komendancie, Panie Inspektorze, chcialbym serdecznie podziykowac. 

Osobiscie kierujy podziykowania do Pani Dyrektor za przygotowanie turnieju oraz do 

nauczycieli, dzieci i mlodziezy uczestniczq.cej w tumieju. Dziykujy true Panu lackowi 

Ryzinskiemu za pomoc i za organizacjy ratownictwa medycznego". 

Ad-6 

Nastypnie Pan Stanislaw Kwiatkowski -Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl do punktu 

6 "Informacja 0 dzialalnosci gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Osrodka 

Pomocy Spolecznej- oraz Ocena Zasob6w Pomocy Spolecznej, Gminnego Osrodka 

Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej". 

Poprosilo przedstawienie informacji Paniq. Danuty Fabich- Kierownika GOPS w Sochocinie, 


kt6ra poruszyla m.in. takie kwestie jak: 


- dane 0 sytuacj i demograficznej i spolecznej; 


- dane 0 korzystajq.cych z pomocy i wsparcia; 


- inne rodzaje pomocy i swiadczen; 


- kadra jednostki organizacyjnej pomocy spolecznej; 
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- srodki finansowe na wydatki w pomocy spolecznej. /Informacja zal~czona w materialach na 

sesjy/. 

Nastypnie Pan Stanislaw Kwiatkowski -Przewodnicz~cy Rady Gminy poprosil 

o przedstawienie informacji Pana Kryspina Kadeja- Dyrektora GOK w Sochocinie. 

IInformacja zal~czona w materialach na sesjy/. 

Pani Jolanta Kochanowska- Radna Gminy Sochocin oraz Pani Anna Giranowska

Radna Gminy Sochocin zwr6cila siy z gratulacjami dla Pana Kryspina Kadeja za caloksztalt 

dzialalnosci Gminnego Osrodka Kultury. 

Nastypnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poprosil 

o przedstawienie informacji Pani~ Miroslawy Kaliilsk~- Kierownik GBP w Sochocinie. 

IInformacja zal~czona w materialach na sesjy/. 

Ad-7 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl do punktu 7 

porz~dku obrad "Dyskusja". Zapytal czy ktos z Pailstwa Radnych chcialby zabrac glos. 

Pani Anna Giranowska-Radna Gminy Sochocin- przekazala podziykowania dla Pana 

W6jta od mieszkailc6w rejonu w kt6rym mieszka, za wsparcie w formie paczek 

zywnosciowych. Dodala, ze wielkim zaskoczeniem dla nich bylo to, ze paczki przekazywane 

byd~ od czerwca do lutego. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy r6wniez zwr6cil Sly 

z podziykowaniami do Pana W6jta jako pracownik GOPS. Stwierdzil, ze jest to mile 

zaskoczenie dla mieszkailc6w potrzebuj~cych wsparcia. Dodal, ze jest to bardzo duza praca 

calego zespolu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin zwr6cil siy do Pana W6jta odnosnie 

zaprezentowanego sprawozdania dotycz~cego wykonalnosci odbioru odpad6w komunalnych, 

gdzie bylo 11 % nieSci~galnosci. Zadal pytanie odnosnie roku poprzedniego "Czy byly 

stosowane jakiekolwiek umorzenia w stosunku do os6b, kt6re nie placily za poprzedni 

okres?". 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy poprosil 0 odpowiedz Pana Grzegorza 

Zientarskiego- Kierownika Wydzialu Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego. 
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Pan Grzegorz Zientarski- Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odpowiedzial, ze pojawila siy jedna skrajna sytuacja, gdzie zostalo 

zastosowane umorzenie. Pozostale osoby, zglaszaj'lce siy z prosb'l 0 umorzenie rnaj'l 

wydruzony termin platnosci, b'ldz rozbicie na raty. Dodal, ze sytuacja zmienila siy 

diarnetralnie jeZeli chodzi 0 segregowanie srnieci. WczeSniej segregowalo 40% rnieszkailc6w 

grniny, na dzien dzisiejszy segreguje 60%. Niesie to ze sob'l konsekwencje w postaci braku 

srodk6w w budzecie grniny. Pan Grzegorz Zientarski zwr6cil siy z prosb'l do pracownika 

rnerytorycznego odpowiedzialnego za gospodarky kornunaln'l 0 listy os6b nieplaqcych wraz 

z numerami telefon6w. Osobiscie rna do nich dzwonic z informacj'l dotycz'lc'l koszt6w 

egzekucyjnych jezeli zostanie wystawiony tytul wykonawczy. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin zwr6cil siy z zapytaniem czy umowa 

przetargowa nie zawierala zapis6w daj'lcych zabezpieczenie srodk6w w budzecie 

w przypadku zwiykszenia liczby rnieszkailc6w segreguj'lcych smieci. 

Pan Grzegorz Zientarski- Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odpowiedzial, ze nie bylo takiego zapisu, gdyz wykonawca przetargu zebral 

liczby os6b jakie S'l w gminie. W zwi'lzku z tym na etapie przygotowywania przetargu nie 

zostaly wziyte pod uwagy osoby okreSlone jako "repliki". Wziyto pod uwagy osoby 

zamieszkuj'lce w gminie Sochocin na stale, deklaruj'lce oddawanie odpad6w komunalnych. 

