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Protokół Nr XXXVI/2018 

z XXXVI Sesji Rady Gminy Sochocin 

z dnia 25 października 2018 roku 

odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin 

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego 

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

Stan Radnych – 15, obecnych – 15 

 

 

Ad – 1 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXVI Sesję 

Rady Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego.                                                

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych, czyi quorum władne do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Następnie powitał Państwa Radnych oraz Sołtysów, Wójta Gminy Sochocin, Radnych 

Powiatu Płońskiego, Radcę Prawnego, Przedstawicieli Urzędu Gminy w Sochocinie, 

zaproszonych gości, przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji.  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 29 sierpnia 

2018 roku. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej  

w dniu 27 września 2018 roku. 

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym  

o wynikach sprawdzianów i egzaminów. 
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6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Gminy 

Sochocin. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej za 2018 

rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Sochocin VII kadencji samorządu 

gminnego w latach 2014-2018. 

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników 

samorządowych wydających decyzje administracyjne. 

10. Dyskusja. 

11. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok; 

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018; 

4) zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy. 

12. Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy. 

 

Ad – 2 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                        

2 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej  

w dniu 29 sierpnia 2018 roku”. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

protokołu. 

Nie było uwag. 

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 29 sierpnia 2018 roku.  

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół nr XXXIV/2018  przyjęto jednogłośnie. 
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Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                      

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 

Sochocin odbytej w dniu 27 września 2018 roku”. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

protokołu. 

Nie było uwag. 

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy Sochocin odbytej w dniu 27 września 2018 roku. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół nr XXXV/2018 przyjęto 

jednogłośnie. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                       

4 porządku obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych”. Poprosił o zabranie 

głosu Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy. 

Pan Andrzej Romanowski – Wójt Gminy przedstawił informację Wójta o działaniach 

międzysesyjnych. (Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

5 porządku obrad „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów”.  

Pan Przewodniczący poinformował, że Państwo Radni otrzymali w materiałach                         

ww. informacje. 

Pani Beata Grabarczyk–Tomaszewicz – Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół  

i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w skrócie przedstawiła zrealizowane zadania 

przez szkołę,  a także o osiągniętych wynikach w nauce  oraz wynikach sportowych uczniów. 
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Dodała również, że kadra nauczycielska również podnosi swoje kwalifikacje zawodowe 

dzięki uzyskanym funduszom w ramach doskonalenia zawodowego.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Dyrektor  

i zaprosił Radnych do dyskusji, pytając czy ktoś chciałby zabrać głos. 

Nie było pytań. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu 

Panią Małgorzatę Tomaszek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołozębiu. 

Pani Małgorzata Tomaszek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołozębiu poinformowała, 

że szkoła w Kołozębiu bardzo dobrze funkcjonuje, wyniki w nauce są bardzo dobre – średnia 

szkoły wynosi 4,67. Dodała, że frekwencja szkoły również jest bardzo wysoka. Uczniowie są 

bardzo aktywni. Biorą udział w różnych uroczystościach oraz konkursach osiągają bardzo 

wysokie wyniki. Szkoła bierze również czynny udział w realizacji wielu programów. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu 

Panią Beatę Sacherską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smardzewie.            

Pani Beata Sacherska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smardzewie  poinformowała,  

że w obecnym roku szkolnym wzrosła liczba uczniów uczęszczających do szkoły. Wyniki 

nauczania są na wysokim poziomie. Szkoła w Smardzewie również angażuje się w różnego 

rodzaju programy, a także dzieci angażują się do udziału w organizowanych konkursach. 

 

Ad – 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                      

6 porządku obrad „Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych 

Rady gminy Sochocin”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pan przewodniczący poinformował, że wszystkie oświadczenia majątkowe złożone zostały  

w terminie. Urząd Skarbowy nie stwierdził większych nieprawidłowości, natomiast Radni,  

u których stwierdzono nieprawidłowości zostali poinformowani w odrębnym piśmie. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny oraz Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny                                                                                                                                                                                                                                                                                

 zwrócili się z zapytaniem, jak wypełniać oświadczenia majątkowe, aby uniknąć 

nieprawidłowości (szczególnie w punkcie 8 i 10), ponieważ nie ma konkretnych wytycznych 

ze strony Urzędu Skarbowego.   

