
Protok61 Nr XIXl2012 


z XIX Sesji Rady Gminy Sochocin 


z dnia 27 marc a 2013 roku 


w sali narad Urzydu Gminy Sochocin 


pod przewodnictwem Pana Dariusza Swiercza 


- Przewodniczl:!cego Rady Gminy 


Obrady rozpoczyto 0 godz. 13.00 

Stan Radnych -14 

Zakonczono 0 godz. 15.30 

Stan Radnych - 15 

Ad-l 

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

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

Sochocin VI kadencji samorzqdu gminnego. Stwierdzil, ze w Sesji uczestniczy na obecnq 

chwily 14 Radnych, czyli quorum Radnych wladne do podejmowania prawomocnych uchwal. 

Nastypnie powital Panstwa Radnych i Panstwa Sohys6w, Paniq Anny Zwierzchowskq 

W6jta Gminy Sochocin, Pana Jerzego Ryzinskiego - Zastypcy W6jta Gminy Sochocin, Paniq 

Elzbiety Krauze - Sekretarza Gminy, Paniq Marzanny Kucharzak - Skarbnika Gminy, Pana 

Jacka Niesciora - przedstawiciela Kancelarii Radcow Prawnych w Puhusku, Pana Jana 

Antonowicza - Czlonka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, dyrektorow 

placowek oswiatowych (wedlug listy obecnosci), kierownikow jednostek organizacyjnych 

(wedlug listy obecnosci), Paniq Mileny Konopky Prezesa Gminnego Zakladu Komunalnego 

Sp. z 0.0. w Sochocinie, Paniq Malgorzaty Gizinskq - G16wnq Ksiygowq Gminnego Zakladu 

Komunalnego Sp. z 0.0. w Sochocinie, kierownikow wydzia16w (wedlug listy obecnosci), 

Pana Lukasza Szabranskiego, Paniq Izabely Kosinskq Przewodniczqcq Gminnej Komisji 

Wyborczej w Sochocinie, Paniq Elzbiety Olszewskq - ZastypCy Przewodniczqcego Gminnej 

Komisji Wyborczej w Sochocinie, Paniq Elzbiety Adamkiewicz - Czlonka Gminnej Komisji 

Wyborczej w Sochocinie, Paniq Katarzyny Bilinskq - Czlonka Gminnej Komisji Wyborczej 

w Sochocinie, Paniq Malgorzaty Makowskq - Czlonka Gminnej Komisji Wyborczej 

w Sochocinie, Pana Damiana Krajewskiego - Przewodniczqcego Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr 1 w Sochocinie, Paniq Danuty Goszczynskq Zastypcy Przewodniczqcego 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sochocinie, Paniq Anny Ryfinskq Czlonka 
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-------------------

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sochocinie, Panill Wieslawy Szymankiewicz -

Czlonka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sochocinie, Pana Andrzeja Romatowskiego 

- Czlonka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sochocinie, pracownik6w Urzydu Gminy 

- Panill Barbary Wozniak - Przewodniczllcll Gminnej Komisji RozwillZywania Problem6w 

Alkoholowych, Panill Barbary Socko - Ruszkowskll - Inspektora do spraw ochrony 

srodowiska, przedstawicieli medi6w: "Tygodnika Ciechanowskiego", gazety lokalnej 

"Plonszczak PRESS", Wirtualnego Plonska, Glosu Plonska oraz mieszkailc6w gminy 

Sochocin przybylych na dzisiejszll sesjy. 

Ad-2 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz2fcy Rady Gminy przedstawil porzlldek obrad ~ 
w nastypujllcej kolejnosci: 

Proponowany porzlldek obrad: 

1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. 	 Przyj~cie porz2fdku obrad. 
3. 	 Wyst2fpienie Przewodnicz2fcego Gminnej Komisji Wyborczej w Sochocinie 

i wr~czenie zaswiadczenia. 
4. 	 Siubowanie Radnego. 

S. 	 Przyj~ie protokolu z XVIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 19 grudnia 
2012 roku. 

6. 	 Informacja W6jta 0 dzialaniach mi~dzysesyjnych. 

7. 	 Sprawozdanie z dzialalnosci Gminnej Komisji Rozwi2fzywania Problem6w 
Alkoholowych za 2012 rok. 

8. 	 Informacja 0 realizacji Regulaminu utrzymania czystosci i porz2fdku w gminie 
Sochocin w 2012 roku. 

9. 	 Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie dokumentacji zwi2fzanej z podj~ciem 
"Uchwaly Rady Gminy Sochocin Nr 111/12/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku 
w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci dla przedsi~biorc6w realizuj2fcych 
na terenie gminy Sochocin nowe inwestycje lub tworz2fcych nowe miejsca pracy 
zwi2fzane z tymi inwestycjami" oraz konsekwencjami jej realizacji. 

10. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin za 2012 rok. 
11. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin za 2012 

rok. 
12. Dyskusja. 
13. Podj~cie uchwaI: 

1) w sprawie okreslenia Programu opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierzllt na terenie Gminy Sochocin w 2013 r., 

2) w sprawie okreslenia wymagail, jakie powinien spelniac przedsiybiorca 
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ubiegaj~cy siy 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzytami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierz~t, a takze grzebowisk, spalarni zwlok zwierzycych i ich 
cZysci na terenie gminy Sochocin, 

3) w sprawie przyjycia zadan z zakresu administracji rz~dowej na rok 2013, 


4) w sprawie zamiany nieruchomosci, 


5) w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy 

nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Gminy Sochocin na okres do lat trzech, 

6) w sprawie zmiany uchwaly Nr Xx/15112009 Rady Gminy Sochocin z dnia 
2 lipca 2009 roku w sprawie wyraZenia zgody na przyst~pienie przez gminy 
Sochocin do wsp6lpracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy 
realizacji projektu pod nazw~ " Rozw6j elektronicznej administracji 
wojew6dztwa mazowieckiego wspomagaj~cej niwelowanie dwudzielnosci 
potencjalu wojew6dztwa" oraz uchwaly Nr Ix/78120 II Rady Gminy Sochocin 
z dnia 29 listopada 2011 r., 

7) w sprawie zmiany uchwaly Nr xx/15212009 Rady Gminy Sochocin z dnia 
2 lipca 2009 roku dotycz~cej wyraZenia zgody na przyst~pienie przez gminy 
Sochocin do wsp6lpracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy 
realizacji projektu pod nazw~ " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci 
wojew6dztwa mazowieckiego przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 
o Mazowszu" oraz uchwaly Nr Ix/7912011 Rady Gminy Sochocin z dnia 
29 listopada 2011 r., 

8) 	 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za ksztalcenie 
pobierane przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz 
specjalnosci i formy ksztalcenia, na kt6re dofinansowanie bydzie przyznawane 
w 2013 roku, a takze okreslenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rego 
organem prowadz~cym jest Gmina Sochocin, 

9) 	 w sprawie wyodrybnienia w budzecie gminy Sochocin srodk6w stanowi~cych 
fundusz solecki w 2014 roku, 

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 
2013 - 2030, 

11) w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok. 

14. Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 

15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamkni~cie obrad XIX Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych 

chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego porz~dku obrad. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - poprosila 0 wprowadzenie zmiany w porz~dku 

obrad poprzez dodanie w punkcie 13: " Podjycie uchwal" dw6ch podpunkt6w dotycz~cych 

projekt6w uchwal 0 nastypuj~cej tresci: w podpunkcie 12 " w sprawie wzoru deklaracji 

, 
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o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlaScicieli 

nieruchomosci" oraz w podpunkcie 13: " w sprawie okreslenia tenninu, czystotliwosci i trybu 

uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy wyjasnila, iz wyzej wskazane projekty uchwal 

powinny zostac wprowadzone do porz~dku obrad, poniewaZ na szkoleniu zorganizowanym 

przez Regionaln~ Izby Obrachunkow~ w Ciechanowie zostaly przedstawione zmiany do 

wczesniej podjytych w tej kwestii uchwal, kt6re nalezalo wprowadzi6. 

! 
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Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - zapytal, czy ktos z Panstwa 

Radnych chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego porz~dku obrad. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie poprawki do porz~dku obrad wniesione 

przez Pani~ W6jt. 

Wyniki gtosowania: 

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

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze poprawki zostaly przyjyte jednoglosnie. 

Nastypnie Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie porz~dek obrad z wniesionymi 

poprawkami: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2 . Przyj~cie porz~dku obrad. 

