Protokół Nr XXIII/2017
z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin
z dnia 23 maja 2017 roku
odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin
pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego
- Przewodniczącego Rady Gminy

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00
Obrady zakończono o godz. 12.20
Stan Radnych -14, obecnych – 14

Ad – 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXIII
Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że
w Sesji uczestniczy 14 Radnych. Nieobecny Pan Krzysztof Dzięgielewski nieobecność
usprawiedliwiona. Quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie powitał:
1. Państwa Radnych i Państwa Sołtysów
2. Pana Andrzeja Romatowskiego– Wójta Gminy Sochocin

3. Pana Mecenasa Jacka Nieściora z Kancelarii Radcy Prawnego,
4. Panią Elżbietę Krauze-Sekretarza Gminy
5. Panią Marzannę Kucharzak –Skarbnika Gminy
6. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji.

Ad – 2
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 2
„Przyjęcie porządku obrad ”.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na 2017 rok;
2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego;
4. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie
porządek obrad.
Wyniki głosowania: Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad – 3
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
3 „Podjęcie uchwał”.
1. Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sochocin na 2017 rok. Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o przedstawienie
projektu uchwały.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił o zabranie głosu Panią
Marzannę Kucharzak Skarbnika Gminy.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy przedstawiła pierwszy i drugi projekt
uchwały. Zmiany dotyczą : dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 33
tys. 530 zł. W dziale 700 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 26 tys. 730 zł z tytułu
sprzedaży działek. W dziale 750 zwiększono dochody o kwotę 6tys. 150zł z tytułu zwrotu
wynikającego z rozliczeń roku ubiegłego. W dziale 921 zwiększono dochody z tytułu

darowizny o kwotę 650zł. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 33
tys. 530 zł . W dziale 600 transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 205
tys. 135 zł na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na
przebudowę drogi powiatowej Szymaki- Smardzewo- Kolonia Sochocin. W dziale 921
zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy w Kołozębiu o kwotę 650zł. W dziale
600, 750, 900 dokonano stosownych przeniesień w celu zwiększenia wydatków na udzielenie
pomocy.
Nie było uwag.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy

poddał pod

głosowanie projekt uchwały:
2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
Nie było uwag.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy

poddał pod

głosowanie projekt uchwały:
3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego
Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o przedstawienie projektu uchwały.
Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy Sochocin poinformował, że już raz uchwałę
intencyjną w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu płońskiego na przebudowę drogi nr
3034 Szymaki- Snardzewo – Kolonia Sochocin Rada Gminy podejmowała. Droga która była
zgłaszana na wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach projektu. Na 18
wniosków złożonych do Marszałka Województwa Mazowieckiego 8 złożonych przez Starostę
Płońskiego tylko 7 wniosków zostało rozpatrzone pozytywnie. Jest to ostatni moment na
pozyskanie środków unijnych na modernizację, przebudowę i polepszenie utrzymanie dróg
powiatowych. Droga powiatowa leży na terenie naszej gminy i uważam, że są to najtańsze

sposoby na tą drogę ponieważ tak omija nas robienie dokumentacji na tą drogę a jest to długi
proces. Pan Wójt poprosił Panią Skarbnik o uzupełnienie wypowiedzi.
Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy powiedziała, że wzrost kwot w stosunku
do pierwotnej planowanej kwoty 205 tys. 135zł szczegółowo omawiano na spotkaniu przed
Sesją. Wzrost wynika głównie z wysokości dofinansowania, które na pierwotnym poziomie
było planowane na 70-75%. Natomiast w tej chwili to dofinansowanie będzie na poziomie
43%. W związku z tym w tym roku budżetowymi i w roku następnym należało zwiększyć o
205 tys. 135 zł prognozę finansową. W materiałach na dzisiejszą sesję otrzymaliście Państwo
Radni harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia ze szczegółowym rozliczeniem
tych środków.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos.
Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał czy z tego tytułu wzrostu takich kosztów nie będą
zagrożone nasze inwestycje gminne, ponieważ to jest inwestycja rozłożona na dwa lata.
Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na pewno Państwo Radni
zwrócili uwagę, że zostały zdjęte środki, żeby zwiększyć wydatki na udzielenie pomocy z
kilku działów z administracji, z działu 900 z oczyszczania z opłat za energię za oświetlenie
uliczne. Pai Skarbnik uważa, że nie będzie żadnego zagrożenia tym bardziej, że na swoje
inwestycje mamy już zaplanowane środki w WPF.
Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał czy kwota 4 mln 66tys zł to jest kwota
kosztorysowa czy już przygotowana do przetargu.
Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota po
przetargowa.
Pan Dariusz Kujawski – Radny stwierdził, że bardzo drogo wychodzi ta droga bo prawie
800 tys. za km.
Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy Sochocin poinformował, że jest to odcinek 7,5
km.
Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna poinformowała, że kwota wynosi 180 tys.
za km.

Pan Dariusz Kujawski – Radny zwrócił się do Pana Wójta i stwierdził, że Pan Wójt
powiedział, że to będzie remontowany odcinek drogi tylko w naszej gminie.
Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy Sochocin poinformował, że gmina Sochocin płaci
za 6,5 km za drogę położoną na terenie Gminy Sochocin tj. 200 tys. zł za kilometr 50%
wkładu własnego razem z powiatem.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 12, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 2.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad –4
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrad XXIII Nadzwyczajnej
Sesji Rady Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady XXIII Sesji Rady Gminy
Sochocin.”

Protokół sporządziła:
Iwona Białęcka

Nagranie video z XXIII

Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie Urzędu Gminy Sochocin

www.sochocin.pl. dostępne do odsłuchu w Urzędzie Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 09-110 Sochocin pok. Nr 18.

