
Protok61 Nr XXVI 

z XXVI Sesji Rady Gminy Sochocin 


z dnia 14 listopada 2013 roku 


w sali narad Urz((du Gminy Sochocin 


pod przewodnictwem Pana Dariusza Swiercza 


- Przewodnicz,!-cego Rady Gminy 


Obrady rozpocz((to 0 godz. 12.00 


Stan Radnych -15, obecnych - 15 


Zakonczono 0 godz. 14.25 

Ad-l 

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

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - otworzyl XXVI Sesjy Rady Gminy 

Sochocin VI kadencji samor~du gminnego. Stwierdzil, ze w Sesji uczestniczy 15 Radnych, 

czyli quorum wladne do podejmowania prawomocnych uchwal. 

Nastypnie powital Panstwa Radnych i Panstwa Sohys6w, Pani~ Anny Zwierzchowsk~ 

W6jta Gminy Sochocin, Pana Jerzego Ryzinskiego - Zastypcy W6jta, Pani~ Elzbiety Krauze 

- Sekretarza Gminy, Pani~ Marzanny Kucharzak - Skarbnika Gminy, Pana Jacka Niesciora 

przedstawiciela Kancelarii Radcy Prawnego w Puhusku, dyrektor6w plac6wek oswiatowych 

(wedlug listy obecnosci), kierownik6w jednostek organizacyjnych (wedlug Iisty obecnosci), 

Pani~ Mileny Konopky - Prezesa Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0 .0. w Sochocinie, 

kierownik6w wydzial6w (wedlug listy obecnosci), przedstawicieli medi6w. 

Ad-2 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil porz~dek obrad 

w nastypuj~cej kolejnosci: 

1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. 	 Przyjltcie porz~dku obrad. 

3. 	 Przyjltcie protokolu z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin, ktora 
odbyla silt w dniu 10 paidziernika 2013 roku. 

4. 	 Informacja Wojta 0 dzialaniach miltdzysesyjnych. 

S. 	 Uchwalenie stawek podatkow i oplat loka]nych gminy Sochocin na 2014 rok. 

6. 	 Dyskusja. 

7. 	 Podjltcie uchwal: 
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1) w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci, 

2) w sprawie obnizenia ceny skupu zyta do ce16w wymiaru podatku rolnego na rok 2014, 

3) w sprawie okreslenia wysokosci stawek oplaty targowej, 

4) w sprawie zmian w statucie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie, 

5) w sprawie wyrazenia zgody na zmiany warunk6w pracy i placy z radnym, 

6) w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok 

8. InterpeJacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 

9. WoJne wnioski i zapytania. 

10. Zamkni~cie obrad XXVI Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz<tcy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - zapytal, czy ktos z PaIlstwa Radnych 


chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego porz<tdku obrad. 


Nikt nie zabral glosu. 


Przewodnicz<tcy Rady Gminy poddal pod glosowanie porz<tdek obrad XXVI Sesji Rady 


Gminy Sochocin: 


Wyniki glosowania : 

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

Przewodnicz<tcy Rady Gminy stwierdzil, ze porz<tdek obrad zostal przyjyty jednogiosnie. 


Ad-3 


Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeczytal punkt 3 porz<tdku obrad: 


" Przyjycie protokolu z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin, kt6ra odbyia siy 


w dniu 10 pazdziemika 2013 roku". Nastypnie zapytal, czy w tym punkcie ktos z Panstwa 


Radnych chcialby zabrac glos. 


Nikt nie zabral glosu. 


Przewodnicz<tcy Rady Gminy poddal pod glosowanie protok61 z XXV Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy Sochocin, kt6ra odbyla siy w dniu 20 wrzesnia 2013 roku: 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal silt od glosu" - I. 

Przewodnicz<tcy Rady Gminy stwierdzil, ze protok61 zostal przyjyty wiykszosci<t glos6w. 
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Ad-4 

Nastypnie Przewodniczqcy Rady Grniny przeszedl do punktu 4 "Inforrnacja W6jta 

o dzialaniach rniydzysesyjnych". Poprosil 0 zabranie glosu Paniq Anny Zwierzchowskq 

W6jta Grniny. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nastypuje: 

Informacja 0 dzialalnosci mi-rdzysesyjnej 

"W6jta Gminy Sochocin 


przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 


w dniu 14 listopada 2013 roku 


Panie Przewodnicz~cy! 


Wysoka Rado! 


Panie i Panowie Soltysi! 


Szanowni Paiistwo! 


Uchwaly podjyte przez Panstwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 

27 sierpnia oraz na Sesji Nadzwyczajnej w dniu 10 pazdziernika zostaly przekazane do 

organ6w nadzoru zgodnie z obowiqzujqcyrni przepisami prawa oraz do kom6rek 

merytorycznych Urzydu Gminy w celu ich realizacji. 

1. 	 Od 27 sierpnia podejrnowane byly dzialania w zakresie biezqcych spraw Gminy 
i Urzydu Gminy w formie 9 zarzqdzen W6jta, najwazniejsze z nich to zarzqdzenia 
obejrnujqce sprawy finansowe oraz zarzqdzenia dotyczqce: 

1) 	 wprowadzenia do uzytku "Polityki bezpieczenstwa w zakresie ochrony danych 
osobowych", 

2) wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzydu Grniny Sochocin. 

2. 	 Opracowany zostal projekt "Programu ochrony srodowiska dla gminy Sochocin na 
lata 2013 -2016 z perspektywq do roku 2020". Projekt przedlozylismy Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska i Panstwowernu Wojew6dzkiemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w celu wydania opinii dotyczqcej koniecznosci przeprowadzania 
strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko. 

3. 	 Opracowany zostal r6wniez projekt "Programu usuwania azbestu 
i wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu gminy Sochocin na lata 2013 - 2032". 

Dokument przedlozylismy Dyrektorowi Ochrony Srodowiska Wojew6dzkiemu 
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Inspektorowi Sanitarnemu, aktualnie oczekujemy na opinie. W zakresie realizacji 
powyzszego zadania podpisalismy porozumienie z Ministrem Gospodarki w sprawie 
dotacji celowej, kt6ra zostala przyznana w kwocie 15 700 zl. W ramach powyzszego 
zadania wykonalismy: 

• inwentaryzacjy wyrob6w zawierajqcych azbest, 

• opracowalismy program usuwania azbestu i wyrob6w zawierajqcych azbest, 

• 	 wprowadzilismy dane z inwentaryzacji do bazy azbestowej. 


4. 	 Opracowany zostal projekt budzetu na 2014 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa. 

5. 	 Wykonywane byly czynnosci w celu regulacji stanu prawnego nieruchomosci 
stanowi,!cych wlasnosc gminy. Od dnia 27 sierpnia zostaly zlozone dokumenty 
dotyczqce 7 dzialek w Sqdzie Rejonowym w Plonsku. W sprawie 4 dzialek 
postypowanie nadal siy toczy. 

W ramach porzqdkowania stanu prawnego dr6g uzytkowanych przez gminy zlozony 
zostal wniosek do Wojewody Mazowieckiego w celu potwierdzenia tytulu prawnego 
do dzialek uzytkowanych jako drogi publiczne w miejscowosciach: Biele, Kuchary 
lydowskie, Smardzewo, Sochocin. 

6. 	 W zwiqzku z podpisanq umOWq pomiydzy Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej 
a Fundacjq Banku lywnosci w Ciechanowie w spos6b ci,!gly przekazywana jest 
przez pracownik6w GOPS nieodplatnie zywnosc osobom najubozszym ( 45 os6b 
w miesiqcu). Od stycznia do pazdziernika biez'!cego roku przekazano okolo 1974 kg 
zywnosci 0 l'!cznej wartosci 6 508 zl. 

7. 	 W miesiqcu wrzesniu zostala zebrana i rozliczona III rata podatk6w lokalnych. 
Paniom i Panom sohysom - inkasentom bardzo dziykujy. 

8. 	 W pazdzierniku wyplacilismy rolnikom 134 755 zl. w ramach zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. 

9. 	 Przyjyto i rozpatrzono 152 wnioski w sprawie przyznania pomocy socjalnej, na l,!cZllq 
kwoty 49 725 zl. Wyplata nast,!pi w II polowie listopada. 

10. Pozyskalismy srodki finansowe w ramach rzqdowego programu "Wyprawka szkolna" 
w wysokosci 17 000 zl. 

11. Wsp61nie z Komendq Powiatowq Policji zorganizowalismy debaty SpOleCZllq 
"Bezpieczenstwo to nasza wsp61na sprawa". Wszystkim Panstwu, kt6rzy uczestniczyli 
w debacie serdecznie dziykujy. Szczeg61ne podziykowania dla Pani Beaty 
Tomaszewicz - Dyrektora Publicznego Zespolu Szk61 i Przedszkoli Samorzqdowych 
w Sochocinie za udzial dzieci w debacie. 
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Dzialania podejmowane w zakresie drog gminnych, skwerow oraz utrzymania 

porz<ldku na terenie gminy 

1. 	 W omawianym okresie zlecalismy Gminnemu Zakladowi Komunalnemu sp. z 0.0. 

prace zwiqzane z: 
a) 	 rownaniem nawierzchni drog gminnych oraz utrzymaniem czystosci 

i porzqdku, remontami i naprawami , najwazniejsze wykonane prace to: 

• 	 wyremontowano drogy gminnq w Sochocinie w kierunku cmentarza - polozenie 
kostki brukowej ( 35mb - koszt: 15 775 zl.), 

• 	 wykonano remont ulicy K wiatowej w Sochocinie - dozwirowanie, zagyszczenie 
nawierzchni (koszt: 13 325 zl.), 

• 	 wykonano CZySClOWY remont drogi gmlnneJ Kondrajcu dozwirowanie 
( koszt: 5 057 zl.) 

• 	 zamontowano studzienki chlonne przy ulicy Pulaskiego ulicy Kosciuszki 
w Sochocinie (koszt: 13 770 zl.), 

• 	 odtworzono rowy i zainstalowano przepusty : pod zjazdem w ulicy Akacjowej oraz na 
drodze gminnej w Sochocinie ( koszt: 8 856 zl.), 

• 	 nawieziono "tluczefl" na drogy gminnq w Idzikowicach w miejscach wymagajqcych 
takiego dzialania ( koszt: 2 974 zl.). 