3. Wyst~pienie Przewodnicz~cego Gminnej Komisji Wyborczej w Sochocinie 
i wr~czenie zaswiadczenia. 

4. 	 Slubowanie Radnego. 

5. 	 Przyj~cie protokolu z XVIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 19 grudnia 
2012 roku. 

6. 	 Informacja Wojta 0 dzialaniach mi~dzysesyjnych. 

7. 	 Sprawozdanie z dzialalnosci Gminnej Komisji Rozwi~zywania Problemow 
Alkoholowych za 2012 rok. 

8. 	 Informacja 0 realizacji Regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku w gminie 
Sochocin w 2012 roku. 

9. 	 Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie dokumentacji zwi~zanej z podj~ciem 
"Uchwaly Rady Gminy Sochocin Nr 111112/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku 
w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci dla przedsi~biorcow realizuj~cych 
na terenie gminy Sochocin nowe inwestycje lub tworz~cych nowe miejsca pracy 
zwi~zane z tymi inwestycjami" oraz konsekwencjami jej realizacji. 

10. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin za 2012 rok. 
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11. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin za 2012 
rok. 

12. Dyskusja. 
13. Podj~cie uchwal: 

1) w sprawie okreslenia Programu opieki nad zwierzi(tami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Sochocin w 2013 r., 

2) w sprawie okreslenia wymagait, jakie powinien spelniac przedsii(biorca 
ubiegajqcy sii( 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzi(tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierzqt, a takze grzebowisk, spalarni zwlok zwierzi(cych i ich cZi(sci na terenie 
gminy Sochocin, 

3) w sprawie przyji(cia zadan z zakresu administracji rzqdowej na rok 2013, 


4) w sprawie zamiany nieruchomosci, 


5) w sprawie wyraZenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy 

nieruchomosci stanowiqcej wlasnosc Gminy Sochocin na okres do lat trzech, 

6) w sprawie zmiany uchwaly Nr XXJI51/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 
2 lipca 2009 roku w sprawie wyraZenia zgody na przystqpienie przez gmini( 
Sochocin do wsp6lpracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy 
realizacji projektu pod nazWq " Rozw6j elektronicznej administracji 
wojew6dztwa mazowieckiego wspomagajqcej niwelowanie dwudzielnosci 
potencjalu wojew6dztwa" oraz uchwaly Nr IXJ78/20 II Rady Gminy Sochocin 
z dnia 29listopada 2011 r., 

7) w sprawie zmiany uchwaly Nr XXJI52/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 
2 lipca 2009 roku dotyczqcej wyraZenia zgody na przystqpienie przez gmini( 
Sochocin do wsp61pracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy 
realizacji projektu pod nazWq " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci 
wojew6dztwa mazowieckiego przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 
o Mazowszu" oraz uchwaly Nr IXJ79/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 
29 listopada 2011 r., 

8) 	 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za ksztalcenie 
pobierane przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz 
specjalnosci i formy ksztalcenia, na kt6re dofinansowanie bi(dzie przyznawane 
w 2013 roku, a takze okreslenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rego 
organem prowadzqcym jest Gmina Sochocin, 

9) 	 w sprawie wyodri(bnienia w budzecie gminy Sochocin srodk6w stanowiqcych 
fundusz solecki w 2014 roku, 

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 
2013 - 2030, 

11) w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok, 

12) w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci, 

13) w sprawie okreslenia terminu, cZi(stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

14. Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
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15. Wolne wnioski i zapytania. 
16. Zamkni~cie obrad XIX Sesji Rady Gminy. 

Wyniki glosowania: 

Glosowato 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od gtosu" - O. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze porz~dek obrad zostal przyjyty jednoglosnie. 

Ad-3 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - poprosil 0 zabranie glosu Pani~ 

Izabely Kosinsk~ Przewodnicz~c~ Gminnej Komisji Wyborczej w Sochocinie. 

Pani Izabela Kosinska - Przewodnicz~ca Gminnej Komisji Wyborczej w Sochocinie 

przedstawila informacjy dotycz~c~ przeprowadzonych wybor6w uzupelniaj~cych do Rady 

Gminy Sochocin zarz~dzonych na dzien 1 7 marca 2013 roku: 

"Panie Przewodnicz~cy! 


Wysoka Rado! 


SzanowniPanstwo! 


W dniu 17 marca 2013 roku odbyly siy w naszej gminie wybory uzupelniaj~ce do 

Rady Gminy Sochocin. Wybory obejmowaly okryg Nr 4 ( miejscowosc - Sochocin) oraz 

zostaly przeprowadzone w jednym obwodzie glosowania tj. w obwodzie glosowania nr 1 

z siedzib~ w Publicznym Zespole Szk61 i Przedszkoli Samorz~dowych w Sochocinie. 

W wyborach uzupelniaj~cych do Rady Gmi11Y Sochocin cztery komitety wyborcze zglosily 

swoich kandydat6w 11a radnego: 

1. 	 Komitet Wyborczy Wyborc6w Lukasza Szabraitkiego - zglosil Pana Lukasza 
Szabraitskiego, 

2. 	 Komitet Wyborczy Wyborc6w Zielony Sochocin - zglosil Pana Ireneusza Jerzego 
Walczewskiego, 

3. 	 Komitet Wyborczy Wyborc6w Jolanty MarH Kochanowskiej - zglosil Pani~ Jolanty 
Marly Kochanowsk~, 

4. 	 Komitet Wyborczy Wyborc6w Razem - zglosil Pana Przemyslawa Janusza 
Orlowskiego. 

W wyborach uzupelniaj~cych do Rady Gminy Sochocin uprawnionych do glosowania bylo 

1643 osoby. W wyborach wziylo udzia1450 os6b tj. 27, 39 % uprawnionych do glosowania. 
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W wyniku przeprowadzonych wyborow najwi€tcej glosow uzyskal Pan Lukasz Szabranski 

167. Nast€tpnie Pan Przemyslaw Janusz Orlowski 136, Pani Joalnta Maria Kochanowska

76 glosow i Pan Ireneusz Jerzy Walczewski - 68. 

Zanim przejd€t do Wf€tczenia zaswiadczenia dla Pana Lukasza Szabranskiego, ktory zostal 

wybrany Radnym Gminy Sochocin, chcialabym serdecznie podzi€tkowac wszystkim osobom 

zaangazowanym w przygotowanie i przeprowadzenie wyborow : czlonkom Gminnej Komisji 

Wyborczej w Sochocinie, czlonkom Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sochocinie, 

Panu Kamilowi Dl:).browskiemu - pelnomocnikowi do spraw obslugi informatycznej Gminnej 

Komisji Wyborczej, Pani Annie Buras - operatorowi informatycznemu Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr 1 w Sochocinie. Szczegolne podzi€tkowania dla Pani Anny Zwierzchowskiej -

Wojta Gminy Sochocin oraz Pani Elzbiety Krauze, ktora pelni funkcj€t urz€tdnika wyborczego 

za pomoc w wykonywaniu czynnosci wyborczych. 

Na zakoilczenie chcialabym serdecznie pogratulowac Panu Lukaszowi Szabranskiemu, 

zyczyc sukcesow w pracy Radnego oraz wytrwalosci w godnym i rzetelnym reprezentowaniu 

interesow mieszkancow gminy Sochocin. Dzi€tkuj€t". 

Pani Izabela Kosinska - Przewodniczlifca Gminnej Komisji Wyborczej w Sochocinie 

Wf€tczyla Panu Lukaszowi Szabranskiemu zaswiadczenie stwierdzajl:).ce, iz zostal wybrany 

Radnym Gminy Sochocin. Nast€tpnie Pani Anna Zwierzchowska W ojt Gminy zlozyla 

gratulacje Panu Lukaszowi Szabrailskiemu. 

Przewodniczl:).cy Rady Gminy poprosil Pana Lukasza Szabranskiego 0 zaj€tcie miejsca przy 

stole dla Radnych Gminy Sochocin. 

Ad-4 

Nast€tpnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczlifcy Rady Gminy - odczytal art. 23a ust. 3 


ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorZ4dzie gminnym:" Radni nieobecni na pierwszej 


sesji rady gminy oraz radni, ktorzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, skladajl:). 


slubowanie na pierwszej sesji, na ktorej sl:). obecni". 


Przewodniczl:).cy Rady Gminy odczytal rot€t przysi€tgi: 


" Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, slubuj~ uroczyscie obowiqzki radnego 

sprawowac godnie, rzetelnie i uczciwie, majqc na wzgl~dzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkaflCow. " 

! 
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Pan Lukasz Szabranski - odpowiedzial: " Slubuj~, tak mi dopom6z B6g". 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczqcy Rady Gminy powital Pana Lukasza 

Szabraitskiego w gronie Radnych. 