Pani Agnieszka Wrońska – Podinspektor ds. kancelaryjnych z zadaniami sekretarki 

poinformowała, że podejmie starania przy współpracy z właściwym Urzędem Skarbowym, 
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mające na celu opracowanie wzoru poprawnie wypełnionego oświadczenia majątkowego 

będącego wzorem dla Radnych przy kolejnym wypełnianiu oświadczeń majątkowych. 

 

 Ad - 7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                     

7 porządku obrad „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 

Gospodarczej za 2018 rok”. 

Zwrócił się z prośbą do Pani Jolanty Marii Kochanowskiej – Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała,  

że w roku 2018 Komisja Rewizyjna odbyła pięć posiedzeń, oraz trzy- wspólnie z Komisją 

Gospodarczą. Pani Jolanta Kochanowska przedstawiła tematykę poszczególnych posiedzeń. 

Podała również tematykę posiedzeń w październiku, a także zaprosiła na nie wszystkich 

Państwa Radnych. Następnie dodała, że wszystkie posiedzenia odbyły się zgodnie z planem 

pracy. (Szczegółowe sprawozdanie  stanowi załącznik protokołu).  

Na koniec Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim Państwu Radnym, członkom 

Komisji za współpracę. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Pani 

Anny Renaty Giranowskiej – Przewodniczącej Komisji Gospodarczej o przedstawienie 

sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej . 

Pani Anna Renata Giranowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, 

że 2018 roku Komisja Gospodarcza odbyła cztery posiedzenia, w tym trzy posiedzenia 

wspólnie z Komisją Rewizyjną. Pani Anna Renata Giranowska wymieniła tematykę odbytych 

posiedzeń. Dodała, że w miesiącu październik Komisja Gospodarcza odbędzie wspólne 

posiedzenie z Komisją Rewizyjną. Pani Przewodnicząca poinformowała, że wszystkie 

posiedzenia odbyły się zgodnie z planem pracy, a protokoły wraz z dokumentami  

z posiedzeń znajdują się w teczce O.0012. (Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik 

protokołu).  

Na koniec Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Komisji za współpracę, 

wszystkim Radnym, którzy uczestniczyli w posiedzeniach, także wszystkim gościom. 
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Ad – 8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 8 

porządku obrad „Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Sochocin VII kadencji 

samorządu gminnego w latach 2014-2018”. Następnie, przestawił podsumowanie VII 

kadencji Rady w latach 2014-2018. Poinformował, że Rada gminy w ciągu całej kadencji 

odbyła 36 sesji w tym 13 sesji nadzwyczajnych. W tym czasie podjęto 268 uchwał.  Następnie 

przedstawił tematykę podjętych uchwał, tj. uchwały z zakresu organizacji i funkcjonowania 

gminy; uchwały z zakresu budżetu i finansów; uchwały dotyczące planowania 

przestrzennego. Dodał, że Rada gminy złożyła szereg wniosków i interpelacji, które 

dotyczyły gospodarki komunalnej, ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, bieżących 

spraw oraz prowadzonych remontów i inwestycji w gminie. Poinformował, że zgodnie ze 

statutem gminy, Rada Gminy powołała dwie komicje stałe, tj. Komisja Rewizyjna i Komisja 

Gospodarcza W 2017 roku została również powołana Komisja Doraźna ds. Analizy Studium 

Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin. Na koniec 

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za wspólne działanie w kadencji 2014-2018 r. 

(Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik protokołu) 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy również podziękował wszystkim Radnym, Pani 

Sekretarz, Pani Skarbnik  za czteroletnią współpracę, a także wszystkim pracownikom, 

druhom - strażakom oraz szczególnie Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki za zaangażowanie  

w jej rozwoju.  

 

Ad – 9    

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                  

9 porządku obrad „Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez 

pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne”. 