• 	 wykonano przepust w Drozdzynie - podziykowania dla Pana Zygmunta Pierzchaly, 

• 	 polozono nawierzchnie asfaltowq na drodze w Kondrajcu w kierunku Zielonej ( srodki 
z budzetu gminy - 63 277,33 zl.) 

b) 	 W ramach funduszu soleckiego wykonano nast~puj~ce prace: 

• 	 wykonano modernizacjy drogi gmlnneJ w Drozdzynie na odcinku 
200 mb. za kwoty 13 989 zl., 

• 	 wykonano remont drogi gminnej w Milewie - wykarczowano 32 sztuki pni drzew, 
odtworzono rowy przydrozne na odcinku 430 mb. za kwoty 8 751 zl. , 

• 	 wykonano remont drogi gminnej w Zelechach 0 dlugosci 300 mb. za kwoty 7 126 zl., 

• 	 zakupiono zuzel paleniskowy z przeznaczeniem na drogy gminnq 
w Wierzbowcu ( koszt: 3 416 zl.). Podziykowanie dla Pana Soltysa i mieszkaflcow. 
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W ramach przedsiywziyc realizowanych z funduszu so!eckiego w Idzikowicach zakupiono 

elementy na plac zabaw oraz na ogrodzenie tego placu koszt 

8 273 z1. Podziykowania dla Pana SoHysa i mieszkanc6w. 

W ramach funduszu solecki ego pozostaly do wykonania w roku biez~cym przedsiywziycia 

w nastypuj~cych miejscowosciach: 

• 	 Baraki, Biele, Idzikowice, Koloz~b zakonczenie prac zwi~zanych 

z oswietleniem ulicznym, 

• 	 Koliszewo , Podsmardzewo - zakup zwiru - podziykowanie dla Pana Marka 
GburzyiJ.skiego 

• 	 Rzy - remont drogi - zuzlowanie. 

Wykonana zostala r6wniez modernizacja drogi gminnej w Slepowronach . Prace trwaly od 25 

wrzesnia do 25 pazdziemika. Wykonano 650 mb. nawierzchni zwirowej, odnowiono rowy 

przydrozne, usuniyto 12 sztuk drzew. Og61ny koszt modemizacji wynosi 97 018 z1. brutto. Na 

modemizacjy tej drogi uzyskalismy dotacjy w wysokosci 35000 z1. z Zarz'!du Wojew6dztwa 

Mazowieckiego. 

Zostaly rozpoczyte prace na drodze w Niewikli. Zwir powinien juz dotrzec do Koliszewa. 

W ramach funduszu solecki ego wydano zlecenie na podl,!czenie nowych punkt6w swietlnych 

w Barakach ( 2 lampy z oprzyrz~dowaniem), Bolycin ( 3 lampy z oprzyrz,!dowaniem), 

Koloz'!b ( 3 lampy z oprzyrz'!dowaniem), Idzikowice ( zakup i montaz kabla do 

zamontowania punkt6w swietlnych). W Bielach fundusz solecki realizowany jest poprzez 

uiszczanie oplaty za energiy elektryczn,!, poniewaz w Bielach swieq siy wszystkie lampy. 

Ze srodk6w budzetu gminy wykonano zlecenie na wykonanie oswietlenia ulicznego 

w miejscowosciach Kuchary lydowskie ( 1 larnpa), Niewikla ( 2 lampy). Larnpy swiec,! 

w Kucharach lydowskich i Bolycinie, pozostale lampy musz'! miec zamontowane liczniki, 

kt6re nie zostaly jeszcze zamontowane przez finny energetyczn~. 

W ustawowym terminie przyjyte zostaly wnioski dotycz'!ce planowanych przedsiywziyc 

w 2014 roku w ramach funduszu soleckiego. 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Do dnia 6 listopada wplynylo do Urzydu Gminy 98 deklaracji w sprawie wysokosci oplat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi . Zgodnie ze zlozonymi deklaracjami 845 wlascicieli 

nieruchomosci zadeklarowalo segregowanie odpad6w, 1167 wlascicieli zadeklarowalo 

nieselektywn'! zbi6rky odpad6w, 11 % kontrahent6w nie dokonalo oplat za odbi6r odpad6w 

komunalnych. 

W miesi,!cu pazdzierniku zebrane zostaly po raz pierwszy odpady wielkogabarytowe. 
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System odbioru odpad6w komunalnych jest tak zbudowany, ze w pelni siy samofinansuje. 

Odpady odbierane Sq regularnie ( jestesmy jedyna gminq, od kt6rej smieci segregowane 

odbierane Sq dwa razy w miesiqcu). Zostal zakupiony bardzo dobry program komputerowy do 

obslugi systemu. W programie jest informacja czy wszyscy mieszkancy zgodnie 

z deklaracjami segregujq smieci. Program polqczony jest z system em z banku, gdzie mozna 

monitorowac wplaty mieszkanc6w. 

"Terrnornodernizacja budynk6w uzytecznosci publicznej" 

W ramach realizacji inwestycji wykonawca zakonczyl prace termomodernizacyjne 

w budynku Przedszkola, Zespolu Szk61 i Hali Sportowej. Dobiegajq konca prace przy 

termomodernizacji stol6wki szkolnej. Zakonczenie prac planowane Sq do konca roku 

kalendarzowego. 

W ramach tej inwestycji "ocieplone" zostaly sciany zewTIytrzne i stropy oraz polozono nOWq 

elewacjy, wymieniono czysciowo stolarky okiennq i drzwiowq, wymienione zostaly oprawy 

oswietleniowe i zar6wki na energooszczydne w Hali Sportowej. Prace wykonane z pewTIosciq 

przyniosq znaczne oszczydnosci zwiqzane z eksploatacjq budynk6w. Prace przebiegajq 

rytmicznie, zgodnie z harmonogramem. 

W przyszlym roku wykonamy termomodernizacjy budynku Gminnego Osrodka Kultury 

i Urzydu Gminy. Inwestycjy planujemy zakonczyc do 30 czerwca 2014 roku. 

Dzialania podejrnowane w zakresie budowy sieci kanalizacii 

1. 	 Siec kanalizacji sanitamej w Sochocinie wykonywana jest w III podetapach, kt6re 
omawialam szczeg6lowo na Sesji w sierpniu. W biezqcym roku wykonalismy 
I podetap, kt6ry obejmowal ulicy Szkolnq i fragment ulicy Plonskiej ( do Poczty). 

2. 	 W dniu 28 sierpnia zostala podpisana umowa w zakresie pelnienia nadzoru 
inwestorskiego z firmq P.P.U.H. Vitaro Wojciech Jydrzejczyk na kwoty 36 900 zl. 

3. 	 Calosc inwestycji bydzie zakonczona w czerwcu 2015 roku. 

"Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Sochocin" 

1. 	 16 pazdziernika podpisana zostala umowa z wykonawcq wylonionym 
w trybie ustawy Prawo zam6wien publicznych. Wykonawcq jest firma "Roboty 
ziemne-budowlane Janusz Mr6z" z Legionowa . Wykonawca zrealizuje inwestycjy 
za kwoty 140 091 zl. brutto. Wnioskowana kwota pomocy w ramach tej operacji 
wynosi 80 658 zl. 
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2. 	 Nadz6r inwestorski pelni firma "Projektowanie, kosztorysowanie i nadz6r budowlany, 
Teresa PraSniewska" z Ciechanowa. Umowa zostala zawarta na kwoty 2800 zl. brutto. 

3. 	 Prace powinny zakonczyc siy w biez~cym roku. 

Prace zwi<lzane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy 

Jest juz opracowany projekt zmian przeznaczenia teren6w w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Zostaly zakonczone prace zwi~zane z opracowaniem 
dokumentacji - prognoza oddzialywania na srodowisko dla potrzeb zmian planu. Obecnie 

trwaj~ prace nad uzgodnieniami i opiniowaniem projektu zmian w planie oraz prognoza 

oddzialywania na srodowisko przez rMne instytucje, ustawowo do tego powolane. Opinie 

powinny wplyn~c na pocz~tku grudnia. Jezeli wszystkie instytucje pozytywnie uzgodni~ 

i zaopiniuj~ projekt przedstawimy go komisji urbanistyczno- architektonicznej do akceptacji. 

Po akceptacji zostanie ogloszonej w prasie i w spos6b zwyczajowo przyjyty termin wylozenia 

projektu planu, kt6ry bydzie trwal nie wiycej niz 21 dni. 0 terminie wszyscy mieszkancy byd~ 

informowani, aby mogli spotkac siy z urbanist~. 

Ziozone wnioski 

1. 	 9 pazdziemika zlozylismy wniosek na operacjy pod nazw~ "Remont i modemizacja 
stadionu sportowego w miejscowosci Sochocin" w ramach dzialania odnowa i rozw6j 
wsi PROW 2007-2013. 
22 pazdziemika Zarz~d Lokalnej Grupy Dzialania - Przyjazne Mazowsze podj~l 

decyzjy 0 przyznaniu pomocy finansowej. Aktualnie oczekujemy na akceptacjy 
wniosku przez Urz~d Marszalkowski . 
Calkowity koszt tej operacji wynosi 368282 zl. brutto, koszty kwalifikowane 
stanowi~ kwoty 299 416 zl. Poziom wsp6lfinansowania to 80% koszt6w 
kwalifikowanych. W ramach operacji bydzie wybudowane boisko wielofunkcyjne ze 
sztuczn~ nawierzchni~ oraz odnowiona zostanie muszla koncertowa i plac przed 
muszl~. Realizacja przedsiywziycia planowana jest w 2014 roku. 

W mojej informacji 0 dzialaniach miydzysesyjnych przedstawilam najwazniejsze zadania. 

Podejmujemy wiele innych nie wymienionych przeze mnie czynnosci w celu dobrego 

realizowania zadan oraz sprawnej obslugi mieszkanc6w i jak najpelniejszego zaspokojenia 

ich potrzeb. 

Dzi~kuj~ za uwag~." 
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Ad-5 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do omawiania punktu 

5 porz'ldku obrad "Uchwalenie stawek podatk6w i oplat lokalnych gminy Sochocin na 2014 

rok". Poprosil 0 zabranie glosu Pani'l Anny Zwierzchowsk<} - W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nastypuje: 

Panie Przewodnicz~cy! 


Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Soltysi! 