Ad 5 

Pan Dariusz Swiercz Przewodniczqcy Rady Gminy - przeczytal punkt 5 porz~dku obrad: 

" Przyj~cie protokolu z XVIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

19 grudnia 2012 roku". Nast~pnie zapytal, czy w tym punkcie ktos z Paitstwa Radnych 

chcialby zabrac glos. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie protok61 z XVIII Sesji Rady Gminy 

Sochocin od bytej w dni u 19 grudnia 2012 roku 

Wyniki glosowania: 
\ 

Glosowalo 14 Radnych ; "za" 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit; od glosu" - O. \ 
IPrzewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzB, ze protok61 zostal przyj~ty jednoglosnie. 1 

Nast~pnie Przewodnicz~cy Rady Gminy dodal, ze w zwi~ku z nagrywaniem sesji Rady 

Gminy Sochocin, kt6re dost~pne jest na stronie internetowej gminy Sochocin, protok61 

z obecnej sesji zostanie napisany w skr6cie. W ten spos6b b~dzie moma sprawdzic, kt6ra 

wersja protokolu b~dzie lepsza. Nast~pnie Radni przeglosuj~ czy pozostaje si~ przy skr6towej 

wersj i czy tej dluzszej. 

Ad 6 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczqcy Rady Gminy - przyst~pil do punktu 6 " Informacja 

W6jta 0 dzialaniach mi~dzysesyjnych" i poprosil 0 zabranie glosu Pani~ Ann~ 

Zwierzchowsk~ - W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - powiedziala, co nast~puje: 

Informacja 0 dzialalnosci mi~dzysesyjnej 


Wojta Gminy Sochocin 
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przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 27 marca 2013 roku 

Panie Przewodnicz~cy! 

Wysoka Rado! 
Panie i Panowie Soltysi! 

Szanowni Panstwo! 

Uchwaly podjyte przez Paiistwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 

19 grudnia 2012 roku zostaly przekazane do organ6w nadzoru zgodnie z obowi'lZuj~cymi 

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

NajwaZniejsze dzialania w powyzszym zakresie to opracowanie i wydanie decyzji w sprawie 

podatkow lokalnych: rolnego, lesnego, od nieruchomosci, od srodk6w transportowych oraz 

pob6r pierwszej raty tych podatk6w. 

Dziykujy Paniom i Panom sohysom, kt6rzy s~ inkasentami, za rzeteln~ i dobr~ wsp61pracy 

oraz terminowe rozliczanie pobranych rat podatk6w. 


Na podstawie uchwal podjytych przez Panstwa Radnych w sprawie przyst~pienia do zmian 


w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin od 23 stycznia do 15 marca 


bie~cego roku przyjylismy 410 wniosk6w dotycz~cych zmian przeznaczenia terenow. 


Zawiadomilismy r6wniez 0 podjyciu powyzszych uchwal organy i instytucje wlasciwe do 

uzgadniania i opiniowania zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

W miesi~cu lutym biez~cego roku dostarczalismy wlascicielom nieruchomosci deklaracje 

w sprawie wysokosci oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otrzymalismy juz 

ponad 70 % wypelnionych deklaracji (zlozono 641 deklaracji, w tym: na 4003 osoby 

wymienione w deklaracjach 2039 os6b zadeklarowalo segregacjy odpad6w). Aktualnie 

przygotowujemy specyfikacjy istotnych warunk6w zam6wienia, dokument, ktory jest 

niezbydny do ogloszenia przetargu w ramach Prawa zamowien publicznych na wylonienie 

odbiorcy odpadow z terenu gminy Sochocin. ProSZy Paiistwa przygotowanie specyfikacji 

istotnych warunk6w zamowienia to jest najwaZniejszy w tej chwili etap przygotowania do 

wdrozenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planujemy przeprowadzenie 

przetargu na wybor firmy obsluguj~cej nasz~ gminy prawdopodobnie na miesi~c maj. 

Chcielibysmy zrobic to jak najwczesniej, zeby miee potem czas na analizy realnych kosztow 

odbioru i zagospodarowania odpad6w oraz koszt calego systemu. 
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PragnQ poinformowac Panstwa Radnych, ze w marcu biez'lcego roku weszla 

w zycie zmiana ustawy 0 utrzymaniu porz'ldku i czystosci w gminach, kt6ra daje nam 

mozliwosc miQdzy innymi do: 

• wprowadzenia r6znicowania stawek oplat za odbi6r odpad6w komunalnych, 

• wprowadzania zwolnieil przedmiotowych, 

• stosowania wiQcej nizjednej metody ustalenia oplat na obszarze gminy, 

• zarz'ldzenia poboru oplaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa, 

• skladania deklaracji drog'l elektroniczn'l. 

Zmiana ustawy wskazuje r6wniez W6jtajako organ egzekucyjny. 

W wyniku zmian w ustawie oraz na podstawie wytycznych organu nadzoru 

- Regionalnej Izby Obrachunkowej - przedstawiamy na dzisiejszej Sesji dwa projekty 

uchwal. Rozwa:zamy r6wniez dokonanie innych zmian w uchwalach podjQtych w grudniu 

2012 roku dotycz'lcych systemu gospodarki odpadami. 

Szanowni Panstwo! 

Zgodnie z obowi'}Zuj'lcymi przepisami prawa w ustawowym terminie zostalo opracowane 

sprawozdanie z wykonania budZetu, sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie 

z wykonania planu finansowego Gminnego Osrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej 

za 2012 rok. Powyzsze dokumenty przekazalismy Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Ciechanowie oraz Radzie Gminy Sochocin. 

W okresie od 19 grudnia do 27 marca 2013 roku podejmowane byly dzialania w zakresie 

biez'lcych spraw Gminy i UrzQdu Gminy w formie 18 zarz'ldzeil W6jta. Najwa:zniejsze z nich 

to zarz'ldzenia dotycz'lce spraw finansowych. 

Opracowany zostal projekt Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2013 2017 

oraz Gminna ewidencja zabytk6w wraz z kartami obiekt6w historycznych. Wymienione 

dokumenty przekazalismy Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytk6w z prosb'l 
.. .

o zaopmlowanle. 
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W mleslqcu lutym przYJmowane byly wnioski od rolnik6w w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Wydalismy decyzje w sprawie zwrotu powyzszego podatku w wysokosci 213 898 zl. 

Zgodnie z przepisami z zakresu systemu oswiaty wyplacilisrny dodatek uzupelniajqcy 

w kwocie 128643 zl. nauczycielom staZystom oraz nauczycielorn dyplomowanyrn, kt6rzy 

w 2012 roku nie osiqgnyli srednich wynagrodzen przewidzianych dla wyzej wyrnienionych 

stopni awansu zawodowego. 

W pierwszych rniesiqcach 2013 roku w ramach podpisanej umowy porniydzy Grninnym 

Osrodkiern Pomocy Spolecznej a Fundacjq Banku Zywnosci w Ciechanowie 57 najubozszych 

rodzin z terenu naszej grniny otrzyrnalo nieodplatnie produkty zywnosciowe ( 698 kg 

o lqcznej wartosci 2 135 zl.) Pornoc takq otrzyrnaly 63 rodziny r6wniez w 2012 roku ( 1221 

kg zywnosci 0 wartosci 3 625 zO. 

Na podstawie ustawy Prawo zam6wien publicznych przeprowadzilismy rozpoznania cenowe 
na nastypujqce uslugi: 

• 	 opracowanie projekt6w zrnian rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
( podpisana urnowa z firrnq "Rabat" Slawornir Tabor. Uslugi projektowe w zakresie 
planowania przestrzennego i architektury, z siedzibq w Plonsku), 

• 	 wykonanie uslug bhp i ppoz. na potrzeby Grniny Sochocin w 2013 roku 
(podpisana umowa z firrnq F.H. U. Antonina Szczesniak, z siedzibq w Plonsku), 

• 	 wykonanie uslug prawniczych na potrzeby Urzydu Grniny ( umowa podpisana 
z Kancelariq Radcy Prawnego Jecek Niescior, z siedzibq w Pultusku), 

• 	 wykonanie wyceny nieruchornosci dla Grniny Sochocin w 2013 roku 
( podpisana umowa z firrnq Uslugi projektowe i wyceny nieruchornosci Tymoteusz 
Kydzierski, z siedzibq w Plonsku), 

• 	 wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzydu Gminy Sochocin w 2013 roku 
( podpisana urnowa z Zakladern Uslug Projektowo - Geodezyjnych Boguslaw 
Gizynski, z siedzibq w Plonsku), 

• 	 zakup sprzytu kornputerowego ( podpisana urnowa z firrnq "P AEL" Dawid Wlodarski, 
z siedzibq w Luberadzu), 

I 
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• 	 zakup oprogramowania komputerowego do obslugi systemu gospodarki odpadami 
( zostanie podpisana umowa z firmq NET PROCES Sp. z 0.0. z Gdailska). 

Szanowni Panstwo! 