Pan Przewodniczący poinformował, że Państwo Radni otrzymali w materiałach ww. 

informacji.  Dodał, że oświadczenia majątkowe opublikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie www.sochocin.pl. 

 

 

 

 

http://www.sochocin.pl/
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Ad – 10  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                   

10 porządku obrad „Dyskusja”. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny zwrócił się z zapytaniem czemu w porządku obrad 

nie ma punktu tj. „Przyjęcie porządku obrad”. 

Pani Agnieszka Wrońska – Podinspektor ds. kancelaryjnych z zadaniami sekretarki 

odpowiedziała, że nie jest wymagane przegłosowywanie porządku obrad. Głosuje się 

ewentualnie wprowadzanie zmian do porządku obrad. 

Pani Anna Renata Giranowska – Radna zwróciła się z zapytaniem do Pana Wójta,  

czy punkty świetlne w miejscowości Żelechy finansowane będą z funduszu sołeckiego oraz 

po ile komputerów dostała każda z placówek oświatowych. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że 25 laptopów otrzyma szkoła  

w Sochocinie i po 20 laptopów – szkoła w Smardzewie i w Kołozębiu.  Dodał, że na drugie 

pytanie odpowiedzi może udzielić Pani Grażyna Nurzyńska. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna zwróciła się z zapytaniem odnośnie budowy 

chodnika na ul. Sucharskiego.  

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że odpowiedzi może udzielić Pani 

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego. 

Pani Izabela Delura – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego odpowiedziała, że jak 

tylko zakończą się prace w miejscowości Drożdżyn.  

 

Ad – 11  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                   

11 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin oraz w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał  

z uzasadnieniem.  

„Dochody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 249 954,00 zł. 

Dział 600 –  zmniejszono dochody o kwotę 377 891,00 zł z tytułu uzyskania dotacji w ramach 

podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
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Dział 756 – zwiększono dochody o kwotę 13 383,00 zł z tytułu wpływów wyższych niż 

planowane opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz zwiększono o kwotę 

4 860,00 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Dział 801 – zwiększono dochody o kwotę 21 000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano 

wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego, opłat za wyżywienie  

w stołówce szkolnej oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

Zwiększono dochody o kwotę 13 000,00 zł z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji dla 

dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Sochocin uczęszczających do Przedszkola 

Samorządowego w Sochocinie oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych 

na terenie gminy. Zwiększono dochody o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację 

przedsięwzięcia w ramach Edukacji Patriotycznej. 

Dział 852 – zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 65 174,00 zł przeznaczone na 

wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych. 

Dział 921 – zwiększono dochody o kwotę 520,00 zł  z tytułu wpłat darowizn. 

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 349 954,00 zł. 

Dział 600 -  zmniejszono wydatki na remont dróg o kwotę 483 740,00 zł. Zmian dokonano  

w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na remont drogi w Milewie,  

ul. Magazynowej i ul. Pułaskiego. 

Zwiększono o kwotę 10 000,00 zł wydatki na przebudowę drogi gminnej w Sochocinie  

ul. Pułaskiego oraz zmniejszono wydatki na przebudowę drogi gminnej relacji Milewo – 

Żelechy o kwotę 10 000,00 zł.  

Dział 921 – zwiększono wydatki o kwotę  22 29,00 zł na wydatki bieżące związane  

z utrzymaniem świetlic. (Opłaty za energię) 

Dział 926 – zwiększono wydatki o kwotę 6 000, 00 zł na bieżące utrzymanie stadionu 

gminnego. (Opłaty za wodę) 

Dział 801, 851,852 – dokonano zmian zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji i planowanych 

dochodów. Dokonano zmian przeznaczenia zgodnie ze złożonym wnioskiem funduszu 

sołeckiego w miejscowości Koliszewo. 

Zmniejszyła się planowana kwota deficytu oraz kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu  

z 300 000, 00 zł do 200 000,00 zł. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny zwrócił się z zapytaniem na co zostanie przeznaczona 

kwota 483 740,00 zł 
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Pani  Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kwota ta,  

to zmniejszenie wydatku, wynika z wartości przetargowych, ale w zakresie wydatków.  