W materialach na dzisiejsz<} Sesjy Rady Gminy otrzymali Panstwo Radni projekty uchwal 
w sprawach podatk6w i oplat lokalnych na 2014 rok. 

Projekty uchwal zostaly sprawdzone pod wzglydem formalno-prawnym i om6wione na 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 listopada. 

Proponowane stawki podatk6w i oplat lokalnych na 2014 rok zostaly przygotowane na 
podstawie: 

• 	 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych, 

• 	 ustawy 0 podatku rolnym, 

• 	 obwieszczen Ministra Finans6w w sprawie g6rnych granic stawek kwotowych 
podatk6w i oplat lokalnych na 2014 rok, 

• 	 komunikatu Prezesa Gl6wnego Urzydu Statystycznego w sprawie sredniej ceny skupu 
zyta. 

Szanowni Panstwo! 

Na dzisiejsz<} Sesje przygotowalismy projekty uchwal w sprawie okrdlenia wysokosci stawek 

podatk6w na 2014 rok. 

W projekcie uchwaly w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2014 rok 
proponujy obnizenie ustawowej stawki: 

1. 	 od grunt6w zwi'lzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej 

z kwoty 0,89 zl. od 1 m2 0,81 zl. od 1 m2 


( w stosunku do roku 2013 wzrost 0 2 grosze). 


2. 	 od grunt6w pod jeziorami zajytych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych - 4,56 zl. od 1 ha powierzchni. (nie ma takiego podatku w naszej gminie), 
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3. 	 od pozosta!ych grunt6w - ustawowa stawka - 0,46 z! od 1 m2 
- proponowana stawka 

0,30 od 1 m2 powierzchni, 

(w stosunku do roku 2013 wzrost 0 4 grosze). 

m24. 	 podatek od budynk6w mieszkalnych - ustawowa stawka - 0,74 zL od 1 

proponowana stawka 0,65 zt od 1 m2 powierzchni uzytkowej, 

( w stosunku do roku 2013 wzrost 0 6 groszy). 

S. 	 od budynk6w zwi'lzanych z prowadzeniem dzia!alnosci gospodarczej oraz od 
budynk6w mieszkalnych lub ich cZysci zajytych na prowadzenie dzialalnosci 
gospodarczej - ustawowa stawka - 23,03 zL - proponowana stawka - 19,50zL, 

(w stosunku do 2013 roku wzrost 0 1,50 zl.) 

6. 	 od budynk6w zajytych na prowadzenie dzia!alnosci gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia1em siewnym - ustawowa stawka -10,75 
Z1. - proponowana stawka 10,75 Z1., 

7. 	 od budynk6w zwi'lzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych - stawka ustawowa 
4,68 zl. od 1 m2

_ proponowana stawka - 4,50 z1. od 1 m2
, 

(w stosunku do roku 2013 wzrost 0 13 groszy). 

8. 	 od pozosta1ych budynk6w, w tym: 

• 	 gospodarczych - ustawowa stawka - 7,73 zl proponowana stawka - 5,10 z1. za 
1 m2 powierzchni uzytkowej, 

(w stosunku do roku 2013 wzrost 0 17 groszy), 

• 	 zajytych na prowadzenie dzia1alnosci pozytku publicznego - ustawowa stawka 
- 7,76 z1. - proponowana stawka - 7,70 zl. 

(w stosunku do roku 2012 wzrost 021 groszy). 

Wysokosc podatku od budowli proponujy uchwalic w wysokosci 2% ich wartosci. 

Uchwa1a Rady Gminy w sprawie zwolnien przedmiotowych w podatku od nieruchomosci 
podjyta przez Panstwa Radnych w 2010 roku rna moc obowi'lzuj'lc'l r6wniez w 2014 roku. Na 
podstawie tej uchwa1y zwolnione z podatku od nieruchomosci s'l: 

• 	 budynki i grunty sluz'lce dzia1alnosci kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej, 

• 	 budynki mieszkalne po1ozone na gruntach wchodz'lcych w sk1ad gospodarstw 
rolnych, 
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• budynki i grunty zwi~zane z zabezpieczeniem ochrony przeciwpozarowej, 

• budynki i grunty zajyte na potrzeby ochrony bezpieczenstwa obywateli, 

• urz~dzenia kanalizacyjne sluz~ce do zbiorowego odprowadzania sciek6w. 

Podatek od srodkow transportowych 

Ze wzglydu na wysoki poziom stawek podatkll od srodk6w transportowych proponujy nie 
zmieniac ich wielkosci . W 2014 roku obowi~zywac bydzie uchwala Rady Gminy Sochocin 
z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie okreslenia stawek podatku od srodk6w 
transportowych. 
Stawki te nie byly podnoszone r6wniez na 2013 rok. Stawki w gminie Sochocin nalez~ do 
jednych z najwyzszych w powiecie. W wyniku wieloletniej polityki zwi~zanej ze stawkami 
od srodk6w transportu doprowadzila, ze wielu przedsiybiorc6w, kt6rzy prowadz~ dzialalnosc 
na terenie naszej gminy, zarejestrowalo srodki transportu w innej gminie. 

Szanowni Panstwo! 

Srednia cena skupll zyta za 11 kwartal6w poprzedzaj~cych kwartal poprzedzaj~cy rok 
podatkowy ogloszona w komunikacie Prezesa Gl6wnego Urzydu Statystycznego wynosi 
69,28 zl za kwintal. W projekcie uchwaly, kt6r~ Panstwo Radni otrzymali w materialach na 
sesjy zaproponowalismy stawky 55 zl za kwintal. Proszy Panstwo po dyskusji na Komisji 
Rewizyjnej, po analizie planowanych dochod6w na 2014 roku doszlismy do wniosku, ze 
mozemy stawky obnizyc do 50 zL Byl to wniosek Pani Barbary Lepakiewicz, do kt6rego 
przychyJila siy cala komisja. Proponujy obnizyc j~ do kwoty 50,00 zl. za kwintal. 

( w stosunku do roku 2013 wzrost 0 3 zL). 

Przy takiej cenie zyta podatek rolny bydzie wynosic 125 zl. z 1 ha przeliczeniowego dla 

grunt6w gospodarstw rolnych (r6wnowartosc pieniyzna 2,5 q zyta) oraz 250 zl. za 1 ha 

fizyczny dla pozostalych grunt6w (r6wnowartosc pieniyzna 5q zyta). 

( w 2012 roku -235 zl wzrost 0 15 zl.). 


Ponadto pragny zwr6cic uwagy na fakt, iz w ustawie 0 podatku rolnym wymieniony jest 

katalog zwolnien, s~ to miydzy innymi uzytki rolne klasy V, VI, VI, grunty zadrzewione 

i zakrzewione ustanowione na uzytkach rolnych. 


Podatek lesny wyliczony na podstawie sredniej ceny skupu drewna ogloszonej przez Prezesa 
Gl6wnego Urzydu Statystycznego bydzie wynosic w 2014 roku za 
1 ha 37,6 zl. 

Dzienne stawki oplaty targowej proponuJY podwyzszyc 0 0,50 zl. przyj~c 

w nastypuj~cej wysokosci: 
• sprzedaz ze stoiskalsamochodll 18,00zl. 
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• sprzedaz z ryki/koszyka -7,00 zl. 

Szanowni Panstwo! 

Przedstawione przeze rnnie wielkosci liczbowe podatk6w i opIat lokalnych uwzglydniaj,! 
poziorn inflacji oraz zapewniaj,! realizacjy dochod6w wlasnych grniny na realnie nie 
zrnienionym poziornie. 
Uwzglydniona zostala sytuacja rolnik6w i przedsiybiorc6w. 

Wierny bowiern doskonale, ze wplywy z podatk6w i opiat lokalnych to jedno z gI6wnych 
:z.r6del dochod6w wiasnych grniny. 

Bior,!c pod uwagy powyzsze wzglydy bardzo proszy 0 przyjycie stawek podatk6w i oplat 
lokalnych w wersji przedstawionej w projektach uchwal. 

Dziykujy za uwagy". 

Ad-6 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Annie 

Zwierzchowskiej - W6jtowi Grniny. Przeszedl do punktu 6 : " Dyskusja" i poprosil Panstwa 

Radnych 0 zabieranie glosu. 

Pani Anna Giranowska - Radna - odniosla siy do stawek podatku od nieruchornosci od 

budynk6w lub ich cZysci rnieszkalnych - w kwocie 0,65 zt od 1rn 2 powierzclmi uzytkowej. 

Powiedziala, ze jest to wzrost 0 6 groszy w stosunku do 2013 roku i zaproponowala obnizye 

do 0,60 zl. Tak sarno w stosunku do stawek podatku od budynk6w lub ich czysci zwi¥anych 

z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w rnieszkalnych lub ich czysci 

zajytych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej. Przedstawiona stawka to 19,50 zl 

od 1 rn2 powierzchni uzytkowej ( wzrost w stosunku do ubieglego roku 0 1,50z1). 

Pani Anna Giranowska zaproponowala stawky 18, 50 zl. 

Pani Anna Zwierzchowska -W6jt Gminy - powiedziala, ze w tyrn mornencie prowadzona 

jest dyskusja na ternat stawek podatk6w i Panstwo Radni wnioskuj,!, aby byly jeszcze nizsze 

niz zostaly zaproponowane. Pani W6jt dodala, ze za rniesi,!c na sesji, na kt6rej bydzie 

uchwalany budzet - podatki byd,! po stronie dochod6w, a Panstwo Radni byd,! wnioskowae 

po stronie wydatk6w. Aby mozna bylo wydatkowae pieni,!dze musz'! bye dochody. 
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Pani W6jt powiedziala, ze stawki podatku zostaly podwyzszone 0 minimum, kt6re musi bye 

zachowane dla zr6wnowazenia budzetu. Pani W6jt dodala, ze bydzie trudno spi~e budzet, 

kt6ry i tak jest napiyty, poniewaz w przyszlym roku bydzie realizowanych wiele inwestycji. 

W stosunku do stawek ubieglorocznych wzrost jest minimalny. Kazde obnizenie skutkuje 

obnizeniem takze subwencji. 