W zakresie przedsiywziycia pod nazwq " Termomodernizacja budynk6w uZytecznosci 

publicznej na terenie gminy Sochocin" wykonawca przystqpil do rob6t zgodnie 

z harmonogramem prac. wymienil okna i drzwi w budynkach Publicznego Zespolu Szk61 

i Przedszkoli Samorzqdowych w Sochocinie. wymienil oswietlenie w hali sportowej. 

Rozpoczyte sq prace w zakresie termomodernizacji Przedszkola. 

W sprawie inwestycji pod nazwq "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowosci Sochocin - etap IIa" opracowalismy: 

• 	 harmonogram indywidualnych konsultacji z mieszkailcami Sochocina w zakresie 
ewentualnych zmian w projekcie budowlanym. 

• 	 harmonogram zebrail z mieszkancami Sochocina w celu przedstawienia planowanych 
prac zwiqzanych z budowq sieci kanalizacji. 

• 	 harmonogram wszystkich dzialail niezbydnych do rozpoczycia procesu 
inwestycyjnego, w tym: 

- aktualizacja map do cel6w projektowych, 


- przeprowadzenia przetargu, 


- przeprowadzenia uzgodnien z Powiatowym Zarzqdem Dr6g oraz 

z Generalnq Dyrekcjq Dr6g Krajowych i Autostrad. 

Ponadto zostal ustalony przewidywany termin rozpoczycia inwestycji i zakres prac 

zwiqzanych z realizacjq inwestycji. W 2013 roku planujemy budowy sieci kanalizacji 

w Sochocinie na ulicy Szkolnej i czysciowo na ulicy Plonskiej (do pierwszej przepompowni, 

kt6rajest usytuowana na wysokosci budynku poczty). Calose inwestycji rna bye zrealizowana 

do polowy 2015 roku. 

Prace zwiqzane z biezqcym utrzymaniem dr6g gminnych zlecane byly Gminnemu Zakladowi 

Komunalnemu. Koszty w zakresie odsniezania. stosowania tzw. "mieszanki uszorstniajqcej" 

w omawianym okresie wyniosly 65 096 zl. 
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Przystq.pilismy do realizacji przedsiywziyc w ramach funduszu soleckiego oraz srodk6w 

z budzetu gminy zaplanowanych na wydatki inwestycyjne i remontowe. Opracowany zostal 

harmonogram na 2013 rok. 

W zakresie funduszu soleckiego Gminnemu Zakladowi Komunalnemu sp6lka z 0.0. 

zlecilismy w biezq.cym roku: 

• 	 karczowanie "zakrzaczeii" rosnq.cych przy drodze gmlnneJ w Smardzewie (kwota 
3 956 zl.), 

• 	 karczowanie "zakrzaczeii" rosnq.cych przy drodze gminnej 


w Ciemniewie (kwota 7 188zl.). 


Najwai:niejsze dzialania promujq.ce gminy Sochocin to: 

• 	 rozpoczycie prac zwiq.zanych z zadaniem pod nazwq. "wirtualna podr6z po Izbie 
Guzikarstwa", na kt6re przyznano nam pomoc finansowq. z Urzydu 
Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego w zakresie malych projekt6w, 

• 	 kompletowanie dokumentacji w celu otrzymania platnosci z Urzydu. .
Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego za zorganlzowanle 
VI dni Sochocina w 2012 roku, 

• 	 przeprowadzenie badania ankietowego wsr6d mieszkaiic6w, kt6rego wyniki 
wykorzystane bydq. do opracowania strategii promocji gminy Sochocin, 

• 	 opracowanie nowej strony intemetowej gminy Sochocin i biuletynu informacji 
publicznej( strony www. sochocin zaprezentujemy w dniu dzisiejszym). 

Dziykujy za uwagy." 

Ad-7 

Pan Dariusz Swiercz Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani W 6jt i przeszedl 

do omawiania punktu 7 "Sprawozdanie z dzialalnosci Gminnej Komisji Rozwiq.zywania 

Problem6w Alkoholowych za 2012 rok". 

Przewodniczq.cy Rady Gminy poprosil Paniq. Barbary Wozniak - Przewodniczq.cq. Gminnej 

Komisji Rozwiq.zywania Problem6w Alkoholowych 0 przedstawienie sprawozdania. 
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Pani Barbara Wozniak - Przewodnicz~ca Gminnej Komisji Rozwi~zywania Problemow 

Alkoholowych - przedstawila sprawozdanie z dzialalnosci Gminnej Komisji Rozwi'lZywania 

Problem6w Alkoholowych za 2012 rok (dol'}czone do materia16w na sesjy). 

Ad 8 

Pan Dariusz Swiercz Przewodnicz~cy Rady Gminy -poprosil Pani'} Barbary Socko -

Ruszkowsk'} - Inspektora do spraw ochrony srodowiska 0 przedstawienie informacji 

o realizacji Regulaminu utrzymania czystosci i porz'}dku na terenie gminy Sochocin w 2012 

roku. 

Pani Barbara Socko - Ruszkowska - Inspektor do spraw ochrony srodowiska 

przedstawila informacjy 0 realizacji Regulaminu utrzymania czystosci i porZ<}dku na terenie 

gminy Sochocin w 2012 roku (dol'}czona do materia16w na sesjy). 

Ad-9 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - w punkcie 9 : "Informacja Komisji 

Rewizyjnej w sprawie dokumentacji zwi'lZanej z podjyciem "Uchwaly Rady Gminy Sochocin 

Nr IIII12/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnieil od podatku od nieruchomosci 

dla przedsiybiorc6w realizuj'}cych na terenie gminy Sochocin nowe inwestycje lub 

tworz'}cych nowe miejsca pracy zwi'lZane z tymi inwestycjami oraz konsekwencjami jej 

realizacji" poprosil 0 zabranie glosu Pana Krzysztofa Dziygielewskiego - Przewodnicz'}cego 

Komisji Rewizyjnej. 

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Przewodnicz~cy Komisji Rewizyjnej powiedzial, co 

nastypuje: "W dniu 24 stycznia 2013 roku Komisja Rewizyjna odbyla nadzwyczajne 

posiedzenie, na wniosek zlozony na XVIII Sesji Rady Gminy Sochocin przez 

Przewodnicz'}cego Komisji Pana Krzysztofa Dziygielewskiego, w celu dokonania analizy 

dokumentacji zwi'}zanej z podjyciem uchwaly Rady Gminy Sochocin Nr 111112/2006 z dnia 

21 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnieil od podatku od nieruchomosci dla przedsiybiorc6w 
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realizuj~cych na terenie gminy Sochocin nowe inwestycje lub tworz~cych nowe miejsca pracy 

zwi~ane z tymi inwestycjami. 

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostala zaproszona Pani Anna Zwierzchowska 

W6jt Gminy, Pani Elzbieta Krauze - Sekretarz Gminy oraz Pani Agnieszka Szymankiewicz -

Inspektor do spraw wymiaru podatk6w - w celu wyjasnienia wszelkich okolicznosci 

towarzysz~cych podj<rciu wyzej wskazanej uchwaly. 

Komisja Rewizyjna otrzymala do analizy szereg dokument6w zwi~ych 

z podj<rciem przedmiotowej uchwaly m.in.: 

1) 	 Wniosek Zaklad6w Mi<rsnych Sochocin Sp. z 0.0. z dnia 13 grudnia 2006 roku 

o podj<rcie uchwaly zwalniaj~cej calkowicie z podatku od nieruchomosci grunty, 

budynki i budowle na kt6rych prowadzone s~ inwestycje i kt6re l~cznie obejmuj~ 

powyzej 9 ha na obszarze dzialania Rady Gminy Sochocin z zaplaty podatku od 

nieruchomosci, przez okres prowadzenia inwestycji i 10 lat od dnia jej zakonczenia. 

2) 	 Uchwal<r Rady Gminy Sochocin Nr 1II112/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku 

w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci dla przedsi<rbiorc6w realizuj~cych 

na terenie gminy Sochocin nowe inwestycje lub tworz~cych nowe miejsca pracy 

zwi~ane z tymi inwestycjami. 

3) 	 Fragment protokolu Nr 1III2006 z Sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2006 roku 

dotyc~cy podj<rcia wyzej wskazanej uchwaly. 

4) 	 Dokumenty zlozone przez Zaklady Mi<rsne Sochocin Sp. z 0.0. w celu zwolnienia 

z podatku oraz korespondencj<r pomi<rdzy Zakladami Mi<rsnymi Sochocin Sp. z 0.0. 

a Urz<rdem Gminy Sochocin. 

5) 	 Umow<r zlecenia z dnia 3 stycznia 2005 roku 0 swiadczenie porad prawnych pomi<rdzy 

W6jtem Gminy Sochocin Panem Tomaszem Wiktorowiczem a Panem Krzysztofem 

Polens - Radc~ Prawnym. 