Z ok.300 os6b tylko 100 zaplacilo za odbi6r odpad6w komunalnych, pozostale osoby zlozyly 

deklaracje zerowe, oznaczaj'lce, ze nie wytwarzaj'l odpad6w. Mimo wszystko gmina ponosila 

koszty za te osoby. Dodal, ze po ogloszonyrn przetargu nieograniczonyrn zglosil siy tylko 

jeden wykonawca, a przepisy dotycZ'lce zam6wien publicznych nie dopuszczaj'l zrnian 

w trakcie rozstrzygniycia przetargu. Pan Grzegorz Zientarski poinformowal, ze zwr6ci siy 

z zapytaniern do mecenasa czy jest jakaS szansa cos zmienic, ale raczej nie bydzie to 

rnozliwe. 

Dodal, ze pewnych rzeczy nie da siy przewidziec. Na pocZ'ltku zawsze oglasza siy przetarg, 

dopiero potern ustalane byly stawki. 
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Ad-8 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poprosil Pana Andrzeja 

Rornatowskiego - W6jta Gminy 0 prezentacjy sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniern z wykonania budzetu Grniny Sochocin za 2014 rok oraz informacj~ 0 stanie 

rnienia. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy - powiedzial, co nastypuje: 

"Panie Przewodnicz~cy! 

Wysoka Rado! 

Zgodnie z ustaw~ 0 finansach publicznych organ stanowi~cy jednostki samorz~du 

terytorialnego nie p6iniej niz do dnia 30 czerwca roku nastypuj~cego po roku budzetowyrn 

podejrnuje uchwaly w sprawie absolutorium po zapoznaniu siy z nastypuj~cymi 

dokumentami: 

1) sprawozdaniern z wykonania budzetu za 2014 rok; 

2) sprawozdaniern finansowyrn; 

3) informacj~ 0 stanie rnienia kornunalnego; 

4) opini~ Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

5) stanowiskiern kornisji rewizyjnej . 

Kornplet dokument6w z wykonania budzetu grniny za 2014 rok zostal przekazany Radzie 


Grniny w terminie okreSlonyrn w ustawie. 


Kornisja Rewizyjna rozpatrzyla sprawozdanie i wydala pozytywn~ opiniy. 


Powyzsze dokumenty przedlozylisrny r6wniez Regionalnej Izbie Obrachunkowej 


i otrzymalisrny pozytywne opinie. 
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Szanowni Panstwo! 

W materialach na dzisiejs~ sesjy przekazalismy analizy sprawozdan budzetowych za 2014 

rok w poszczeg6lnych dzialach klasyfikacji budzetowej. 


Pozwol<j. wiyc Panstwo, ze w chwili obecnej przedstawiy najistotniejsze parametry 


charakteryzuj<j.ce realizacjy budzetu. 


Wykonanie dochod6w za 2014 rok 

Dochody w planie pierwotnym wynosily 15 809 240 zl. 

po zmianach wyniosly 18 274 935 zl. 

Zrealizowano je w wysokosci 17 952 527 zl. 

Wykonanie dochod6w wedlug ich grup w stosunku do planu przedstawiaj<j. nastypuj<j.ce 

wielkosci liczbowe: 

• 	 dochody wlasne og61em: plan: 6 533 969 zl., wykonanie: 6 371 557 zl., 

• 	 subwencja og6lna - plan oraz wykonanie wynosi 7481 660 zl., 

• 	 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa: plan: 3 030 353 zl., wykonanie: 3 025 

575 zl. 

• srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin: 

plan: 1 228 953 zl., wykonanie 1 073 735 zl. 

Dochody biez<j.ce wykonano w wysokosci 16609 326 zl., dochody maj<j.tkowe wykonano 

w wysokosci 1 343 201 zl. 

W najwyzszym stopniu wykonane zostaly dochody w trzech nastypuj<j.cych dzialach 

klasyfikacji budzetowej: 

• 	 dzial 756 - dochody od os6b fizycznych, prawnych oraz innych jednostek nie 

posiadaj<j.cych osobowosci prawnej, w tym dziale zawarte s<j. dochody z podatk6w 

i oplat lokalnych oraz udzial w dochodach budzetu panstwa z tytulu podatk6w od os6b 
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fizycznych i prawnych. 

Dochody wykonano w wysokosci 5 845 983 zl., 

• 	 dzial 758 r6zne rozliczenia, W tym dziale zawarte s~ dochody 

z tytulu subwencji og61nej orazjej cZysci: 

Dochody wykonano w wysokosci 7 538 750 zl., 

• 	 dzial 852 pomoc spoleczna, dochody wykonano w wysokosci 2 210 624 zl., 

Przedstawiam wvkonanie wvdatk6w za 2014 rok 

W 2014 roku wydatki wykonano w kwocie 18460637 zl., wykonanie w stosunku do planu 

wynosi 96,6%. 

W najwyzszym stopniu zrealizowane zostaly wydatki w nastypuj~cych dzialach klasyfikacji 

budzetowej: 

• Dzial 801- Oswiata i wychowanie - wykonanie wynosi 6 766 781 zl., 

wydatki oswiatowe znajduj~ siy r6wniez w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

i ich wykonanie wynosi 271 799 zl. 

Wydatki Publicznego Zespolu Szk61 i Przedszkoli Samorz~dowych w Sochocinie wykonano 


w kwocie 4624979 zl., w tym: 


Wydatki Szkoly Podstawowej w Kolozybiu wykonano w kwocie 1 061 010 zl. 


Wydatki Szkoly Podstawowej w Smardzewie wykonano w kwocie 791 964 zl. 


Dow6z uczni6w do szk61- wydatki wykonano w kwocie 374 132 zl. 