Pani Anna Giranowska - Radna - powiedziala, ze Pani W6jt liczy pieni~dze, natomiast po 

jednej stronie jest budzet, a po drugiej s~ ludzie. Radni s~ dla ludzi, wiyc jezeli mieszkancy 

nie maj~ na oplaty, trzeba wyjse do nich i pom6c ludziom. Moze bye obnizenie 03 grosze. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczl:}cy Rady Gminy - wyjasnil, ze konkretne poprawki 

bydzie mogla zglosie Pani Anna Giranowska przy glosowaniu nad uchwal~ w sprawie stawek 

podatku od nieruchomosci. 

Pani Gratyna Lejkowska- Radna - zaproponowala zostawie dotychczasowe stawki oplaty 

targowej . Nie podwyzszae 0 50 groszy, poniewaz handel wprowadza ozywienie 

w Sochocinie. 

Ad-7 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - przeszedl do punktu 7 : " Podjycie 

uchwal". Przedstawil pierwszy projekt uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek 

podatku od nieruchomosci. Poprosil Panstwa Radnych 0 zglaszanie swoich propozycji. 

Pani Anna Giranowska - Radna - zaproponowala, aby w § 1. Okresla siy stawki podatku 

od nieruchomosci w nastypuj~cej wysokosci: 

2) od budynk6w lub ich czysci; 


a) mieszkalnych - 0,63 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej ( z kwoty 0,65 zl na kwoty 
0,63 zl) 

b) zwi~zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynk6w 
mieszkalnych lub ich czysci zajytych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej 
- 18,50 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej ( z kwoty 19,50 zl na kwoty 18,50 zl). 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - poddal pod glosowanie poprawky 

wniesion~ przez Pani~ Anny Giranowsk~ dotycz~c~ podatku od budynk6w mieszkalnych: 
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Wyniki glosowania: 


Gtosowalo 15 Radnych : "za" - 8 Radnych, "przeciw" - 5, "wstrzymal si" od glosu" - I. 


Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze poprawka zostala przyjyta wiykszosci,! glos6w. 


Nastypnie Przewodnicz'!cy Rady poddal pod glosowanie poprawky Pani Anny Giranowskiej 

dotycz'!c'! podatku od budynk6w zwi'!zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej: 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych : "za" - 7 Radnych, "przeciw" - 6, "wstrzymal si" od glosu" - 2. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzi!, ze poprawka zosta!a przyjyta wiykszosci,! glos6w. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt 

uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci wraz 

z wniesionymi poprawkami: 

XXV1I196/2013 - w sprawie okreSlenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci 

Wyniki glosowania: 

Gtosowalo 15 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - I, "wstrzymal si" od glosu" - 0. 

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


Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do omawiania kolejnego 


projektu uchwaly w sprawie obnizenia ceny skupu zyta do cel6w wymiaru podatku rolnego na 


rok 2014. 


Nastypnie Przewodnicz'!cy Rady Gminy poddal pod g!osowanie autopoprawky Pani Anny 


Zwierzchowskiej - W6jta Gminy dotycz'!c'! obnizenia stawki za 1 q z 55 zl na 50 z1. 


Wyniki glosowania: 


Gtosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si" od glosu" - 0. 


Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze autopoprawka zosta!a przyjyta jednoglosnie. 

Nastypnie Przewodnicz'!cy Rady Gminy poddal pod g!osowanie projekt uchwa!y: 

XXV1I197/2013 - w sprawie obniienia ceny skupu iyta do cel6w wymiaru podatku 

rolnego na rok 2014 
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Wyniki g!osowania: 


G!osowa!o 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzyma! siy od g!osu" - O. 


Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 


Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil kolejny projekt 

uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek oplaty targowej. Poprosil Panstwa Radnych 

o zabieranie glosu. 

Pani Graiyna Lejkowska - Radna - zaproponowala pozostawienie dotychczasowych 

stawek oplaty targowej. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - poddal pod glosowanie propozycjy 

przedstawionq przez Paniq GraZyny Lejkowskq - Radnq. 

Wyniki g!osowania: 

Glosowa!o 15 Radnych : "za" - 8 Radnych, "przeciw" - 5, "wstrzymal siy od g!osu" - I. 


Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze poprawka zostala przyjyta. Nastypnie 


Przewodnicz,!cy Rady Gminy oglosil 10 - minutowq przerwy, aby sprawdzic czy uchwala 


z ubieglego roku dotyczyla tylko 2013 roku czy byla bezterminowa. 


Przerwa -10 minut. 

Po przerwie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - powiedzial, ze 

zeszloroczna uchwala byla uchwalona bezterminowo. 

Przewodniczqcy Rady Gminy zaproponowal wycofanie z porzqdku obrad projektu uchwaly 

w sprawie okreslenia wysokosci stawek oplaty targowej. 

Poddal pod glosowanie przedstawionq propozycjy: 

Wyniki g!osowania: 


G!osowa!o 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0 "wstrzyma! sil( od g!osu" - O. 


Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze wniosek zostal przyjyty wiykszosci,! glos6w. 


Nastypnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil projekt 

uchwaly w sprawie zmian w statucie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie. 

15 



Poprosi! 0 kornentarz Pani<t Danuty Fabich - Kierownika Grninnego Osrodka Pornocy 

Spo!ecznej w Sochocinie. 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie 

wyjasni!a, ze zrniana w statucie Gminnego Osrodka Pomocy Spo!ecznej w Sochocinie jest 

niezbydna w celu zapewnienia prawidlowej realizacji zadan w Osrodku. Dotychczas obs!ugy 

ksiygowq zapewnial Urz<td Gminy Sochocin. Bezposredni nadz6r w tyrn Wydziale sprawuje 

Skarbnik Gminy. Funkcja ta uniernozliwia wykonywanie czynnosci kontrolnych przez Paniq 

Skarbnik, poniewaz kontrolowalaby prace, kt6re sarna posrednio nadzoruje. Ponadto 

jednostki organizacyjne gminy, a takq jest Osrodek Pornocy Spo!ecznej zgodnie z przepisarni 

powinien zatrudniae G16wnego Ksiygowego. We wszystkich pozostalych jednostkach jest 

G16wny Ksiygowy, tylko w Osrodku jest taka sytuacja. Zatrudnienie G16wnego Ksiygowego 

jest r6wniez zgodne z sugestiq Zespolu zadaniowego, kt6ry w ramach kontroli zarzqdczej 

w czerwcu tego roku zauwazyl, ze taka sytuacja w jednostce organizacyjnej nie powinna 

miec miejsca. Przyjycie tej uchwaly pozwalaj<tcej na zatrudnienie w Osrodku Pornocy 

Spolecznej g16wnego ksiygowego wydaje siy jak najbardziej uzasadnione. 

Pani Anna Giranowska - Radna - zapytala, jakie bydq koszty zwiqzane z utworzeniern 

stanowiska G16wnego Ksiygowego. 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie 

odpowiedziala, ze G16wny Ksiygowy zostanie zatrudniony na :t2 etatu. Wynagrodzenie 

w przysz!orocznyrn budzecie zostalo zaplanowane w kwocie 17 tys. z1. 

Pani Anna Giranowska - Radna - powiedzia!a, ze rodzice ze szk61 w Sochocinie, 

w Kolozybiu i w Srnardzewie skarz<t siy na wsp6lpracy z Grninnyrn Osrodkiern Pornocy 

Spolecznej w Sochocinie. Wedlug tych rodzin, aby uzyskae jakqkolwiek pornoc trzeba bye na 

sarnyrn dnie. W rodzinie rnusi bye alkoholizrn i przemoc. Matka, kt6ra rna troje dzieci, a mqz 

pracuje rnidci siy w kryteriach do otrzyrnania pornocy, ale jej dzieci nie rnogq wyjechae na 

kolonie, bo nie rna alkoholizrnu w rodzinie. Zapytala, czy faktycznie tak jest. 
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Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie 

odpowiedziala, ze Gminna Komisja Alkoholowa, kt6ra organizuje letni wypoczynek dla 

dzieci przyjyla kryteria, wedlug kt6rych wyjezdzajq dzieci z rodzin alkoholowych. Nie moze 

bye tak, ze jedzie dziecko, gdzie nie rna problemu alkoholowego, a nie rna miejsca dla dzieci, 

gdzie ten problem wystypuje. 

Nastypnie Pani Danuta Fabich odniosla siy do stwierdzenia, ze pomoc od Osrodka otrzymujq 

osoby, kiedy juz Sq na samym dnie. Powiedziala, ze to nieprawda, poniewaz wszystkie osoby, 

kt6re kwalifikujq siy do pomocy spolecznej nie zostajq bez pomocy. Chyba, ze osoba nie 

spelnia kryterium ustawowego. Osrodek takze rna ograniczone srodki. 

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej odniosla siy do sprawozdania 

z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej za 2012 rok . 

Pani Anna Giranowska - Radna - zapytala, czy Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 

pozyskuje srodki z zewnqtrz dla potrzeb Osrodka. 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie

powiedziala, ze z Banku Zywnosci otrzymuje zywnose dla biednych rodzin. Ponadto zbierana 

jest odziez, zabawki, meble, sprzyt gospodarstwa domowego. 

Pani Anna Giranowska - Radna - powiedziala, ze Sq rodzice, kt6rzy skladajq wnioski 

o dozywianie, a ich doch6d przekracza 1 zl, czy 50 gr - to dozywianie nie przysluguje. 

Zapytala czy jest mozliwose zmienie te kryteria. 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie

odpowiedziala, ze nie bylo sytuacji , aby komus doch6d przekroczyl 0 50 gr i nie skorzystal 

z dozywiania. Z dozywiania korzystajq wszystkie dzieci, kt6re potrzebujq. Korzysta r6wniez 

mlodziez w szkolach ponadgimnazjalnych z calodziennego wyzywienia w internacie. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy Sq jeszcze pytania. 


Nikt nie zabral glosu. 


Nastypnie poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 
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XXV1I198/2013 - w sprawie zmian w statucie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 

w Sochocinie 

Wyniki gfosowania: 


Gfosowafo 15 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0 "wstrzymaf sit( od gtosu" - I. 


Przewodniczq.cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta wiykszosciq. glos6w. 

Nastypnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do kolejnego 

projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zmiany warunk6w pracy i placy z radnym. 