6) 	 Pisma Pani Anny Zwierzchowskiej Pelnomocnika Gminnego Prawa 

i Sprawiedliwosci z dnia 9 listopada i 3 grudnia 2007 roku z prosba 0 udzielenie 

informacji dotycz~cej realizacji uchwaly Rady Gminy Sochocin Nr IIII12/2006 z dnia 

21 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci dla 

przedsi<rbiorc6w realizuj~cych na terenie gminy Sochocin nowe inwestycje lub 

twor~cych nowe miejsca pracy zwi~ane z tymi inwestycjami. 
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Po przeanalizowaniu wyzej wskazanyeh dokumentow oraz po wyjasnieniaeh 

uzyskanyeh od Pani Elzbiety Krauze - Sekretarza Gminy oraz Pani Agnieszki 

Szyrnankiewiez - Inspektora do spraw wymiaru podatkow Komisja Rewizyjna zauwaZyla, 

iz uehwala Nr 1II/12/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnien od podatku od 

nieruehomosci dla przedsiybioreow realizuj~eyeh na terenie gminy Soehocin nowe inwestyeje 

lub tworz~eyeh nowe miejsea praey zwi¥ane z tymi inwestyejami zostala podjyta na 

podstawie Rozpor~dzenia Rady Ministrow z dnia 4 sierpnia 2006 roku, ktore tracilo moe 31 

grudnia 2006 roku. W wyzej wskazanej uehwale zostal podany taki sam terrnin tj. do dnia 31 

grudnia 2006 roku, w ktorym przedsiybiorey mie1i ezas na zglaszanie wnioskow w sprawie 

zwolnien od podatku od nieruehomosci dla przedsiybioreow realizuj~eyeh na terenie gminy 

Soehocin nowe inwestyeje lub tworz~eyeh nowe miejsea praey zwi¥ane z tymi 

inwestyej ami. 

Komisja Rewizyjna stwierdzila.rowniez, iz uehwala wehodzila w zyeie po uplywie 14 

dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowyrn Wojewodztwa Mazowieekiego tj. 14 lutego 

2007 roku, poniewaZ zostala opublikowana 31 styeznia 2007 roku (Nr 30, poz. 571). 

Natomiast terrnin na skladanie wniosk6w uplywal 31 grudnia 2006 roku, ezyli uehwala byla 

realizowana mimo, iz nie weszla w zyeie. 

Po dokladnym przeanalizowaniu tresci wyzej wskazanej uehwaly Komisja Rewizyjna 

zauwaZyla, iz oproez wymienionyeh dokumentow jakie musz~ zlozyc przedsiybiorey, aby 

uzyskac zwolnienie z podatku od nieruehomosci oraz terrninu do zlozenia tyeh dokumentow 

uehwala nie zawierala zadnyeh warunkow zabezpieezaj~eyeh interesy gminy. 

Nastypnie Komisja Rewizyjna zauwaZyla, iz nie zostala wydana zadna decyzja na 

moey, ktorej dokonano wyzej wskazanego zwolnienia od podatku Zakladow Miysnyeh 

Sochocin, tylko to zwolnienie nastypowalo na podstawie podjytej przez Rady Gminy uchwaly. 

Podsumowuj~c Zaklady Miysne Sochoein nie placily podatku za 2007, 2008 i 2009 rok. 

Z fragmentu protokolu Nr IIII2006 z Sesji Rady Grniny z dnia 21 grudnia 2006 roku, 

na ktorej zostala podjyta uehwala wynika rowniez, ze w dyskusji na temat podjycia uchwaly 

aktywny udzial bral Pan Jerzy Zawadzki Wojt Gminy Sochocin oraz Przewodnie~cy 

Komisji Rewizyjnej - Pan Andrzej Romatowski, ktorzy przedstawiali argumenty za 

zwolnieniem Zakladow Miysnych Sochocin z podatku tlumacz~c, ze dziyki tej inwestyeji 

nast~pi wzrost gospodarezy i poprawi siy byt spoleezenstwa w gminie Sochocin, poniewaZ 

Zaklad mial zatrudniac ponad 250 osob. Natomiast w sytuacji, kiedy Zaklady Miysne 
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Sochocin me wywi~aly siy z warunku uchwaly, kt6ry m6wil, iz zakonczenie nowej 

inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy zwi~anych z t'! inwestycj,! winno bye 

zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku :ladna z tych os6b nie podjyla dzialan 

w kierunku wyci,!gniycia konsekwencji w stosunku do zwolnionego podmiotu. 

Komisja Rewizyjna zapoznala siy r6wniez z korespondencj,! Pani Anny 

Zwierzchowskiej - Pelnomocnika Gminnego Prawa i Sprawiedliwosci skierowan'! do W6jta 

Gminy Sochocin Pana Jerzego Zawadzkiego w temacie wyzej wskazanej uchwaly. 

W pismach z dnia 9 listopada oraz 3 grudnia 2007 roku Pani Anna Zwierzchowska 

kierowala pytania do Pana Jerzego Zawadzkiego W6jta Gminy odnosnie dokonanych 

zwolnien na mocy wskazanej uchwaly. Z odpowiedzi uzyskanych od W6jta wynikalo, iz 

pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomosci, 0 kt6rej mowa w powolywanej 

uchwale, nie zostala udzielona. Co nie jest prawd,!, poniewai: zwolnienie takie uzyskaly 

Zaklady Miysne Sochocin oraz Pani Marzena Andruchewicz, kt6ra z op6znieniem, ale 

utworzyla nowe miejsca pracy otwieraj,!c restauracjy " Pasibrzuszek". W tym przypadku 

zostala podana nieprawdziwa informacja w trybie dostypu do informacji publicznej, a zgodnie 

z art. 23 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku 0 dostypie do informacji publicznej: " Kto, 

wbrew ci<tZ,!cemu na nim obowi£!Zkowi, nie udostypnia informacji publicznej, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do 

roku." 

Na zakonczenie posiedzenia Pani Agnieszka Szymankiewicz - Inspektor do spraw 

wymiaru podatk6w - przedstawila kwoty umorzonego podatku Zakladom Miysnym Sochocin 

za 2007, 2008 i 2009 rok. W sumie wraz z odsetkami na dzien 23 stycznia jest to kwota 

409920,00 zl. Nastypnie Pani Agnieszka Szymankiewicz przedstawila r6wniez dzialania 

podjyte w celu odzyskania tych pieniydzy. 

Podsumowuj,!c Komisja Rewizyjna stwierdzila, iz informacja zwi~ana z uchwal,! 

Rady Gminy Sochocin Nr 111112/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku 

w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci dla przedsiybiorc6w realizuj,!cych na 

terenie gminy Sochocin nowe inwestycje lub tworz'!cych nowe miejsca pracy zwi~ane z tymi 

inwestycjami podana przez Pani,! Anny Zwierzchowsk,! - W6jta Gminy Sochocin na XVIII 

Sesji Rady Gminy Sochocin w dniu 19 grudnia 2012 roku zostala rzetelnie przedstawiona 

i poparta dokumentami." 
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Ad-lO 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - poprosil Pana Krzysztofa 

Dzi<rgielewskiego Przewodnicz~cego Komisji Rewizyjnej - 0 przedstawienie sprawozdania 

z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin za 2012 rok. 

Pan Krzysztof Dziftgielewski - Przewodnicz~cy Komisji Rewizyjnej - przedstawil 

sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin za 2012 rok 

(dol~czone do material6w na sesj<r). 

Ad 11 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - poprosil Pana Zygmunta Pierzchal<r 

- Przewodnic~cego Komisji Gospodarczej 0 przedstawienie sprawozdania z dzialalnosci ~ 
Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin za 2012 rok. 

Pan Zygmunt Pierzchala - Przewodnicz~cy Komisji Gospodarczej - przedstawil 

sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin za 2012 rok 

(dol~czone do material6w na sesj<r). 

Ad-12 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - w punkcie 12: Dyskusja" 

poprosil 0 zabranie glosu Pani~ Ann<r Zwierzchowsk~ W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, iz odnosz~c si<r do informacji 

przedstawionej przez Przewodnicz~cego Komisji Rewizyjnej chcialaby przedstawic swoje 

dzialania podj<rte w tej sprawie. 

Pani W6jt dodala, ze 26 listopada 2012 roku zostalo wydane pierwsze postanowienie, kt6re 

wszcz<rlo z urz<rdu post<rpowanie w sprawie okreslenia wysokosci zobowi~ania 

podatkowego, podatku od nieruchomosci na 2007, 2008 i 2009 rok w zwi~ku ze 

stwierdzeniem niedoplaty w wyniku bezpodstawnych zastosowanych zwolnieil 

przedmiotowych. 