„Ta różnica 483 740,00 zł minus 377 891,00 zł tj. wkład własny gminy”. 

 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin: 

Głosowało 15 Radnych: „za” -15, Radnych, „przeciw” -0, „wstrzymał się od głosu” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwale nadano nr XXXVI/269/2018. 

 

Wyniki głosowania w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na  

2018 rok. 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr XXXVI/270/2018. 

 

Następnie zwrócił się z prośbą o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz                      

z uzasadnieniem. (Dokładna wypowiedź 58:10-59:53 nagranie 

http://sochocin.pl/wideo/xxxvi-sesja-rady-gminy-sochocin-25-10-2018r-1158/ ) 

Pani Jolanta Maria Kochanowska- Radna zwróciła się z zapytaniem czy kwota zadłużenia 

w wysokości 4 722 549 złotych w 2018 roku znajdująca się w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej zawiera już ten kredyt, czy będzie on do tej kwoty doliczony? 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w uchwale budżetowej oraz 

Wieloletniej Prognozie Finansowej musi występować korelacja wartości. Wieloletnia 

Prognoza Finansowa charakteryzuje się tym, że są określone relacje z art. 243 o finansach 

publicznych, czy gmina może zaciągnąć kredyt i czy będzie w stanie go spłacić. W podanej 

kwocie jest już uwzględniony kredyt. Jest to cała kwota zadłużenia planowana do 

zaciągnięcia, łącznie z tą uchwałą 200 000 złotych, pomniejszona o spłaty w danym roku. 

Nie było więcej pytań. 

http://sochocin.pl/wideo/xxxvi-sesja-rady-gminy-sochocin-25-10-2018r-1158/
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Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych: „za”-15 Radnych, „przeciw”-0 Radnych, „wstrzymał się od głosu”-0 Radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwale 

nadano Nr XXXVI/271/2018 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę NR XI/89/2008 w sprawie uchwalenia 

statutu gminy. 

Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy poinformowała, że projekt uchwały został 

przygotowany w związku ze zmianą Ustawy o samorządzie gminy. Dodała, że były to zmiany 

wprowadzone na początku roku z dnia 11 stycznia 2018 roku. Zmiana projektu statutu 

dotyczy dostosowania jego zapisów do ustawy o samorządzie gminnym. 

Pani Anna Renata Giranowska – Radna zwróciła się z zapytaniem, czy ta uchwała musi 

być podjęta teraz, czy nie powinna jej uchwalić nowa rada. 

Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zmieniona Ustawa  

o samorządzie gminy stanowi,  że zapisy wewnętrzne w uchwale dotyczącej statutu, powinny 

wejść w życie z dniem nowej kadencji. Zostały przygotowane tylko zmiany,  

które dostosowują zapisy statutu do ustawy. Dodała, że jeżeli będzie potrzeba aktualizacji 

zapisy statutu aktualnie obowiązującego, można tego dokonać w nowej kadencji. Zmiana ta 

nie obejmuje zmiany rozwiązań organizacyjnych, zapisane jest tylko to, co jest niezbędne,  

aby statut był zgodny z Ustawą o samorządzie gminnym warunkiem wejścia w życie nowych 

zapisów jest ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego po 

upływie 14 dni. 

Pan Wacław Rutkowski - Radny zwrócił się z zapytaniem czy będzie to tekst jednolity. 

Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jeśli będzie taka potrzeba 

będzie przygotowany tekst ujednolicony. Dodała, że będzie to typowy wewnętrzny tekst.  
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Wyniki głosowania w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia 

statutu gminy. 

Głosowało 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr XXXVI/272/2018. 

 

Ad - 12 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

12 porządku obrad „Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje                         

z poprzedniej sesji”. Pan Przewodniczący poinformował, że nie było interpelacji na 

poprzedniej sesji. 

 

Ad - 13 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

13 porządku obrad „Wolne wnioski i zapytania”.  

 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna zwróciła się z zapytaniem do Pana Wójta, 

odnośnie samochodu strażackiego marki MAN. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że jest wystawiony na sprzedaż. 