Poprosil 0 komentarz Paniq. Danuty Fabich - Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy 

Spolecznej w Sochocinie. 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie 

powiedziala, ze zwr6cila siy do Rady Gminy z wnioskiem 0 wyrazenie zgody na zmiany 

warunk6w umowy 0 pracy i plaCy Panu Stanislawowi K wiatkowskiemu pracownikowi 

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, kt6ry jest jednoczesnie Radnym Rady Gminy 

Sochocin. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski jest zatrudniony na stanowisku kierowcy samochodu osobowego. 

W czerwcu biezq.cego roku Zesp6l zadaniowy przeprowadzil kontroly zarzq.dczq. we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Zesp6l zadaniowy poddal analizie wszystkie 

stanowiska pracy, przeanalizowano zakresy czynnosci i zadania realizowane przez 

poszczeg61nych pracownik6w. W wyniku prac Zespolu stwierdzono, ze pracownik 

zatrudniony na stanowisku kierowcy samochodu osobowego pracuje srednio okolo 4 godzin 

roboczych na dzien roboczy, kt6ry wynosi 8 godzin. A zatem jego czas dyspozycyjnosci nie 

jest w pelni wykorzystany. W czasie tych srednio 4 godzin mialy r6wniez miejsce wyjazdy 

z pracownikami Urzydu Gminy, nie tylko z pracownikami socjalnymi. Z bardzo szczeg6lowej 

analizy kart drogowych, kt6ra zostala przedstawiona Panstwu Radnym od stycznia do 

wrzesnia wynika, ze zatrudnienie na caly etat nie jest adekwatne do wykonywanej pracy. 

A zatem zachodzi koniecznosc zmiany warunk6w umowy 0 pracy, by stala siy ona adekwatna 

do wykonywanych zadan. Utrzymujq.c obecny stan zatrudnienia dochodzi do niewlasciwego 

wykorzystania srodk6w pubJicznych, gdyz pracownik pobiera wynagrodzenie za pracy, kt6rej 

w pelni nie swiadczy. Odpowiedzialnosc za finanse w Osrodku Pomocy Spolecznej ponosi 

bezposrednio kierownik i nie chcialabym, abym w przyszlosci byla z tego przez Panstwo 

rozliczana. Pozostawiajq.c pracownika na dotychczasowych warunkach pracy i placy 

18 

http:Przewodniczq.cy


utrzymywalabym ten niekorzystny stan, w ten sposob w dalszym CH~gU dochodzi!oby 

do niew!asciwego wykorzystania srodk6w publicznych. Taka sytuacja wydaje siy r6wniez 

niernoralna w stosunku do pozosta!ych pracownik6w, kt6rzy bardzo efektywnie wykorzystuj,! 

sw6j czas pracy kt6rym wci,!z przybywa nowych zadan 

i obowi,!zk6w. Ze szczeg6!owej analizy wynika, ze pracownik tej pracy file swiadczy 

w pe!nym wymiarze. Zlecenie innych zadan Panu Stanis!awowi Kwiatkowskiemu jest 

niemozliwe z uwagi na brak odpowiednich kwalifikacji przez pracownika. Zaoszczydzone 

w ten spos6b srodki mog!yby byc wykorzystane na swiadczenia dla os6b ubogich, kt6re S,! 

bezrobotne i znajduj,! siy w trudnej sytuacji zyciowej. Nie wyrazaj'!c zgody na m6j wniosek 

dajecie Panstwo przyzwolenie na sytuacjy, w kt6rej pracownik odbiera wynagrodzenie za 

pracy, kt6rej nie wykonuje w pe!nym wyrniarze. Tym samym dochodzi do niew!asciwego 

wykorzystania srodk6w, kt6re mog!yby byc przeznaczone na inne statutowe zadania. Bior,!c 

pod uwagy przytoczone przeze mnie argumenty, jak r6wniez argumenty we wniosku, kt6ry do 

Panstwa skierowalam mysly, ze jest on w pe!ni zasadny . Proszy 0 jego pozytywne przyjycie. 

Przyjyty wniosek przyczyni siy do zmiany niekorzystnej sytuacji, kt6ra rzutuje na mnie jako 

kierownika, kt6ry p!aci pracownikowi za niewykonywanie pracy, podczas gdy pozostali 

pracownicy rnaj,! jej w nadmiarze. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - zaproponowa!, aby nie wchodzic 

w dyskusje, kt6re wywo!ywa!yby emocje. Pytanie jest proste, czy Rada wyraza zgody na 

zrniany warunk6w pracy i p!acy, czy nie wyraza. Kazdy na pewno zapozna! siy z rnateria!ami 

i rna swoj,! opiniy. Przytaczanie merytorycznych argument6w czy Kierownik rna racjy, czy 

nie rna racj i jest bezprzedmiotowe. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski -Radny - powiedzia!, co nastypuje: " Panie Przewodnicz'!cy, 

Wysoka Rado, Szanowni goscie oto jest wprost, jasny przyklad jak nalezy zamkn,!c usta 

Radnemu. Proszy Panstwa to nie jest sprawa terazniejsza, to jest sprawa, ktora ci,!gnie siy od 

dw6ch, trzech lat. Ja nic na ten temat nie m6wikm, ale bykm juz proszy Panstwa zastraszany, 

karany. Na dow6d tego rnam kary nagany, kt6r,! mi da!a Pani Kierownik. Nagany w tamtym 

roku w listopadzie. A dlaczego? DIatego podejrzewarn, ze u nas jest taki jakby nie zwyczaj, 

ale jest w dobrym tonie, ze jest dzien Pracownika Samorzqdowego. Jest dzien Pracownika 

Socjalnego. Ja wi em, ze nie jestem pracownikiem socjalnym, ale nalezy do tej grupy 

i wykonuje te zadania, kt6re powierza rni Pani Kierownik . Nie jestem tylko kierowc'!, ale 

jestern jeszcze ochroniarzem tych pan. Kazdy wie, ze rnamy rozne sytuacje, jezdzimy do 
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patologicznych rodzin. Nieraz jest tak, ze muszy broni6 tych dziewczyn. Proszy Panstwa 

jestem niejednokrotnie ochroniarzem. Tam, gdzie SCl- psy, pierwszy wchodzy, bo wiadomo 

kobiety. Z paniami mi siy bardzo dobrze pracuje. Proszy Panstwa nie m6wmy tutaj 

o wymogach. Od szesnastu lat takich wymog6w nie bylo. Pani Kierownik przytacza mi brak 

zaangazowania. W tym protokole, kt6rego nie czytalismy wszyscy. Ja PaniCl- prosifem, 

zebysmy mogli zapozna6 siy z tym protokolem. Przytacza Pani male zaangaZowanie. Jak 

majCl- si y do tego pochwaly, kt6re dostawalem za tak duze zaangazowanie w pracy 

zawodowej. Proszy Panstwa, pracujy 40 lat w tym zawodzie. Przez 39 lat nie mialem zadnej 

nagany, nawet ustnej. Nie wiem, co siy stalo od pewnego czasu, po prostu dostajy ustne 

dyscyplinowanie za kazdym razem. Przykro mi to m6wi6, ale kiedy tylko spotka siy Pani 

W6jt z PaniCl- Kierownik, a ja zwr6cy si y do Pani W6jt w jakiejs sprawie dotycz~cej 

mieszkanc6w. Po prostu zaraz jestem dyscyplinowany, wzywany z Pani,! Kierownik. Proszy 

Panstwa nie mozna mi utrudnia6 pracy Radnego. Wykonuje ty pracy, kt6rCl- powierzyli mi 

mieszkancy, moi wyborcy. Nie mozna mi tego zabrania6. Ja po prostu korzystam z tych 

swoich praw, kt6re mam. Proszy Panstwa zaglosujecie, jak zechcecie. Ale tu chce siy zrobi6 

krzywdy nie tylko mi, ale i mojej rodzinie. PozostawiajCl-c mnie przy p61 etatu, skoro placy 

300 zl., za dojazd. Przyrzekam, ze nie zarabiam 10 tys. zl., 12 tys. zl, 5 tys. zl. czy 7 tys. zl. 

Zarabiam okolo 2 tys. zl. Proszy wyliczy6 jaka to bydzie kwota. Zrobicie jak zechcecie, ale ja 

mysly, ze m~dros6 tutaj zwyciyzy. Przykro mi Pani Kierownik, ze po 16 latach pracy, za to 

jak zesmy pracowali zgodnie, wsp6lnie, ze cos takiego musialo zaistnie6. Potrafiy Pani~ 

zrozumie6, bo uwazam, ze nie jest to Pani samodzielna decyzja, bo na pewno jakis tam 

wplyw miala pewna osoba na to, bo ja widzy, ze od pewnego czasu tak siy dzieje. Proszy 

Panstwa nawet takie rzeczy mi siy tutaj zarzuca. Przyjady do pracy i widzy, ze w tylnym 

prawym kole jest malo powietrza i m6wiy Pani Kierownik. Ja juz wszystko zglaszam. Pani 

Kierownik m6wi ;" napisz wyjasnienie". Bzdura, proszy Panstwa, to jest nykanie pracownika. 

Musialem wyjasni6 dlaczego jest pykniyty kolpak w samochodzie. ProsZy Panstwa to smiech. 

Szanowna Komisja, nie Komisja a kontrola. Jaka ta kontrola byla? Nie moim zadaniem jest 

ocenia6, ale jak kontrolujCl-CY pytal mnie, dlaczego jest piasek na wycieraczce ( tez pisalem 

wyjasnienia). Dlaczego jest piasek na WYCleraczce, dlaczego zakurzony jest blotnik. Ja 

m6wi y, ze 95% naszych dr6g to drogi zwirowe. Co tam mialo by6? Czy to nie zakrawa 

o glupoty, to kretynizm po prostu. Jak mozna pyta6 kierowcy, kt6ry rna 40 lat pracy 

w zawodzie : " a czy wie Pan gdzie siy leje olej?". Proszy Pans twa nie chcialem temu Panu 

robi6 przykrosci, bo bym powiedzial proSZy Pana olej to siy leje tam, gdzie go nie rna, gdzie 
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go brakuje. Kazal siy tytulowac dyrektorem. Mi siy nie przedstawial. Ja siy pytam Pani 

Kierownik, co to byl za pan Dyrektor? Ktory proszy Panstwa bral 1 800 zl miesiycznie. A nie 

trudno policzyc, bo byl pol roku to jest 10 800 zl. 0 czym my mowimy, 0 oszczydnosciach. 