W dniu 2 stycznia 2013 roku wydano postanowienie wyznaczaj~ce stronie, czyli Zakladom 

Mi<rsnych Sp. z 0.0. w Sochocinie 7 - dniowy termin na wypowiedzenie si<r co do zebranego 

materialu dowodowego w sprawie okreslenia wysokosci zobowi~ania podatkowego 
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w podatku od nieruchomosci na 2007, 2008 i 2009 rok. Dnia 29 stycznia 2013 roku wydano 

decyzjlf w sprawie okreslenia wysokosci zobowiq.zania podatkowego w podatku od 

nieruchomosci na 2007, 2008 i 2009 rok . Kwota ta wyniosla 265 017,00 zt Dnia 15 lutego 

Zaklady Milfsne Sochocin zapl:acily okreslonq. kwotlf podatku w wysokosci 265 017, 00 zl 

wraz z odsetkami w wysokosci 149 578,44 zl. Lq.czna kwota wplaty naleznosci wyniosla 

414595,44 zt Srodki zostaly wprowadzone na konto gminy, w tym momencie zlozone na 

lokatlf terminowq., do budzetu zostanq. wprowadzone na najblizszej sesji. 

Nastlfpnie Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - dodala, ze przedstawiciele Zaklad6w 

Milfsnych poprosili 0 zwolnienie z odsetek od naleznej kwoty podatku, motywujq.c, ze 

Zaklady wybudowaly nitky wodociq.gu dla gminy Sochocin. Pani Bartali obiecala przedstawic 

stosowne dokumenty w tej sprawie. Nie zostaly przedstawione. Z dokument6w znajdujq.cych 

siy w Urzlfdzie Gminy wynika, ze bylo podpisane porozumienie milfdzy Urzydem Gminy 

Sochocin, Urzlfdem Gminy Ojrzen i Zakladami Milfsnymi Sochocin, w kt6rym widnieje 

zapis: " W ramach rekompensaty za zajlfcie pasa drogowego i ulozenie sieci w pasach 

drogowych blfdq.cych w administracji gminy Sochocin i Ojrzen, Zaklady Miysne Sp. z 0.0. 

wraz z Wojew6dzkim Przedsiybiorstwem Uslug Inwestycyjnych Sp. z 0.0. zobowiq.zujq. silf 

nieodplatnie ulozyc drugq. nitky wodociq.gu." 

Pani W6jt wyjasnil, ze z porozumienia wynika, ze gminy Sochocin i Ojrzen kupily materialy 

do budowy wodociq.gu, a Zaklady Miysne mialy zajq.c siy pracami. Natomiast bezterminowe 

zwolnienie Zaklad6w Miysnych z oplaty za zajycie pasa drogowego (oplata lokalna, kt6ra 

W6jt musi egzekwowac, a nie zwalniac) jest to bezprawne. Zaklady Milfsne bydq. musialy 

zapl:acic z odsetkami opl:aty za zajycie pasa drogowego powyzej 100 tys. zt 

Pan Dariusz Swiercz Przewodnicz=!cy Rady Gminy - zapytal, czy ktos z Paiistwa 

Radnych chcialby zabrac glos w dyskusji. 

Pani Andrzej Romatowski - Radny - odni6s1 siy do pytania Pani Anny Zwierzchowskiej 

W6jta Gminy - zadanego na poprzedniej sesji. 

Pan Andrzej Romatowski odpowiadajq.c na zadane pytanie wyjasnil, ze przedsilfbiorca, czyli 

Luca Bartali zapewnial Rady Gminy 0 utworzeniu 260 miejsc pracy, a wiadomo co silf z tym 

wiq.zalo. 
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Pan Andrzej Romatowski dodal, iz sprawowal wtedy funkcj<r Przewodnicz~cego Komisji 

Rewizyjnej, a Rada Gminy nie widziala potrzeby i nie zlecila kontroli uchwaly dotycZ£}cej 

zwolnien od podatku od nieruchomosci dla przedsi<rbiorc6w realizuj~cych na terenie gminy 

Sochocin nowe inwestycje lub tworz~cych nowe miejsca pracy zwic:JZaDe z tymi 

inwestycjami. To Rada Gminy powinna zlecie tak~ kontrol<r, poniewaZ Komisja Rewizyjna 

jest organem wewn<rtrznym Rady. 

Na zakonczenie Pan Andrzej Romatowski dodal, iz rozliczeniem tej uchwaly powinna si<r 

zaj~e Rada Gminy 6wczesnej kadencji i to juz w 2010 roku na pocZ£}tku swojej kadencji. 

Pan Zygmunt Pienchala - Radny - zapytal 0 mozliwose podwyzki diet dla sohys6w. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady - zaproponowal, aby wr6cie do tego tematu ;) 

w pUnkcie: " Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji." 

Nast<rpnie Przewodnicz~cy Rady Gminy zaproponowal 15 minutow~ przerwct. 

15 minut pnerwy 

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


Gminy Sochocin. 


Przewodnicz~cy Rady Gminy poinformowal, ze obrady zostan~ wznowione od punktu 13: 


" Podj<rcie uchwal". 


Pan Dariusz Swiercz - Pnewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil pierwszy projekt 


uchwaly w sprawie okreslenia Programu opieki nad zwien~tami bezdomnymi oraz 


zapobiegania bezdomnosci zwien~t na terenie Gminy Sochocin w 2013 r. Zapytal, czy 


ktos chcialby zabrae glos w tej sprawie. 


Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly : 


XIXl160/2013 - w sprawie okreslenia Programu opieki nad zwien~tami bezdomnymi 


oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Sochocin w 2013 r. 
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Wyniki glosowania: 

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

Przewodnicz!}cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

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

uchwaly w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac przedsi~biorca 

ubiegaj~cy si~ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierz~tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz~t, a 

taMe grzebowisk, spalarni zwlok zwierz~cych i ich cz~sci na terenie gminy Sochocin. 

Zapytal, czy ktos chcialby zabrae glos w tej sprawie. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz!}cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly : 

XIXl16112013 - w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac przedsi~biorca 

ubiegaj~cy si~ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierz~tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz~t, a 

taMe grzebowisk, spalarni zwlok zwierz~cych i ich cz~sci na terenie gminy Sochocin, 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodnicz!}cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

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

projekt uchwaly w sprawie przyj~cia zadan z zakresu administracji rz~dowej na rok 

2013. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - poprosil 0 objaSnienie projektu uchwaly. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy wyjaSnila, iz co roku musi bye podejmowana 

uchwala z zakresu przyjycia zadafl z zakresu administracji rz!}dowej. Wskazana uchwala 

dotyczy utrzymania cmentarza wojennego w Bolycinie. Na ten eel w budzecie zostalo 

zabezpieczone 1 0 tys. zl. 

Przewodnicz!}cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly : 
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XIXJ162/2013 - w sprawie przyj~cia zadan z zakresu administracji rz~dowej na rok 

2013, 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodnicz~cy Rady Grniny stwierdzil, ze uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie. 

Nast~pnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil nast~pny 

projekt uchwaly w sprawie zamiany nieruchomosci. Poprosil 0 zabranie glosu Pani~ Ann~ 

Zwierzchowsk~ - W6jta Grniny. 

Pani Anna Zwierzchowska W6jt Grniny - wyjasnila, ze podstaw~ do podj~cia uchwaly bylo 

zawarCle w dniu 11 kwietnia 2012 roku ugody rni~dzy W 6jtern Grniny a Panstwern 

Grzegorzern i Magdalen~ Morawskirni w zwi¥ku z zaj~ciern przez gmin~ pasa gruntu 

z dzialki nr 40/1 pod rnodernizacj~ drogi gminnej nr 120 w rniejscowosci Kolonia Sochocin. 

Strony zobowi¥aly si~ wzajernnie do zamiany dzialek w ten spos6b, ze nowo wydzielona 

dzialka z dzialki nr 40/1 przejdzie na wlasnosc Grniny Sochocin, zaS dzialka wydzielona 

z dzialki nr 120 tzw. pas starej drogi przejdzie na wlasnosc powod6w. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy zwr6cil uwag~ na bl~d 


zapisu w projekcie uchwaly. 


Po szczeg610wej analizie stwierdzono, iz nie rna bl~du. 


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

uchwaly: 

XIXJ163/2013 - w sprawie zamiany nieruchomosci 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodnicz~cy Rady Grniny stwierdzil, ze uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie. 