Jeśli nie uda się go sprzedać, zostanie on zagospodarowany w przyszłej kadencji. 

Pan Krzysztof Gburzyński – Radny zwrócił się z zapytaniem, odnośnie rewitalizacji  

w Gutarzewie. 

Pan Dariusz Wiśniewski – Inspektor ds. inwestycji poinformował, że program został 

przyjęty i trzeba czekać na nowe „rozdanie”. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Pana Dariusza 

Wiśniewskiego o omówienie zasad programu na ocieplenie domu. 

Pan Dariusz Wiśniewski – Inspektor ds. inwestycji odpowiedział, że projekt prowadzony 

jest przez Ministerstwo Ochrony Środowiska a pośrednikiem jest Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodał, że wnioski można składać przez 10 lat. 

Można zalogować się na portalu internetowym na stronie Wojewódzkiego Funduszu 

Gospodarki Wodnej, gdzie można wypełnić wniosek. Poinformował, że w razie problemów  
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z wypełnieniem wniosku, służy pomocą. Warunkiem przyznania dofinansowania na 

ocieplenie budynku lub wymianę okien jest wymiana pieca na piec ekologiczny, spełniający 

najwyższe standardy. Kolejnym warunkiem jest podpisanie umowy przedwstępnej przed 

dokonaniem zakupów. Należy również posiadać potwierdzenie utylizacji starego pieca. 

Szczegóły będą znane po przyznaniu pieniędzy. Dofinansowanie można uzyskać od 30% do 

50% w zależności od dochodu. 

Pani Anna Renata Giranowska – Radna zwróciła się z zapytaniem do Pani Prezes 

Gminnego Zakładu Komunalnego, kiedy ostatni raz była równana droga w miejscowości 

Żelechy. 

Pani Izabela Delura – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego odpowiedziała, że droga 

w miejscowości Żelechy równana była w okresie wakacyjnym. 

Pani Anna Renata Giranowska – Radna zaprzeczyła. Poinformowała, że było to przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. Zwróciła się z zapytaniem, czemu ta droga jest tak rzadko 

równana. 

Pani Izabela Delura – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego odpowiedziała,  

że informacje o potrzebie wyrównania drogi zbierane są od sołtysów. W okresie wakacyjnym 

było bardzo sucho, więc równanie jej nie, przyniosłoby oczekiwanego efektu. Nie będą 

również równane drogi, które w niedługim czasie będą modernizowane. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna zwróciła się z zapytaniem, do Pani Izabeli 

Delury na jaką kwotę zaciągnął kredyt Gminny Zakład Komunalny. 

Pani Izabela Delura – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego odpowiedziała, że w tym 

momencie nie jest przygotowana, aby udzielić takiej informacji. Poinformowała, że w razie 

konieczności przygotuje takie informacje na najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Pani Renata Krawczyk -  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie   

odniosła się do słów Pana Wójta i podziękowała za miłe słowa odnośnie funkcjonowania 

biblioteki. Zaprosiła Państwa Radnych oraz Sołtysów do odwiedzenia strony internetowej, 

gdzie na bieżąco można śledzić działalność biblioteki. Poinformowała, że liczy na współprace 

i rozważy wszelkie pomysły dotyczące działalności biblioteki. 

Krzysztof Rachuba – Radny Poinformował, że nowo wybrany Wójt nie ma zamiaru 

zamknąć Szkoły Podstawowej w Smardzewie – jest to tylko plotka. Taką decyzję może 

podjąć Rada, a nie sam Wójt.  
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady potwierdził słowa Pana Krzysztofa 

Rachuby. 

Rozpoczęła się dyskusja na temat progów zwalniających w Smardzewie. 

 

 

Ad – 14 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrady z XXXVI Sesji Rady 

Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady XXXVI Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu 

za uwagę”. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Protokół sporządziła: 

Agnieszka Wrońska 

 

 

 

 

 

 

 

Nagranie video z XXXVI Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie Urzędu Gminy 

Sochocin www.sochocin.pl link https://www.youtube.com/watch?v=3xpU-KoyeVo 