• Dzial750 - Administracja publiczna - wydatki wykonano w kwocie 3 222 786 zl., 

S~ to wydatki zwi(!Zane z : 

• 	 wykonywaniem zadan zleconych z zakresu administracji rz~dowej 


(wykonanie : 42 440 zl.), 


• 	 funkcjonowaniem organ6w gmmy - diety radnych, sohys6w, zakup materia16w 

biurowych ( wykonanie : 97 726 zl.), 
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• 	 wydatkami zwi'lZanymi z funkcjonowaniem gminy, w tym urzydu gminy nie ujytymi 

w innych dzialach klasyfikacji budzetowej (wykonanie 2991 763 zl.). 

Wydatki na promocjy gminy wykonano w wysokosci 90 855 zl. w tym 

55 118 zl. otrzymano na realizacjy przedsiywziycia VIII dni Sochocina. 

W wysokim stopniu wykonano r6wniez wydatki w nastypuj~cych dzialach klasyfikacji 

budzetowej: 

• 	 dzial 010- Rolnictwo i lowiectwo: 2 000 726 zl., najwamiejsze wydatki w tym 

dziale to infrastruktura wodoci~gowa i sanitarna wsi, 

• 	 dzial 600 - Transport i l~cznos6 : 834 095 zl., s~ tu ujyte wydatki na drogi gminne, 

• 	 dzial852- Pomoc spoleczna - wydatki wykonano w kwocie 2589945 zl., 

• 	 dzial 900 -Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - wydatki stanowi~ kwoty 

1 356 782 zl. W dziale tym realizowane s~ zadania dotyc~ce systemu 

gospodarowania odpadami, 

Wydatki bie4ce zrealizowano w wysokosci 15 789 772 zl., wydatki maj~tkowe w kwocie 

2 670 865 zl., 

W sklad wydatk6w maj~tkowych wchod~ zakupy inwestycyjne i wynosz~ 24222 zl. oraz 

wydatki inwestycyjne i wynosz~ 2 627 267zl. 

Przedstawiam wvkonanie planu finansowego Gminnego Osrodka Kultury za 2014 rok: 

• 	 przychody: 372 185 zl. 

• 	 koszty og6lem: 367 267 zl., 

• 	 stan srodk6w na koniec okresu sprawozdawczego: 4 917 zl. 

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok: 

• 	 przychody: 134 671 zl. 

• 	 koszty og6lem: 134 567 zl., 

• 	 stan srodk6w na koniec okresu sprawozdawczego: 104,08 zl 
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przedstawiam informacje o stanie mienia komunalnego na dzien 

31 grudnia 2014 roku: 

• powierzchnia mienia komunalnego okolo 181 ha, w tym: 

- drogi - okolo 150 ha, 

- dzialki budowlane i rekreacyjne - okolo 3 ha (Bolycin, Kypa, Milewo, Niewikla, 

Podsmardzewo, Sochocin), 

- usrugi-infrastruktura - okolo 10 ha ( Gutarzewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, 

Milewo, Rzy, Smardzewo, Sochocin), 

- kultura, oswiata, administracja - okolo 6 ha (Koloz<}b, Smardzewo, Sochocin), 

- dzialki rolne - okolo 10 ha (Drozdzyn, Rzy, Smardzewo, Sochocin). 

W 2014 roku gmina Sochocin zbyla grunty 0 l<}cznej powierzchni 1,2 ha. Pod drogi gminne 

nabyto z mocy prawa grunty 0 l<}cznej powierzchni ponad 0,4 ha. oraz dzialky 0 powierzchni 

0,2 ha w Gutarzewie. 

Prosz~ Panstwa ! 

W 2014 roku skutki udzielonych z tyturu zwolnien, ulg, rozlozen na raty, odroczen, oraz 

obnizenia g6mych stawek podatk6w kwocie 584 124 zt 

Zrealizowane zostaly planowane rozchody w wysokosci 125 000 zt ( splata kredytu), 

Stan zadluzenia na dzien 31 grudnia 2013 roku wynosil 1 365 717 zt, 

Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosil 

" -508 110 zt" 

Wykonane wydatki biez<}ce nie byly wyzsze niz wykonane dochody biez<}ce. 

Zachowana byla r6wnowaga budzetowa. 

Nie stwierdzono nieprawidlowosci formalnych i prawnych. 
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Panie Przewodnicz~cy ! 

Wysoka Rado! 

Szanowni Pailstwo! 

Decyzje w sprawie budzetu gminy Sochocin na 2014 rok- jego uchwalenia oraz zmian 

podejmowala Rada Gminy jako organ stanowi~cy oraz W6jt Gminy - jako organ 

wykonawczy w poprzedniej kadencji 2010-2014. 

Obowi'lZkiem wynikaj~cym z obowi'lZuj~cych przepis6w prawa jest podjycie przez Rady 

Gminy obecnej kadencji decyzji odnosnie wykonania budzetu w 2014 roku. 


W zwi'lZku z powyzszym zwracam siy do Pailstwa Radnych 0 podjycie uchwaly w sprawie 


zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu oraz 


udzielenia absolutorium W6jtowi". 


Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy 


podziykowal Panu Andrzejowi Romatowskiemu - W6jtowi Gminy i poprosil Pani~ Elzbiety 


Krauze - Sekretarz Gminy 0 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 


o przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2014 

rok. 