Nast~pnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil pi~ty projekt 

uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzieriawy 

nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Gminy Sochocin na okres do lat trzech. Zapytal, czy 

ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos. 
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Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze jest to kolejne umowa dzierZaWY, 

a dotyczy dzialki przy ul. Ciechanowskiej przy kiosku RUCHU. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XIXJ164/2013 - w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzieriawy 

nieruchomosci stanowhlcej wlasnosc Gminy Sochocin na okres do lat trzech, 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil sz6sty projekt uchwaly 

w sprawie w sprawie zmiany uchwaly Nr XXJ15112009 Rady Gminy Sochocin z dnia 

2 lipca 2009 roku w sprawie wyrazenia zgody na przyst~pienie przez gmin~ Sochocin do 

wsp61pracy partnerskiej z wojewodztwem mazowieckim przy realizacji projektu pod 

nazw~ " Rozw6j elektronicznej administracji wojewodztwa mazowieckiego 

wspomagaj~cej niwelowanie dwudzielnosci potencjalu wojew6dztwa" oraz uchwaly Nr 

IXJ78/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. Poprosil Paniq Anny 

Zwierzchowskq - W6jta Gminy - 0 skomentowanie projektu uchwaly. 

Pani Anna Zwierzchowska - W ojt Gminy wyjasnila, ze oba projekty uchwal dotyczq 

zmian w uchwalach podjytych w 2009 roku. Potrzeba zmian w uchwalach wynika z faktu, ze 

zmiany w tych projektach nastypujq na szczeblu wojew6dzkim. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XIXJ165/2013 - w sprawie w sprawie zmiany uchwaly Nr XXJ15112009 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie wyrazenia zgody na przyst~pienie przez 

gmin~ Sochocin do wsp61pracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy 

realizacji projektu pod nazw~ " Rozw6j elektronicznej administracji wojewodztwa 

mazowieckiego wspomagaj~cej niwelowanie dwudzielnosci potencjalu wojew6dztwa" 

oraz uchwaly Nr IXJ78/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29listopada 2011 r., 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "zan - 15 Radnych, "przeciw" 0, "wstrzymal siy od glosu" O. 
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Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Nastypnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil si6dmy 

projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XXl152/2009 Rady Gminy Sochocin 

z dnia 2 lipca 2009 roku dotycz~cej wyrazenia zgody na przyst~pienie przez gmin~ 

Sochocin do wspolpracy partnerskiej z wojewodztwem mazowieckim przy realizacji 

projektu pod nazw~ " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojewodztwa 

mazowieckiego przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" oraz uchwaly 

Nr IXl79/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. Zapytal, czy ktos 

z Panstwa radnych chcialby zabrac glos. 

Nikt nie zabral glosu. 


Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 


XIXl166/2013 - w sprawie zmiany uchwaly Nr XXl152/2009 Rady Gminy Sochocin 


z dnia 2 lipca 2009 roku dotycz~cej wyrazenia zgody na przyst~pienie przez gmin~ 

Sochocin do wspolpracy partnerskiej z wojewodztwem mazowieckim przy realizacji 

projektu pod nazw~ " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojewodztwa 

mazowieckiego przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" oraz uchwaly 

Nr IXl79/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29listopada 2011 r., 

Wyniki glosowania: 

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

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

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil 6smy projekt uchwaly 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za ksztalcenie pobierane 

przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz specjalnosci i formy 

ksztalcenia, na ktore dofinansowanie b~dzie przyznawane w 2013 roku, a takZe 

okreslenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla ktOrego organem prowadz~cym jest Gmina 

Sochocin. Zapytal, czy ktos z Panstwa radnych chcialby zabrac glos. 

Nikt nie zabral glosu. 
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Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XIXJ167/2013 - w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za 

ksztalcenie pobierane przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz 

specjalnosci i formy ksztalcenia, na ktOre dofinansowanie b~dzie przyznawane w 2013 

roku, a takte okrdlenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla ktorego organem prowadzi}cym 

jest Gmina Sochocin, 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Nastypnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczi}cy Rady Gminy - przedstawil dziewiqty 

projekt uchwaly w sprawie wyodr~bnienia w budzecie gminy Sochocin srodk6w 

stanowii}cych fundusz solecki w 2014 roku. Zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby 

zabrac w tej sprawie. 

Pani Anna Giranowska - Radna - wyjasnila, ze w wielu solectwach zostaly rozpoczyte 

inwestycje w ramach funduszu soleckiego i mieszkailcy poprosili, aby fundusz solecki 

wyodrybnic na nastypny rok. 

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny - wyjasnil, ze po przeprowadzonych konsultacjach 

z mieszkancami wynika, ze za funduszem soleckim opowiada siy polowa solectw. Nastypnie 

Pan Krzysztof Dziygielewski dodal, ze jest to rozdrabnianie srodk6w z budZetu gminy, 

natomiast nie wyodrybnienie srodk6w z funduszu solecki ego nie upowai:nia gminy do 

zapomnienia 0 remontach dr6g w solectwach. 

Na zakonczenie Pan Krzysztof Dziygielewski zaproponowal, aby te srodki dolozyc do 

zabezpieczenia trasy nr 50 przebiegajqcej przez naszq gminy, a true namawial do dyskusji na 

temat faktycznej potrzeby wyodrybnienia tych srodk6w. 

Pan Zygmunt Pierzchala - Radny zapytal 0 koszt skrzyzowania na trasie nr 50. 
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Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjaSnila, ze to nie jest droga gminna, tylko 

krajowa. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - wyjaSnil, iz solectwo 

Idzikowice skorzystalo ze srodk6w z funduszu solecki ego i widac dui:l:J: popraw~ 

w przejezdnosci dr6g. 

Poprosil 0 kosztorys wykonania drogi w Idzikowicach. 

PrzewodnicZ'!cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie 

wyodr~bnienia w budzecie gminy Sochocin srodk6w stanowi~cych fundusz solecki 

w 2014 roku wyjasniaj~c, ze w tekscie projektu s~ dwa sformulowania "wyraZa si~ zgod~/nie 

wyraZa si~ zgody na wyodr~bnienie w budzecie gminy Sochocin srodk6w stanowi~cych 

fundusz solecki w 2014 roku" i najpierw zostanie wybrane odpowiednie sformulowanie. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie pozostawienie w tresci uchwaly zapisy: 

"wyraza si~ zgod~ na wyodr~bnienie w budzecie gminy Sochocin srodk6w stanowi~cych 

fundusz solecki w 2014 roku", 

Wyniki gJosowania: 

Glosowalo 15 Radnych : "za" - 13 Radnych, "przeciw" I, "wstrzymal siy od glosu" J. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze wi~kszosci~ glos6w do § 1 nalezy wpisac 

sformulowanie : "wyraZa si~ zgod~ na wyodr~bnienie w budzecie gminy Sochocin srodk6w 

stanowi~cych fundusz solecki w 2014 roku". 

Nast~pnie Przewodnicz~cy Rady Gminy - poprosil sekretariat 0 odczytanie § 1 projektu ~ 
uchwaly. 

Pani Izabela Kosinska - Podinspektor do spraw obslugi Rady Gminy odczytala § 1 

projektu uchwaly w sprawie wyodr~bnienia w budzecie gminy Sochocin srodk6w 

stanowi~cych fundusz solecki w 2014 roku: "WyraZa si~ zgod~ na wyodr~bnienie w budzecie 

gminy Sochocin srodk6w stanowi~cych fundusz solecki w 2014 roku". 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie 

wyodr~bnienia w budzecie gminy Sochocin srodk6w stanowi~cych fundusz solecki 

w 2014 roku, z przeczytanym § 1 z wczesniej przeglosowan~ tresci~. 
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XIXl168/2013 - w sprawie wyodr~bnienia w budzecie gminy Sochocin srodk6w 

stanowil:lcych fundusz solecki w 2014 roku, 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" 14 Radnych, "przeciw" 0, "wstrzymal si\l od glosu" I. 

PrzewodniczllCY Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala wi((kszoscill glosow. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy przedstawil dwa kolejne projekty 

uchwal : w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 

2013 - 2030 i w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok. 

Poprosil Panill Skarbnik 0 wspolny komentarz. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - przeprosila za brak w materialach dwoch 

Zafllcznik6w dotycZllcych przedsi((wzi((c, kt6re z powod6w technicznych zostaly przekazane 

dopiero przed sesjll. 

Nast((pnie Pani Skarbnik om6wila projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013 2030. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - zapytal, czy Sll pytania do 

przedstawionych informacji. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodniczllcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly : 

XIXl169/2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin 

na lata 2013 - 2030, 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych. "przeciw" - 0, "wstrzymal si\l od glosu" - 0. 

Przewodniczllcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyj((ta jednoglosnie. 

Nast((pnie Przewodniczllcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XIXl170/2013 - w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok, 
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Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymat si~ od gtosu" O. 