Proszy Panstwa na czym siy chce oszczydzic na mojej pracy? Jak ja proszy Panstwa pojady do 

Warszawy, teraz bylem z Pani,! Sekretarz na szkoleniu. Jechalem w jedn,! strony dwie 

godziny, bo S,! korki i wracalem dwie godziny .To pracowalem tylko 4 godziny. A 4 godziny, 

co robilem, to nie byla moja praca - oczekiwanie? Taka jest specyficzna praca. Dziykujy 

bardzo. " 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie 

powiedziala, co nastypuje: " Ja sobie doskonale zdajy sprawy, ze praca kierowcy jest 

specyficzna , ale tu przedstawilam Panstwu naprawdy bardzo szczegolowe argumenty. Tych 

godzin pracy nie wyjezdza Pan, nie wyjezdza Pan na ten caly etat, to nawet nie jest 50%. 

Razem z pracownikami z Urzydu Gminy, bo juz i to zostalo policzone. I tym problemem 

dzisiaj siy zajmujy. Ja do Pana pracy nic nie mam, bo rzeczywiscie nie rna zadnych zarzutow. 

Ja tylko chcialam przedstawic to, ze bierze Pan wynagrodzenie pracuj,!c na pol etatu 

niespelna pol etatu). To bylo celem tego wniosku. Nie oceniam Pana pracy, bo ja do Pana 

pracy nie mam zadnych zastrzezen. Chodzi po prostu 0 ten czas pracy, ktory Pan wykonuje, a 

zajaki Pan bierze wynagrodzenie". 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zaproponowal zamkniycie dyskusji. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski -Radny - powiedzial, ze byl czas kiedy jezdzil po 10, 12 

godzin. 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie

odpowiedziala, ze rzeczywiscie kiedys tak bylo. Od pohora roku kiedy ograniczone S,! 

wyjazdy z innymi osobami, to dla potrzeb Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej pol etatu 

naprawdy wystarczy. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, ze po dokladnym zapoznaniu Sly 

z uzasadnieniem do wniosku zlozonego do Rady Gminy przez Kierownika Gminnego 

Osrodka Pomocy Spolecznej - Pani,! Danuty Fabich wnosz'!cym 0 wyrazenie zgody na 
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wypowiedzenie warunk6w pracy i p!acy Panu Stanis!awowi Kwiatkowskiemu Radnego Rady 

Gminy Sochocin nasuwa siy kilka pytan, kt6re chcialbym zadac Pani Kierownik: 

" 1) co spowodowa!o, ze Pani Kierownik zaczyla szukac oszczydnosci w zmianie warunk6w 

pracy i placy kierowcy Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej , 

2) pisze Pani, ze Pan Stanislaw Kwiatkowski pracuje tylko na Y2 etatu wedlug karty 

drogowej. Rozumiem, ze jest to czas kierowaniem pojazdem. A co z czasem 

dyspozycyjnosci, czyli oczekiwania na pracownik6w socja1nych i ewentualnie 

urzydnik6w Urzydu Gminy na wyjazdy ? Pan kierowca ma zatrudnienie na etacie, 

a nie na stawky godzinowq. Na tym polega praca kierowcy w takich instytucjach jak 

Urzqd Gminy czy Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, 

3) jak kwota 15 tys. zl oszczydnosci wynikajqcq z Y2 etatu rna siy do kwot 50 tys. zl 

w 2011 roku i 35 tys. zl w 2012 roku przekazanych za zgodq. Rady Gminy do Urzydu 

Gminy?, 

4) w dalszej cZysci uzasadnienia powo!uje siy Pani na kontroly zarzqdczq i protok6l 

z dnia 5 lipca tegoz roku ukazujqc uwagi m6wiqce 0 niewystarczajq.cym 

zaangazowaniu kierowcy Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej. W tym momencie 

Wysoka Rado, Panie Przewodniczqcy wnoszy 0 odczytanie Wysokiej Radzie 

wynik6w protokolu pokontrolnego d otyczq.cego Pana Kwiatkowski ego - Radnego 

Rady Gminy Sochocin, 

5) w uzasadnieniu wynika, ze nalezy zmienic zakres czynnosci pracownik6w socjalnych 

rozszerzajq.c go 0 zakres kierowania pojazdem. Wiqze siy to z dodatkowymi 

badaniami dla kierowc6w, bo praca kierowcy jakq wykonuje Pan Radny mimo, ze jest 

to kat. B jest to praca kierowcy zawodowego. Panie, kt6re majq. prawo jazdy 

pracownicy socjalni takich badan nie posiadajq, 

6) Pani Kierownik zna srodowisko, w kt6rym pracujq pracownicy socjalni. W niekt6rych 

srodowiskach klienci sq. agresywni i roszczeniowi. W niekt6rych srodowiskach 

pracownicy socjalni majq. kontakt z osobami uzaleznionymi, patologiq. spolecznq., 

ludZmi bydqcymi przez dluzszy czas bez pracy. Tacy ludzie sq. roszczeniowi 

agresywni, w takich przypadkach pomocq. sluzyl Pan Stanislaw Kwiatkowski. 

Nadmieniy tez, ze w historii Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej byla przemoc 

fizyczna w stosunku do pracownik6w socjalnych, bylo pobicie pracownik6w 

socjalnych i pogryzienie przez psa. 
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Wysoka Rado argumenty uzyte przez Pani,! Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy 

Pani,! Danuty Fabich nie trafily do mnie i nie przekonaly mnie . Bydy glosowal 

przeciwko wnioskowi. Apelujy do Panstwa Radnych do Panstwa m,!drosci, 

doswiadczenia i rozs'!dku i wlasciwego podjycia decyzji w chwili glosowania tego 

projektu. Dziykujy bardzo." 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie

powiedziala, co nastypuje: " Obnizenie czasu pracy kierowcy , jego zatrudnienia, jest 

spowodowane tyrn, ze rzeczywiscie drastycznie spadly jego wyjazdy z innyrni pracownikarni 

niezatrudnionyrni w Grninnyrn Osrodku Pornocy Spolecznej . Poniewaz w protokole z kontroli 

byly zalecenia, takie zapisy, bardzo dokladnie to wszystko przeanalizowalarn i st,!d rn6j 

wniosek. Kierowca jezdz,!c z pracownikarni socjalnyrni na p61 etatu naprawdy ten czas 

bydzie adekwatny do tego, czego oczekuj,! pracownicy socjalni. Jezdz,!c z nirni, peIni Pan roly 

ochroniarza. Rzeczywiscie nieraz jest tak, ze myzczyzna jest potrzebny, ale nie poswiyca 

dodatkowego czasu, tylko pracuje w tych godzinach, w kt6rych pracuje. Na p61 etatu bydzie 

robil to sarno. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - przypornnial, ze prosil 0 odczytanie fragrnentu 

protokolu. 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie

odpowiedziala, ze nie rna protokolu przy sobie. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy S,! przeszkody 

forrnalne, aby odczytac protok61. 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie 

dodala, ze w protokole byly wyliczenia czasu pracy kierowcy od stycznia do maja, a Pani 

Kierownik policzyla jeszcze do wrzesnia. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - powiedzial, ze bardzo by 

prosil 0 protok61, poniewaz radni chcieliby siy odniesc do calego protokolu jak zostal 

sporz'!dzony i czego dotyczy. 
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Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie

odpowiedziala, ze nie widzi zwi~ku wniosku z tyrn protokolern. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, ze Pani Kierownik powoluje siy w swoirn 

uzasadnieniu na protok61 pokontrolny, dlatego Radni chC£l znac jego zawartosc. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy Pan Stanislaw 

Kwiatkowski wyrai:a zgody na odczytanie protokolu. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze chcialby Sly zapoznac z tyrn 


protokolern, poniewaz juz wczesniej wystypowal 0 to do Pani Kierownik. 


Pani Kierownik rn6wila, ze chcialaby siy sarna z tyrn zapoznac. 


Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zaproponowal 10 - rninutow£l 

przerwy, po kt6rej zostanie odczytany protok61. 

Przerwa -10 minut. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - wznowil obrady XXVI Sesji Rady 

Gminy Sochocin. Poprosil Pani£l Danuty Fabich - Kierownika Grninnego Osrodka Pornocy 

Spolecznej w Sochocinie 0 odczytanie fragrnentu protokolu Zespolu zadaniowego z dnia 

5 lipca 2013 r. 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie 

- odczytala fragment protokolu Zespolu zadaniowego z dnia 5 lipca 2013 r. " Zesp6l 

stwierdzil, ze Pan Stanislaw Kwiatkowski kierowca sarnochodu osobowego podczas wywiadu 

okazal karty drogowe, z kt6rych wynika, ze wykorzystanie czasu pracownika przedstawia siy 

nastypuj£lCO: od stycznia do rnaja 2013 roku z wyliczeil przeprowadzonych wynika, ze 

pracownik pracowal srednio do 4 godziny na doby robocz£l, z czego 77 wyjazd6w w czasie 

155 godzin bylo realizowanych jako usluga dla Urzydu Gminy Sochocin, co stanowi prawie 

113 og61nego czasu zaangazowania pracownika. Zesp6l stwierdzil, ze pracownik nie rna 

przypisanych innych poza funkcj£l kierowcy obowi~k6w. Mamy do czymema 

z niewlasciwyrn wykorzystywaniem srodk6w publicznych za co bezposredni£l 

odpowiedzialnosc ponosi Kierownik Grninnego Osrodka Pomocy Spolecznej. Rekornenduje 
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Sly nastypujqCe w tyrn przypadku rozwiqzania: przekazanie sarnochodu osobowego do 

zasob6w Urzydu Grniny Sochocin i likwidacja etatu kierowcy." 

Pani Kierownik dodala, ze wybrala mniejsze zlo, nie likwidowac etatu, tylko wnioskowanie 

o zrnniejszenie etatu. Praca kierowcy w Gminnyrn Osrodku Pornocy Spolecznej na p61 etatu 

jest wystarczajqca. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Danucie Fabich 


- Kierownikowi Grninnego Osrodka Pornocy Spolecznej. Przystqpil do glosowania. 


Zaproponowal, aby § 1 brzrnial: "Nie wyraza zgody na zrniany warunk6w pracy i placy 


Radnernu Rady Grniny Sochocin - Stanislawowi Kwiatkowskiernu przez pracodawcy tj. 