Pani Eli:bieta Krauze - Sekretarz Gminy odczytala Uchwaly Nr Ci.87.2015 Skladu 


Orzekaj~cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r. 


w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu 


z wykonania budzetu za 2014 rok (Radni otrzymali w materialach na sesjy). 


Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy podziykowal Pani Elzbiecie 

Krauze - Sekretarzowi Gminy i zaprosil do dyskusji pytaj~c, czy ktos z Pailstwa Radnych 

chcialby zabrac glos. 

Nikt nie zglosil siy do dyskusji. 
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Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawle 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu 

Gminy Sochocin za 2014 rok. 

V1I46/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fmansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2014 rok 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 


Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podjytajednoglosnie. 


Ad-9 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl do punktu 9: 

" Podj~cie uchwaly w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy absolutorium z tytulu 

wykonania budzetu za 2014 rok" i poprosil Pani~ Jolanty Kochanowsk~ - Przewodnicz~c~ 

Komisji Rewizyjnej 0 zapoznanie Rady Gminy z Uchwal~ Komisji Rewizyjnej w sprawie 

opinii wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2014 rok i wniosku w sprawie absolutorium 

dla W6jta Gminy Sochocin. 

Pani Jolanta Kochanowska - Przewodnicz~ca Komisji Rewizyjnej powiedziala, co 

nastypuje: 

"Panie Przewodnic~cy! 

Wysoka Rado! 

Chcialam zwr6cic uwagy, ze nas14pil bl~d, ta uchwala jest uchwal~ nr 2, poniewaz pierwsz~ 

uchwaly Komisja Rewizyjna podjyla w styczniu, kt6ra dotyczyla zatwierdzenia opinii 

o budzecie na 2015. Poproszy 0 poprawienie w swoich materialach." 


Nastypnie odczytala uchwaly Komisji Rewizyjnej: 


Uchwala nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin z dnia 7 maja 2015 roku 


o opinii wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2014 rok i wniosku w sprawie absolutorium 


dla W6jta Gminy Sochocin. 


Komisja Rewizyjna w osobach: 


Przewodnicz~ca: Jolanta Maria Kochanowska 
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Czlonkowie: Lucyna Maria Jankiewicz 

Lukasz Szabranski 

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz,!dzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z pozn. zm.) w zwi¥ku z art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz 885 z poi:n. zm.) podjyla nastypuj,!c,! 

uchwaly: 

§1. Wydaje siy pozytywn'! opiniy 0 wykonaniu budzetu Gminy Sochocin za 2014 rok. 

§2. Wystypuje siy do Rady Gminy Sochocin z wnioskiem 0 udzielenie Wojtowi Gminy 

Sochocin absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2014 rok. 

§3. Uchwala zostala podjytajednoglosnie. 

§4. Uchwala niniejsza podlega przedstawieniu: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie -celem zaopiniowania wniosku, 

o ktorym mowa w § 2; 

2) Radzie Gminy Sochocin. 

§5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy podziykowal Pani Jolancie 

Kochanowskiej - Przewodnicz'!cej Komisji Rewizyjnej i poprosil Pani,! Elzbiety Krauze -

Sekretarz Gminy 0 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi 

Gminy Sochocin za 2014 rok. 

Pani ElZbieta Krauze - Sekretarz Gminy odczytala Uchwaly Nr Ci.164.2015 Skladu 

Orzekaj,!cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 maja 2015 roku 

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin z dnia 7 maja 

2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Sochocin. ( Radni otrzymali 

w materialach na sesjy). 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy podziykowal Pani Elzbiecie 

Krauze - Sekretarz Gminy i zaprosil do dyskusji pytaj,!c, czy ktos z Pailstwa Radnych 

chcialby zabrac glos. 
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Nikt nie zglosil siy do dyskusji. 

Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawte udzielenia 

W6jtowi Gminy absolutorium z tytulu wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2014 rok, 

VI/47/2015 - w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy absolutorium z tytulu wykonania 

budzetu Gminy Sochocin za 2014 rok. 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - 0. 


Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostal podjyta jednoglosnie. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy - podziykowal za udzielenie absolutorium 

z tytulu wykonania budzetu za 2014 rok. 

15 minut przerwy. 

Po przerwie. 

Ad-tO 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl do punktu 10 

porzqdku obrad "Podjf(cie uchwal". Przedstawil pierwszy projekt w sprawie ustanowienia 

zasad, na jakich przewodniczqcemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej bydzie 

przyslugiwala dieta. Poprosil 0 komentarz do projektu uchwaly. 

Pani Agnieszka Wisniewska- Kierownik Wydzialu Kadr, Oswiaty Spraw 

Organizacyjnych odczytala projekt uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - 0. 


Przewodnic~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 


Nastypnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod 

glosowanie projekt uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na przekazanie skladki 

czlonkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania- Przyjazne Mazowsze 
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wdrazaj,!-cej Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich na okres przygotowawczy. Poprosil 

o komentarz do projektu uchwaly. 

Pani Anna Goliasz- Zasttrpca prezesa LGD- Przyjazne Mazowsze Plonsk- uzasadniala 

projekt uchwaly. 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 


Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 


Nast¥pnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod 

glosowanie projekt uchwaly w sprawie odmowy uwzgl¥dniania wezwania do usuni¥cia 

naruszenia interesu prawnego w Uchwale Rady Gminy Sochocin Nr XVIII 0112005 z dnia 19 

maja 2015 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Sochocin. Poprosil 0 komentarz do projektu uchwaly. 

Pan Grzegorz Zientarski -Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odczytal projekt uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 14, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - 1. 


Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta wiykszosci~ glos6w. 


Nast¥pnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod 

glosowanie projekt uchwaly w sprawie okreslenia wzor6w fonnularzy infonnacji i deklaracji 

podatkowych. Poprosil 0 komentarz do projektu uchwaly. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy odczytala projekt uchwaly wraz 

z uzasadnieniem. 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 


Przewodnic~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 


Nast¥pnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod 

glosowanie projekt uchwaly w sprawie powolania Zesporu do spraw zaopiniowania 

kandydat6w na lawnik6w. Odczytal r6wniez projekt uchwaly wraz z uzasadnieniem. Zwr6cil 

si¥ z prosb,!- 0 zglaszanie kandydatur. 
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Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie 

kandydatury zgloszonych Radnych: 

1) Pani Elzbieta 0lszewska; 


2) Pan Stanislaw WoZniak; 


3) Pan Dariusz Kujawski. 


Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 


Przewodnic~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 


Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poprosil Sekretariat Biura 

Rady 0 wpisanie nazwisk Radnych w uchwale. 

5 minut przerwy. 


Po przerwie. 


Pan Dariusz Kujawski -Radny Gminy Sochocin odczytal protok6l pierwszego posiedzenia 


zespolu ds. zaopiniowania kandydat6w na lawnik6w w dniu 22 czerwca 2015 roku. 

Powoluje sit( Zespol do spraw zaopiniowania kandydatow na lawnikow w skladzie: 

1) Dariusz Kujawski- przewodnicz~cy; 


2) Stanislaw Wozniak- zastt(pca przewodnicz~cego; 


3) Pani Eli:bieta Olszewska- czlonek. 


Pani Agnieszka Wisniewska- Kierownik Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw 

Organizacyjnych odczytala projekt uchwaly Rady Gminy Sochocin w sprawie powolania 

Zespolu ds. zaopiniowania kandydat6w na lawnik6w. 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 


Przewodniczllcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 


Nastypnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod 

glosowanie projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin. Poprosil 0 komentarz do projektu uchwaly. 
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Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy- odczytala projekt uchwaly wraz 

z uzasadnieniem. 

Pan Dariusz Kujawski Radny Gminy Sochocin- zwr6cil S1(( z prosb'). 0 informacj(( 

dotycz').c'). dzialu 900 w kt6ryrn to zwi((kszono wydatki 0 kwot(( 6.874 zlote z przeznaczeniem 

na sporz').dzenie analizy raportu oddzialywania na srodowisko. Zwr6cil si(( z zapytaniem jaka 

to byla analiza i czego dotyczyla. 

Pan Grzegorz Zientarski -Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odpowiedzial, ze w dniu dzisiejszym tj. 22.06.2015 wplyn').l ten raport do 

urz((du i dotyczy on budowy wiatraka w miejscowosci Biele. Analizuj').c wczesniejszy raport 

z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska wynikn((ly w').tpliwosci co do jego 

prawidlowosci. 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - 0. 


Przewodniczllcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 


Nast((pnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod 

glosowanie projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2015 

rok. 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - 0. 


PrzewodnicZ4cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 


Nast((pnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod 

glosowanie projekt uchwaly w sprawie przysqpienia do sporZ'j.dzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenu polozonego we wsi 

K((pa, zgodnie z zal').cznikiem nr 1. 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 13, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - 2. 


PrzewodnicZ4cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta wiykszoscill glosow. 


Nast((pnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod 

glosowanie projekt uchwaly w sprawie przyst').pienia do sporz').dzenia zmiany miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla teren6w w granicach 

administracyjnych wsi Rzy, zgodnie z zalqcznikiem nr 1. 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 15 Radnych : "za" - 14, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit( od glosu" - 1. 


PrzewodnicZ<}cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjt(ta wit(kszosci~ glos6w. 


Ad-II 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl do punktu 11 

porzqdku obrad "Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej 

sesji" . 

Pani Anna Giranowska- Radna Gminy Sochocin- poinfonnowala, ze mieszkaiJ.cy wsi Biele 

zwr6cili siy do W6jta Gminy Sochocin z problemem dotyczqcym dzialki przy drodze 

powiatowej, gdzie suche galyzie zagrai:ajq bezpieczenstwu na drodze. 

Pan W6jt Andrzej Romatowski- odpowiedzial, ze zostanq podjyte odpowiednie kroki 

w celu usuniycia zagrozenia. 

Pani Anna Giranowska- Radna Gminy Sochocin- dodala, ze we wsi Gromadzyn znajduje 

siy wsp61nota wiejska posiadajqca grunty przez kt6re przebiegajq drogi gminne. Przed jednq 

z takich dr6g zostal postawiony znak zakazujqcy wjazdu, uniemozliwiajqcy mieszkancom wsi 

dotarcie np. nad rzeky. 

Pan W6jt Andrzej Romatowski- odpowiedzial, ze zostanq podjyte odpowiednie dzialania. 

W tym celu odbydzie siy zebranie zarzqdu i czlonk6w wsp61noty wsi Gromadzyn. 

Pan KrzysztofRachuba- Radny Gminy Sochocin- poinfonnowal, ze 7 maja 2015 roku 

odbylo siy spotkanie w gabinecie Pana W6jta dotyczqce budowy elektrowni wiatrowej, 

o kt6rej W6jt nie mial zadnej infonnacji. Radny dodal, ze 31 marca 2015 roku w gazecie 

loka1nej "Tygodnik Ciechanowski" opublikowany jest artykul- wywiad z Panem W6jtem 

odnosnie budowy dw6ch elektrowni na terenie gminy. Radny zwr6cil siy z zapytaniem czemu 

Radni nie zostali oficjalnie poinfonnowani 0 przedsiywziyciu, a tak jest ukazane w mediach. 