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

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - poprosil 0 komentarz do zmian 

w uchwale budzetowej. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyja§nila, ze w dziale 754 Bezpieczenstwo 

publiczne i ochrona przeciwpozarowa zwiykszono wydatki 0 kwoty 10 000,00 zl. z tytulu 

wplaty na Wojew6dzki Fundusz Wsparcia Paiistwowej Strai:y Pozarnej dla Komendy 

Powiatowej Stra:zy Pozarnej w Plonsku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatk6w 

inwestycyjnych zwi~anych z budow~ strai:nicy. 

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiykszono wydatki 0 kwoty 5 000,00 zl. z przeznaczeniem r;) 
udzielenie dotacji ceIowej dla Samodzielnego Publicznego Zespolu Zaklad6w Opieki Zdrowotnej 

im. Marszalka 16zefa Pilsudskiego w Plonsku z przeznaczeniem na zakup sprzytu i aparatury 

medycznej. Przekazanie i rozliczenie dotacji nast~pi na podstawie zawartej umowy, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 0 dzialainosci leczniczej. 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska zmniejszono wydatki inwestycyjne 

o kwoty 298952,00 zl. na realizacjy przedsiywziycia "Termomodemizacja budynk6w 

uzytecznosci publicznej na terenie gminy Sochocin", zgodnie z podpisanym aneksem do umowy 

zmieniaj~cym wartosc inwestycji po przetargu, 

Z analizy rachunku budzetu za 2012 rok wynika, ze zostaly zaoszczydzone wolne srodki 

w wysokosci 610 577,24 zl. Zostaly przeznaczone na splaty rat, pozyczek i kredyt6w 

wczesniej zaci~gniytych. 

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

uchwaly w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci. Poprosil 0 komentarz Pani~ 

Anny Zwierzchowsk~ - W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze po szkoleniu przeprowadzonym 

przez Regionalna Izby Obrachunkow~ nalezalo wprowadzic zmiany. Po zmianach deklaracja 

jest bardziej prosta. Deklaracje juz zlozone przez mieszkaiic6w s~ aktualne, dopiero przy 

zmianie bydzie stosowany nowy wz6r. 
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Annie 

Zwierzchowskiej - W6jtowi Grniny. Zapytal, czy ktos z Paiistwa Radnych chcialby zabrac 

glos w tej sprawie. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz,!cy Rady Grniny poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XIx/171/2013 - w sprawie wzoru dekJaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi skJadanej przez wlascicieli nieruchomosci, 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodnicz'!cy Rady Grniny stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Nastypnie Przewodnicz'!cy Rady Grniny poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XIx/I72/2013 - w sprawie okreSlenia terminu, cz~stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodnicz'!cy Rady Grniny stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Ad-14 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 14: 

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

ktos z Pailstwa Radnych chcialby zabrac glos. 

Pani Anna Giranowska - Radna - poprosila na nastypn,! sesjy 0 przygotowanie 

szczeg610wego sprawozdania z dzialalnosci Grninnego Zakladu Kornunalnego Sp. z 0.0. 

w Sochocinie. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze Grninny Zaklad Kornunalny 

jako sp6lka nie rna obowiC!Zku przedstawiania Radzie sprawozdaii ze swojej dzialalnosci, 
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tylko Radzie Nadzorczej i udzialowcowi, kt6rym jest W6jt Gminy. Natomiast, jezeli jest taka 

prosba to Pani Prezes przygotuje tak,! infonnacjy. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczllcy Rady - zapytal, dlaczego gmina nie 

korzysta ze srodk6w z" Odnowy wsi". 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze wszystkie srodki przyznane 

gminie Sochocin zostaly wykorzystane. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczllcy Rady Gminy - zapytal, czy gmina bydzie 

korzystala z bezplatnego szerokopasmowego internetu dla wszystkich. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze nawet, jezeli ten projekt jest 

w 100% sfinansowany, to gmina bydzie musiala ponosic koszty zwi'lZane z utrzymaniem 

internetu. Nalezy wybrac pilniejsze zadania przed ktorymi stoi gmina. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczllcy Rady Gminy zapytal, czy gmina 

korzysta z zatrudniania osob za posrednictwem Urzydu Pracy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze zatrudniane s,! osoby w miary 

potrzeb. Natomiast w przypadku zatrudnienia za posrednictwem Urzydu Pracy zwrot srodkow 

nastypuje tylko za pol roku, natomiast pozostale 3 miesi,!ce nalezy zatrudnic pracownika 

z wlasnych srodkow. 

Pani Stanislaw Kwiatkowski - Radny - podkreslil, iz malo osob w gminie Sochocin rna 

dostyp do komputerow i internetu. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze najwmiejsze w naszej gminy s,! 

drogi. 

Pani Anna Giranowska - Radna zaproponowala, aby podniesc diety soltysom. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze udzieli odpowiedzi na nastypnej 

sesji, poniewai: sprawy trzeba przeanalizowac. 

Pani Barbara Lepakiewicz - Radna - dodala, ze pieni<!dze odzyskane z umorzonego 

podatku jest duzym zastrzykiem finansowym dla naszej gminy. 
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Ad-IS 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 15: " Wolne 

wnioski i zapytania." Poprosil 0 zabranie glosu Pani,! Renat« Krawczyk - Inspektora do 

spraw promocji i komunikacji spolecznej. 

Pani Renata Krawczyk - Inspektor do spraw promocji i komunikacji spolecznej 

przedstawila now'! stron« intemetow'! gminy Sochocin. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podzi«kowal Pani Renacie 

Krawczyk. Zapytal, czy ktos chcialby zabrac glos w tym punkcie. 

Pan Marek Paras - mieszkaniec wsi Wycinki podzi«kowal wladzom gmmy oraz 

Dyrektorowi Gminnego Osrodka Kultury w Sochocinie za udost«pnienie sali dla 

zorganizowania spotkania swi'!tecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego gminy Sochocin. 

Nast«pnie Pan Marek Paras poruszyl spraw« zasadnosci wyodr«bniania funduszu soleckiego 

dla poszczeg6lnych solectw oraz przyznania funduszu dla solectwa Wycinki. 

Na zakonczenie Pan Marek Paras nawi'!Zal do budowy turbiny wiatrowej we wsi Drorozyn. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podzi«kowal Panu Markowi 


Parasiowi. Zapytal, czy ktos chcialby jeszcze zabrac glos. 


Nikt nie zabral glosu. 


Ad-I6 


Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zamkn,!l obrady XIX Sesji Rady 


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


pr~~~~~ZI!dZi!a: 

Izafe1a Kosinska 
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Pani Anna Zwierzchowska - Wajt Gminy - wyjasnila, ze srodki te zostanq. przeznaczone 

na wydatki inwestycyjne, czyli na modernizacjtt dr6g. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal, jakiego rzttdu wydatki byly na pokrycie 

wynagrodzen niedoszacowanych dla nauczycieli i kt6rej grupy dotyczq.. 

Pani Anna Zwierzchowska - Wajt Gminy wyjasnila, zejest to kwota 121 tys. zl dotyczy 

nauczycieli staZyst6w i dyplomowanych. Kwottt bazowq. ustala Ministerstwo Finans6w. 

Dodala, ze Pani Dyrektor Zespolu Szk61 i Przedszkoli Samorzq.dowych w Sochocinie od 

1 stycznia 2013 r. podwyzszyla wynagrodzenia pracownikom niepedagogicznym. 

W przyszlym roku bttdzie wyr6wnywane to wynagrodzenie pracownikom niepedagogicznym 

pozostalych szk61 w naszej gminy. 

Pani Anna Giranowska - Radna podzittkowala Pani Dyrektor za podwyZki dla 

pracownik6w niepedagogicznych, pracownicy sq. zadowoleni. Pogratulowala Panu 

Stanislawowi K wiatkowskiemu, ze interpelacje, kt6re odniosly skutek. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - podzittkowal Pani Dyrektor za podwyi;ki dla 

pracownik6w niepedagogicznych. 

Pani Anna Zwierzchowska - Wajt Gminy - podkreslila, ze to Rada Gminy uchwalila 

budzet na 2013 rok, w kt6rym zaplanowano srodki na podwyzki dla pracownik6w 

niepedagogicznych. 

Pan Stanislaw Wozniak - Radny zapytalo mozliwosc umorzenia raty podatku Fabryce 

Urzq.dzen Dzwigowych w Bolttcinie. 

Pani Anna Zwierzchowska - Wajt Gminy - wyjasnila, iz w przypadku umorzenia podatku 

dla podmiotu gospodarczego - osoby prawnej wchodzi sitt w przepisy dotyczq.ce pomocy 

publicznej i nie jest to taka prosta sprawa. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy dodal, ze Fabryka 

Urzq.dzen Di:wigowych w Bolttcinie zatrudnia wiele os6b i jezeli bttdzie w trudnej sytuacji 

finansowej to bt;dzie zwalniac ludzi, dlatego trzeba poszukac jakiegos rozwiq.zania. 
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