Kierownika Gminnego Osrodka Pornocy Spolecznej w Sochocinie." 


Poddal pod glosowanie wpisanie tego sforrnulowania w § 1: 


Wyniki glosowania: 

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

Przewodniczqcy stwierdzil, ze § 1 brzmi: "Nie wyraza zgody na zrniany warunk6w pracy 

i placy radnernu Rady Grniny Sochocin - Stanislawowi Kwiatkowskiernu przez pracodawcy 

tj. Kierownika Grninnego Osrodka Pornocy Spolecznej w Sochocinie." 

Nastypnie Przewodniczqcy Rady Grniny poddal pod glosowanie projekt uchwaly 

w przytoczonyrn brzrnieniu: 

XXV1I199/2013 - w sprawie wyrazenia zgody na zmian~ warunkow pracy placy 
z radnym 
Wyniki glosowania: 

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

Przewodniczqcy Rady Grniny stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Pan Jacek Niescior - Radca Prawny - powiedzial, ze Panstwo Radni nie wyrazili zgody 

i Pani Kierownik rnusi otrzyrnac uchwaly wraz z uzasadnieniern. PoniewaZ od tego bydzie 

zalezalo dalsze postypowanie. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, kto rna sporzqdzic takie 

uzasadnienie. 
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Pan Jacek Niescior - Radca Prawny - odpowiedzia!, ze nie wie. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - powiedzia!, ze Pan 

NieScior jako prawnik jest tez przedstawicielem Radnych. Zapyta!, czy moze napisac 

uzasadnienie. 

Pan Jacek Niescior - Radca Prawny - odpowiedzia!, ze moze napisac uzasadnienie, ale 

musi wiedziec dlaczego wniosek nie zosta! przyjyty. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zaproponowa! nastypuj,!c,! tresc 

uzasadnienia: " Rada Gminy uzna!a uzasadnienie Pani Kierownik GmiIUlego Osrodka 

Pomocy Spo!ecznej za niewystarczaj'!ce i nie rozwiewaj,!ce wszystkich w'!tpliwosci." 

Przewodnicz,!cy Rady Gminy podda! pod g!osowanie przedstawion,! treSc uzasadnienia. 

Wyniki glosowania: 

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

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - podziykowa! Panstwu Radnym. Powiedzial, ze nie 

on zwyciyzyl, a Panstwo Radni zwyciyzyli swoj,! m,!drosci,!. 

Nastypnie Przewodnicz'!cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmiany 

uchwaly budietowej Gminy Sochocin na 2013 rok. Poprosil 0 zabranie g!osu Pani,! 

MarzaIUly Kucharzak - Skarbnika Gminy. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - om6wila projekt uchwa!y: 

I. Dochody 

Zmniejszenia - 6728,00 zl. 
Zwiykszenia - 40 868,00 zl. 
W dziale 756 Dochody od os6b prawnych od os6b fizycznych i od iIUlych jednostek 
nieposiadaj,!cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~ane z ich poborem zwiykszono dochody z 
tytulu op!at za gospodarowanie odpadami w wysokosci 29 140 zl. Wzrost oszacowano na podstawie 
zlozonych deklaracji. 
W dziale 801 Oswiata i wychowanie dokonano zmniejszenia dochod6w w rozdziale 80104 
Przedszkola 0 kwoty 6 728 zl. i dokonano zwiykszenia dochod6w w rozdziale 80103 Oddzialy 
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przedszkolne w szkolach podstawowych 0 kwoty 6728 zl. Przeniesienia dochod6w dotacji celowej 
na realizacjy zadan wlasnych w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano zgodnie z pismem 
FfN-I.3111.15.25.2013. 
W dziale 852 Pomoc spoleczna zwiykszono dochody 0 kwoty 5 000 zl. z tytulu dotacji na 
dofinansowanie realizacji programu "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania", zgodnie z pismem 
FfN-I.3111.17.111.2013. 

II. Wydatki 
Zmniejszenia - 48 009,00 zl. 

Zwiykszenia - 82 149,00 zl. 

W dziale 852 Pomoc spoleczna zwiykszono wydatki w wysokosci 5 000 zl. na dozywianie uczni6w, 

zgodnie z przeznaczeniem dotacji. 

W dzia1e 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono wydatki 0 kwoty 48 009 zl. 

i zwiykszono wydatki w dzia1e 801 Oswiata i wychowanie 0 kwoty 48009 zl. Przeniesienie 

wydatk6w miydzy dzialami podyktowane jest zmianami organizacyjnymi w Publicznym Zespole 

Szk6I i Przedszkoli Samorz~dowych w Sochocinie. 

W dzia1e 900 Gospodarka komunalna i ocl1fona srodowiska zwiykszono wydatki na zakup uslug 

zwi¥anych z wywozem odpad6w komunalnych, zgodnie ze zwiykszeniem dochod6w z tytulu oplat 

za gospodarowanie odpadami. 


W zwi¥ku z tymi zmianami do uchwaly sporz~dzono zal~cznik przedstawiaj~cy plano wane 

dochody i wydatki wynikaj~ce z ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczllcy Rady Gminy - zapytal 0 ile zwiykszono 

wydatki dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - odpowiedziala, ze zwiykszono 0 kwoty 

29 140 zl. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal, co to znaczy zmiany organizacyjne, kt6re 

ci~gn~ za sob~ koszty 48 009 zl. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - odpowiedziala, ze zgodnie 

z kompetencjami Rady Gminy, ktora rna uprawnienia do przeniesienia miydzy dzialami 

wydatk6w, zostaly one przeniesione miydzy dzialem 854 i 801. lezeli chodzi 0 zmiany 

organizacyjne, to Pani Dyrektor moze udzielic szczegolowych informacji. 

Pani Beata Grabarczyk - Tomaszewicz - Dyrektor Publicznego Zespolu Szk61 

i Przedszkoli Samorzlldowych w Sochocinie - wyjasnila, ze zmiany organizacyjne wynikaj~ 
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co roku ze zrnlan w przydzia!ach pracy dla nauczycieli. Prace przydziela siy z arkuszu 

organizacji szko!y od 1 wrzesnia. Marny w Zespole Szk6! trzy plac6wki, nauczyciele zwykle 

rnaj'l kwalifikacje do pracy co najrnniej do trzech przedrniot6w. Na przyk!ad kiedy nauczyciel 

klas I - III w tarntyrn roku szkolnyrn do kOI1ca sierpnia rnia! przydzielone zadania w klasach I 

-III. Od 1 wrzesnia rna przydzielone w przedszkolu, a nauczyciel z przedszkola przyszed! do 

klasy I, bo tam rna przydzielone zadania. R6znica polega na tyrn, ze nauczyciel kontraktowy 

rna inne uposazenie niz dyplornowany z wieloletnirn stazern. To s'l zrniany organizacyjne. 

Tak sarno w girnnazjurn. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowa! Pani Beacie 

Grabarczyk - Tornaszewicz. 

Podda! pod g!osowanie projekt uchwa!y: 

XXVII200/2013 - w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok 

Wyniki gtosowania: 

Gtosowato 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0 "wstrzymat sit( od gtosu" - o. 

Przewodnicz'lcy Rady Grniny stwierdzi!, ze uchwa!a zosta!a przyjyta jednog!osnie. 

Ad-8 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszed! do punktu 8: 

"Interpelacje Radnych, w tyrn odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji." Zapytal, czy 

ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, dlaczego zosta!o 

zabrane wyposazenie placu zabaw w Slepowronach. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze uzycie okreslenia " zabrane" 

jest calkowicie nieuprawnione. Zabawki z placu zabaw w Slepowronach zosta!y przewiezione 

do GrnilU1ego Zak!adu Kornunalnego w Sochocinie w celu naprawy, poniewaz by!y 

zdewastowane i zagraza!y bezpieczenstwu. Wr6c'l na rniejsce, kiedy zostan'l naprawione. Na 
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miejsce, kt6re wskaze solectwo, poniewaz OSP w Slepowronach nie przedluzylo z gminq 

umowy na uzyczenie swietlicy. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy - zapytal, czy Pan, kt6ry 

zaoral drogy w Pruszkowie, naprawil szkody. 


Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze wplynylo do Urzydu Gminy 


pismo od Pana Sohysa i sporzqdzana jest odpowiedz na to pismo. 


Granice drogi zostaly wyznaczone w poprzedniej kadencji, a na sesJI objazdowej bylo 

tlumaczone w jaki spos6b to siy odbylo. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy - zapytal czy mozna 

przygotowac Radnym informacjy 0 reorganizacji w Urzydzie Gminy i czym byla 

podyktowana. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze od 1 stycznia 2014 roku 

wchodzi w zycie nowy Regulamin Organizacyjny Urzydu Gminy Sochocin i w najblizszym 

czasie bydzie dostypny na stronie internetowej Urzydu. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy - zapytal, co gmina robi dla 

bezrobotnych w naszej gminie.( 435 os6b og6lem, w tym 206 kobiet, bez zasilku 100 os6b). 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze rozwiqzywanie problem6w 

bezrobocia jest zadaniem powiatu i Powiatowego Urzydu Pracy. Natomiast w przypadku 

gminy zostalo zatrudnionych kilkanascie os6b, myzczyzn i kobiet. Byla to grupa pan6w, 

kt6rzy przeprowadzali remonty w szkolach w Kolozybiu, Smardzewie. Zatrudnione Sq 

r6wniez kobiety. Wszystkie miejsca wskazane przez Urzqd Pracy i przydzielone dla naszej 

gminy zostaly w pelni wykorzystane. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy - poinformowal, ze rna 

informacje dla sohys6w odnosnie spotkania w dniu 21 listopada godz. 12.00 w Powiatowym 

Urzydzie Pracy dotyczqcym oferty pracy w Zyrardowie przy montazu telewizor6w. 
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Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - dodala, ze juz dawno 0 tej akcji jest informacja 

na stronie intemetowej Urzydu Gminy. Szeroko informowane jest 0 tym spoleczenstwo. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - zapytal, ile os6b w ramach interwencji jest 

zatrudnionych w naszej gminie. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze jest to okolo 17 os6b. 

Pan Zygmunt Pierzchala - Radny - podziykowal Pani Mariannie Chybale - Radnej 

Powiatu Plonskiego za pomoc przy remoncie drogi wojew6dzkiej. Na tej trasie dzieci 

wsiadaj(} do autobusu, a przy przystanku nie rna lampy i jest ciemno. 