Poprosil 0 sprostowanie ww. infonnacji. 
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Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin- poinformowal, ze na poprzedniej sesji 

zostal odczytany nowy regulamin organizacyjny urzydu gminy z ktorego wynikalo, ze zostalo 

zlikwidowanych kilka etatow. Pan Radny zwrocil siy z zapytaniem jakie Sq tego wymierne 

skutki finansowe oraz czy Sq oszczydnosci. 

Pan W6jt Andrzej Romatowski odpowiedzial, ze osoby, ktore przestaly pracowac, dostaly 

3-miesiycznq odprawy. Skutki finansowe (oszczydnosci) bydq odczuwane pod koniec 

biezqcego roku. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin zapytal siy 0 kwestiy zwolnienia Pani 

Joanny Jeznach, ktora wedlug jego informacji wygrala sprawy w sqdzie. 

Pan Jacek Niescior-mecenas odpowiedzial, ze Pani Joanna Jeznach przed sqdem wystqpila 

o odszkodowanie, a nie przywrocenie do pracy. Obie strony poszly na kompromis i sprawa 

zostala rozstrzygniyta ugodowo, bez orzeczenia sqdowego, na kwoty mniejszq niz ta 0 ktorq 

Pani Joanna Jeznach wystqpila. 

Pan Krzysztof Rachuba- Radny Gminy Sochocin zapytal jaka kwota zostala przysqdzona 

dla Pani J oanny J eznach. 

Pan Jacek Niescior-mecenas poinformowal, ze jak tylko przyjdzie ugoda z sqdu, to zostanie 

opublikowana. 

Ad-12 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl do punktu 12 

porzqdku obrad "Wolne wnioski i zapytania". Zwrocil siy z zapytaniem kto chcialby zabrac 

glos. 

Pan Stanislaw Woiniak- Radny Gminy Sochocin zwrocil siy z zapytaniem do Radnych 

Powiatowych czy Sq srodki pieniyzne , ktore mialyby trafic do Gminy Sochocin w tej 

kadencji. 

Pani Marianna Chybala- Radna Powiatu Plonskiego odpowiedziala, ze nie ma srodkow 

zarezerwowanych dla gminy. Dodala, ze moglaby wyjsc inicjatywa od Pana Wojta dotyczqca 

przekazania srodkow dla gminy. Poinformowala rowniez, ze Rada Powiatu liczyla na 

pieniqdze z Unii Europejskiej, ktorych w tym roku niestety nie bydzie. Pewna kwota jest 

przeznaczona na drogi ktore bydq dochodzily do drog krajowych nr 7 i 10. Powiat na dzien 

dzisiejszy nie stac na finansowanie gminy. 
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Pani Celina Zieminska- Soltys wsi Biele poinformowala, ze 3 lata temu wystosowala pismo 

do Rejonu Drog Publicznych z prosb(} 0 remont drogi, ktora pyka od korzeni drzew. 

Otrzymala odpowiedz pisenm(} z informacj(}, ze droga zostanie wyremontowana, jednakZe do 

dzis nic nie zostalo wykonane. 

Pani Marianna Chybala- Radna Powiatu Plonskiego odpowiedzia!a, ze bydzie miala na 

uwadze powyZSZ(} sprawy. Powtorzyla, ze niestety nie rna na dzien dzisiejszy srodkow do 

rozdysponowania dla gmin. Poprosila by wszelki sprawy i problemy kierowac do niej na 

pismie b(}dz telefonicznie. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin zwrocil siy z zapytaniem czy w gminie 

Sochocin odbyla siy inwentaryzacja i przegl(}d drog. 

Pan Leonard Milewski- Radny Powiatu Plonskiego na wstypie pogratulowal W ojtowi 

Gminy Sochocin uzyskania absolutorium. Podziykowal rowniez Radnym, Soltysom, 

Pracownikom Urzydu Gminy za dotychczasow(} wspolpracy i zrozumienie. Poinformowal, ze 

zostal wykonany przegl(}d drog powiatowych jako komisja wraz z osobami, ktore wyrazily 

chyc uczestnictwa. W przegl(}dzie brali udzial rowniez Pan Wojt wraz z Przewodnicz(}cym. 

Wstypna diagnoza bydzie poczyniona w sierpniu br. Poinformowal, ze gmina Sochocin, 

Joniec i Nowe Miasto naleZ(} do gmin 0 najslabszym utwardzeniu drog, co daje dobr(} 

"pozycjy startoW(}" do pozyskania srodkow pieniyZnych. Dodal, ze bydzie mial na uwadze 

w szczegolnosci te gminy. Obiecal, ze osobiscie podejmie starania by poprawic jakosc drog. 

Po analizie przegl(}du drog w powiecie w zaleznosci od pozycji danej gminy i mozliwosci 

zrodel finansowania byd(} wykonywane prace modemizacyjne. Zapewnil, ze Rada Powiatu 

bydzie weryfikowac rowniez ten stan, ktory jest juz przypisany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Powiatu, gdzie S(} ujyte takze drogi w gminie Sochocin. 