Nastypnie Pan Zygmunt Pierzchala odczytal pytania zawarte w pismie Pana Marka Parasia. 

1) 	 lle pieniydzy dostala gmina za pozwolenie na przekopanie ponad 1 kilometra drogi 

gminnej przez Pana Pniewskiego, zeby polozy6 kabel sredniego napiycia prywatnego 

inwestora? 

2) 	 Kto pokryje koszty naprawy drogi gminnej, jesli ta po opadach deszczu ulegnie 

rozmyciu? 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odniosla siy do pytania Pana Stanislawa 

Kwiatkowskiego i odpowiedziala, ze w Urzydzie Gminy zatrudnionych jest obecnie 11 os6b 

z Urzydu Pracy. Dwie osoby w Publicznym Zespole Szk61 i Przedszkoli Samorz(}dowych 

w Sochocinie, jedna osoba przeniesiona do Gminnego Zakladu Komunalnego w Sochocinie. 

Na pytania Pana Zygmunta Pierzchaly poprosila 0 odpowiedz Pana Jerzego Ryzinskiego -

Zastypcy W6j tao 

Pan Jerzy RyziIiski - Zast'tPca W6jta - odpowiedzial, ze zgodnie z przepisami jakie 

obowi(}zuj(} naliczona jest oplata za umieszczenie urz(}dzenia w pasie drogi gminnej. Pan 

Jerzy Ryzinski dodal, ze nie pamiyta dokladnie kwoty, ale jesli jest to potrzebne to zostanie 

podane na nastypnej sesji. 

Odnosnie drogi, to inwestor zobowi(}zal siy do jej naprawy. 

Pani Barbara Lepakiewicz -Radna - podziykowala w Imlemu swoim mieszkailc6w 

Kondrajca za znalezienie srodk6w na koniec roku i polozenie asfaltu. 
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Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - dodala, ze chcialaby, aby wiycej bylo takich 

inwestycji. StrategiC! grniny jest, aby drogi gruntowe zwirowae i przywracae do stanu 

przejezdnosci. Kondrajec w ubieglyrn roku zrezygnowal z funduszu soleckiego na rzecz tych 

prac. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczllcy Rady Gminy - zapytal, czy do konca tej 

kadencji istnieje rnozliwose pornocy czlonkorn Wsp6lnoty Gruntowej wsi Grornadzyn. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze stanowisko jest 

jednoznaczne. W6jt Grniny juz raz sporzCj.dzil projekt listy udzialowc6w, takCj.listy zatwierdzil 

Starosta (Rada Narodowa). W tej chwili sprawa lezy po stronie Wsp6lnoty i innego 

rozwiC!zania nie rna . Nadal Radca Prawny podtrzyrnuje chye pornocy w kwestii prawnej, 

natorniast nikt siy 0 pornoc zglosil. Do Urzydu Grniny wplynylo kolejne pismo od Wsp6lnoty. 

Pani Anna Giranowska - Radna - powiedziala, ze zrnienila siy trasa autobusu szkolnego 

w lelechach, w innyrn rniejscu zatrzyrnuje siy autobus, a tam nie rna larnpy i dzieci stoj't po 

ciernku. 

Pani Anna Giranowska zwr6cila siy z prosbCj. 0 zainstalowanie w tyrn rniejscu larnpy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze w tej sprawie nalezalo siy 

zglosic do Pani Agnieszki Wisniewskiej, kt6ra zajrnuje siy trasarni autobus6w. 

Pani Anna Giranowska - Radna - wyjasnila, ze nie rna zastrzezen do zmienionej trasy 

autobus6w, tylko prosi 0 zainstalowanie lampy ulicznej. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze w tym roku na pewno nie 

bydzie zainstalowana lampa, ale bye moze w przyszlosci. 

Ad-9 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - przeszedl do punktu 9: " Wolne 

wnioski i zapytania." Zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych, Panstwa Sohys6w i os6b 

zgromadzonych na sali chcialby zabrac glos w tym punkcie. 
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Pan Marek Paras - mieszkaniec wsi Wycinki - podziykowa! Panu Zygmuntowi Pierzchale 

za odczytanie pytan. Nastypnie stwierdzi!, iz dziwi siy, ze zosta!a rozkopana droga gminna, 

a Zastypca W6jta nie pamiyta kwoty oplaty za umieszczenie urzqdzenia w pasie drogi 

gmlnneJ. 

Nastypnie Pan Marek Paras poinformowa!, ze dziyki jego interwencji i innych os6b byla 

blokowana inwestycja, poniewaz droga gminna nie by!a wytyczona, kabel przekopywany by! 

bez zabezpieczenia, nie by!o wyrainych granic, gdzie kabel rna bye przekopywany. Na 

miejscu zdarzenia byl pracownik Urzydu Gminy i policja. Z raportu policji wynika, ze nie 

mozna by!o stwierdzie, gdzie ta droga gminna przebiega. 

Pan Marek Paras zapyta!, czy nie mozna bylo najpierw wyznaczye drogi gminnej, a pozniej 

przystypowae do przekopywania kabla. By!a to duza inwestycja i pracowalo wiele koparek. 

Pan Marek Paras dodal, ze w innej wsi, kiedy byl budowana posiadlose na terenie Kolonii 

Sochocin, by!a potrzeba podlqczenia kabla. Wtedy zostalo zwo!ane zebranie, om6wiono 

warunki, a inwestor zgodzi! siy do pokrycia i naprawienia szkody oraz polozenia tego 

fragmentu drogi, kt6ry rozkopat 

Na zakonczenie Pan Marek Paras powiedzial, ze w tym przypadku zosta! rozkopany kilometr 

drogi gminnej, a nikt w tej sprawie nic nie pamiyta. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedzia!a, ze nie wypada z m6wnicy 

m6wie nieprawdy. Zapewni!a, ze wszystko co zdarzylo siy w tej sprawie odbylo siy zgodnie 

z obowiqzujqcym prawem. 

Pani W6jt poprosila, aby Pan Marek Paras nie zarzucal Zastypcy W6jta, ze w tak bardzo 

waznej sprawie nie zna kwot. Kwoty Sq wyliczane przez pracownika merytorycznego zgodnie 

z obowiqzujqcymi stawkami. 

Pani W6jt doda!a, ze jezeli Pana Marka Parasia interesujq kwoty to moze z!ozye wniosek 

w trybie dostypu do informacji publicznej 0 udostypnienie takiej informacji. 


Na zakonczenie Pani W6jt doda!a, ze to Pan Marek Paqs bezprawnie blokowa! drogy i zosta! 


zobligowany do usuniycia siy z tej drogi. 
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - podziykowal Pani Annie 

Zwierzchowskiej - W6jtowi Gminy i zapytal, czy ktos chcialby jeszcze zabrac glos. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze chcialaby zadac pytania 

zwiC}zane z pismem, kt6re wplynylo do Urzydu Gminy. W dniu 17 pazdziernika wplynylo 

pismo w trybie dostypu do informacji publicznej podpisane prze Andrzeja Romatowskiego, 

kt6re dotyczy remontu mostu w Koliszewie. 

Pani W6jt powiedziala, iz ten wielostronicowy wniosek zawiera wiele bardzo szczeg610wych 

pytan, ale i bardzo szczeg610wych informacji, kt6rymi posluguje siy Pan Radny. Sens 

wniosku sprowadza siy do tego, ze Pan Radny chcialby udowodnic, ze remont mostu 

w Koliszewie nie byl remontem tylko budowa, ze bylo zgloszenie, a nie bylo pozwolenia na 

budowy, to oznacza, ze gmina dokonala samowoli budowlanej. 

Pani W6jt zadala pytanie: " Pan posluguje siy tutaj informacjami dotyczC}cymi dokumentacji 

zwiC}zanej z tym remontem, dokumentacji, kt6ra wczesniej nie byla publikowana. Byla tylko 

dostypna pracownikom gminy. Cytuje Pan zapisy, cytuje Pan nazwiska, cytuje Pan daty. 

Posluguje siy Pan nazwiskami os6b, kt6re podpisywaly dokumenty, kt6re nigdzie nie byly 

publikowane. Stawiam Panu dzisiaj pytanie : skC}d mial Pan te dokumenty." 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, co nastypuje; " Odpowiem Pani tak, jak 

Pani mi odpowiedziala na pytania, zaczyla mnie Pani uczyc, co to znaczy ustawa 0 dostypie 

do informacji publicznej. A p6Zniej m6wila mi Pani wedlug slownika, co znaczy informacja. 

Dala Pani pary odpowiedzi, ze to tylko byl remont. Wiyc ja swojC} wypowiedz r6wniez 

konczy, tak sarno jak Pani zaczyla. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nastypuje: " To nie jest 

odpowiedz na pytanie proszy Pana. K westia jest wazna, poniewaz Pan dysponowal 

dokumentami, kt6re SC} tylko dostypne w Urzydzie Gminy. Moje pytanie jest proste: skC}d mial 

Pan dokumenty, kt6re sC} tylko w posiadaniu Urzydu Gminy." 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, co nastypuje; " Na pewno nie od zadnego 

pracownika z Urzydu Gminy." 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nastypuje: " Pytam Pana skC}d 

Pan dysponowal tymi materialami? One nigdzie wiycej nie byly publikowane." 
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Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, co nastypuje; " Nie odpowiem Pani na to 

pytanie." 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Annie 

Zwierzchowskiej - W6jtowi Gminy i zapytal, czy ktos chcialby jeszcze zabrac glos. 

Pan Jerzy Ryzinski - Zast~pca W6jta - powiedzial, ze zostal upowazniony przez wladze 

samorzl:!du powiatowego do zlozenia na ryce Pani W6jt i Pani Beaty Grabarczyk

Tomaszewicz podziykowan za wystawienie zawodnik6w: Pana Kamila Dl:!browskiego, 

Krzysztofa Dziygielewskiego i Roberta Niepytalskiego do zawod6w Mazowia Cup 2013. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy ktos chcialby jeszcze 

zabrac glos. 

Nikt nie zabral. 

Ad- 10 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zamknl:!l obrady XXVI Sesji Rady 

Gminy Sochocin slowami : "Zamykam obrady XXVI Sesji Rady Gminy Sochocin". 

~dzila: 

a Kosinska 

s Dari 
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