Zwrocil siy z prosb(} do Radnych i sohysow by wszelkie sprawy zwi(}zane z usuwaniem 

drzew i krzewow byly zglaszane oraz, ze musz(} przejsc przez weryfikacjy Wydzialu Ochrony 

Srodowiska. Doda!, ze Rada Powiatu dolozy wszelkich staran by pozyska srodki pieniyZne na 

rozwoj malych i lokalnych przedsiybiorstw. 

Radny zwrocil uwagy na osoby maj(}ce gospodarstwo rolne, zajmuj(}ce siy na co dzien 

rolnictwem. Poinformowal, ze byd(} przyjmowane wnioski 0 pozyskanie funduszy dla 

mlodych rolnikow. Dodal, ze osoby ktore byd(} chcialy realizowac inwestycje budowlane 

w ramach PROW powinny juz przygotowywac dokumenty l(}cznie z pozwoleniem na 
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budowy. Zapewnil, ze Radni sluzq pornocq kaZdej osobie kt6ra Sly do nich zwr6ci 

z problernern. 

Radny zaprosil na piknik dla dzieci z niepelnosprawnosciq, kt6ry rna siy odbyc w najblizszq 

soboty na terenie MODR Poswiytne. 

Pan Krzysztof Rachuba- Radny Gminy Sochocin zapytal jakie koszty poniosla gmina, 

organizujqc piknik rodzinny w Milewie. 

Pan W6jt Andrzej Romatowski odpowiedzial 5.300 zlotych. Reszta kwoty zostala uzyskana 

od sponsor6w. 

Pan Jakub Gburzynski- Radny Gminy Sochocin zwr6cil uwagy na odcinek drogi 

Koliszewo-Srnardzewo, kt6ra jest zarosniyta krzakarni w poblizu kosciola. Poprosil 

o oczyszczenie tej drogi z nieudogodniefl. 

Pan Grzegorz Zientarski -Kierownik Wydziatu Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odpowiedzial, ze postara siy podjqc dzialania w tej sprawie, jak tylko znajdq 

siy na to srodki pieniyzne. 

Pan Krzysztof Rachuba- Radny Gminy Sochocin zwr6cil siy z pytaniern do Pana W6jta, 

czy skornentuje list kt6ry otrzyrnali wszyscy Radni od Pani Zwierzchowskiej. 

Pan W6jt Andrzej Romatowski odpowiedzial, ze nie bydzie roztrzqsal pewnych spraw jak 

poprzedniczka. Na rozrnowy zaprasza kaZdego chytnego do swojego gabinetu. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin zwr6cil siy z zapytaniern 0 stan GZK w 

Sochocinie, kt6ry wedlug rnaterial6w sesyjnych nie jest zadowalajqcy. 

Pan W6jt Andrzej Romatowski odpowiedzial, ze w poprzedniej kadencji Urzqd Grniny 

przekazal GZK 150.000 zlotych. W tyrn rnornencie zaklad jest okolo 80.000 tysiycy na 

rninusie. Poprosil Radnych 0 przeliczenie ile w przeciqgu 3 lat zarobila sp6lka GZK. 

Zapowiedzial wystqpienie Pana Boguslawa Piqtkiewicza, kt6ry przedstawi sytuacjy 

Grninnego Zakladu Kornunalnego w Sochocinie oraz to, ze za zgodq Radnych bydq 

przeprowadzane rozrnowy na ternat wsparcia finansowego sp6lki. Na dziefl dzisiejszy zaklad 

dostaje zlecenia i realizuje fundusz solecki. 
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Pan Krzysztof Rachuba- Radny Gminy Sochocin zwr6cil siy z prosb'l 0 udzielenie 

infonnacji na temat zobowi'lzania pieniyZnego wobec Mileny Konopki w wysokosci 19.000 

zlotych. 

Boguslaw Pi~tkiewicz- Prezes Gminnego Zakladu Komunalnego wyjasnil, ze s'l to srodki 

za 3-miesiyczny okres wypowiedzenia. Pani Milena Konopka funkcjy prezesa przestala pelnic 

dnia 23 marca br. Dodal, ze sytuacja GZK jest stabilna ale bardzo ciyzka. Brak 

specjalistycznego sprzytu opr6cz starego ci'lgnika i przyczepy. Poinfonnowal, ze jest 

pozytywnej mysli jezeli chodzi 0 przyszlosc zakladu przy wsparciu Paflstwa Radnych i W6jta 

Gminy Sochocin. (Zal'lcznik w materialach na sesjy "Infonnacja 0 stanie GZK w Sochocinie 

sp. z 0.0. na dzien 31.03.2015 r.) 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin zwr6cil siy z zapytaniem, czy Pan Prezes 

przewiduje wdrozenie programu naprawczego dla sp61ki, dodaj'lc, ze chodzi 0 system 

nadzorczy wykonywanej pracy przez pracownik6w GZK. Dodal, ze obserwuj'lc pewne prace 

sp61ki mozna je por6wnac do tych z lat 80. 

Boguslaw Pi~tkiewicz- Prezes Gminnego Zakladu odpowiedzial, ze pracownik6w jest 

w sumie 18. Mozliwosci tych os6b S'l ograniczone ze wzglydu na brak podstawowego 

sprzytu. Poinfonnowal, ze sam bezposrednio nadzoruje wykonywane roboty przy asyscie 

Pana Andrzeja Ryzinskiego. 

Pan Wincenty Stanczak- V -ce Przewodnicz~cy Rady Gminy Sochocin zwr6cil siy do Pana 

W6jta z zapytaniem czy w Milewie S'l poczynione prace pod projekty zwi'lzane z Intemetem 

oraz czy Gmina jest udzialowcem tego przedsiywziycia. 

Pan Grzegorz Zientarski -Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odpowiedzial, ze prace te S'l wykonywane w ramach projektu unijnego przez 

powiat. 
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Ad-13 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zamkn~l obrady VI Sesji 

Rady Gminy slowami "Zamykam obrady VI Sesji Rady Gminy". 

Protok61 sporz~dzila: 

Agn~~;~ )J\ 'I'L 
Nagranie video z VI Sesji Rady Gminy Sochocin z dokladnymi wypowiedziami dostypne na stronie Urzydu 

Gminy Sochocin www.sochocin.pJ. Nagranie sluchowe dostypne do odsluchu w Urzydzie Gminy Sochocin ul. 

Guzikarzy 9 09-110 Sochocin pok. Nr 18. 
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Protok61 Nr VI 


Z VI Sesji Rady Gminy Sochocin 


z dnia 22 czerwca 2015 roku 


odbytej w Sali konferencyjnej Urz~du Gminy Sochocin 


pod przewodnictwem Pana Stanislawa Kwiatkowskiego


Przewodnicz~cego Rady Gminy 


Ad-4 

Fragment nagrania video 23.57- 27.22 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy zwr6ci1 siy z zapytaniem 0 powody zwiykszenia 
koszt6w wykonania kanalizacji 0 180000 zl. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy odpowiedzia1, ze gdy przejq1 stanowisko W6jta 
dowiedzia1 siy od wykonawcy, ze Gmina bydzie musia1a poniesc dodatkowe koszty 
w wysokosci 147000 zl za dodatkowe przy1qcza, kt6re nie by1y ujyte we wstypnym wniosku 
i planach geodezyjnych. By1y to przy1qcza dla mieszkanc6w Sochocina robione poza 

projektami geodezyjnymi i trzeba by10 wykonac projekty zastypcze, stqd takie koszty. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy zwr6cil siy z zapytaniem czy przylqcza Sq tylko do 

mieszkanc6w grniny czy r6wniez ulicq Sienkiewicza do posesji Pana W6jta. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy odpowiedzia1, ze nie rna wiedzy najakiej 
podstawie zostalo wykonane podlqczenie najego posesji . Znajduje siy tam przydomowa 
oczyszczalnia sciek6w. Pan W6jt kierowal zapytanie do pracownik6w i wykonawcy najakiej 
podstawie zostalo zainstalowane przy1qcze, niestety nikt nie potrafil udzielic odpowiedzi. 

Doda1, ze nag1asnial14 sprawy juz wczesniej. Wykonawca na wyzej wymienionq sytuacjy 

odpowiedzial "tak poszlo". 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy doda1 "to niech wykonawca tak p6jdzie i nie placmy 
za to". 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy odpowiedzial "za to nie bylo placone". 

Pan KrzysztofRachuba - Radny Gminy zwr6cil siy z zapytaniem do Pana W6jta 

"czy jezeli wykonawca to wykonal, to czy gmina bydzie placic za to". 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy odpowiedzia1, ze nie by10 to ujyte w dodatkowych 

przy1qczeniach. Pod1qczenia by1y projektowane na nieaktualizowanej dokumentacji z 2005 
roku. Stwierdzi1, ze bylo to zaskoczeniem kiedy majqc przydomowq oczyszczalniy sciek6w 

zosta1 ujyty w projekcie pod1qczenia do kanalizacji. 

Pan KrzysztofRachuba - Radny Gminy stwierdzil, ze Pan W6jtjako gospodarz 
posiad1osci powinien wiedziec co siy dzieje najego terenie. 

http:23.57-27.22


Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial "wiedzialern, ze cos sit( dzieje, ale nie 

rnial dojscia do plan6w". 

Pan Krzysztof Rachuba - Radny Gminy stwierdzil, ze Pan W6jt byl wtedy Radnym i mial 
dojscia. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy odpowiedzial "kto mial to mial". 

Pan Stanislaw Kwiatkowski- Przewodnicz~cy Rady Gminy zwr6cil sit( z zapytaniern do 
Pana W 6jta czy skladal wniosek 0 przyl,!czenie. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy odpowiedzial, ze nie skladal zadnego wniosku 

gdyz nie byl zainteresowany. Powt6rzyl raz jeszcze , ze tam jest przydomowa oczyszczalnia 

sciek6w. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy zwr6cil sit( z zapytaniem do Pana W6jta co w tej 
chwili zamierza zrobi6 w tej sytuacji. Czy bt(dzie to uregulowane prawnie czy wykonawca 
bt(dzie rozbieral przyl'!cze na wlasny koszt. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy odpowiedzial, ze jezeli ktos chce dokladnych 

wyjaSnien to niech zwr6ci sit( do poprzedniej wladzy, gdyz sam nie rna wiedzy i nikt nie 
wyjasnil najakiej podstawie zostalo wykonane przyl'!cze. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy "Dzit(kujt(". 

Protok6l sporz,!dzila: 


Agnieszka Wronska 


Nagranie video z VI Sesji Rady Gminy Sochocin z dokladnymi wypowiedziami dostypne na stronie Urzydu 

Gminy Sochocin www.sochocin.pl. Nagranie sluchowe dostypne do odsruchu w Urzydzie Gminy Sochocin ul. 

Guzikarzy 9 09-110 Sochocin pok. Nr 18. 
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