
Protokół Nr X/2015 

z X Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 19 listopada 2015 roku  

odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

 Stan Radnych -15, obecnych – 14 

 

Ad – 1 

   

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

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy – otworzył X Sesję Rady 

Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 

Radnych, czyli 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- Radcę Prawnego 

4. Pana Jana Antonowicza-Członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 

5. Panią  Elżbietę Krauze-Sekretarza Gminy 

6. Panią Marzannę Kucharzak –Skarbnika Gminy 

7. Pana Kryspina Kadej- Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

8. Pana Stanisława Korpanty- Urbanistę 

9. Panią Beatę Grabarczyk-Tomaszewicz- Dyrektor PZSiPS w Sochocinie 

10. Pana Bogusława Piątkiewicza- Prezes GZK sp. z o.o. 

11. Kierowników wydziałów i pracowników Urzędu Gminy Sochocin 

12. 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. Przyjęcie protokołu z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w 

dniu 29 września 2015 roku. 

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

5. Dyskusja. 

6. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 

gminy Sochocin; 

2) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych; 

3) w sprawie opłaty targowej; 

4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016; 

5) w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2016; 

6) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

7) w sprawie nie wyrażenia/wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy        

i płacy Radnemu Gminy Sochocin; 

8) zmieniająca Uchwałę Nr X/82/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2008 r.                 

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastyczno-sportowej przy Publicznym Zespole 

Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie; 

9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

10) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok. 

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

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad X 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 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 29 września 2015 roku”. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś  

z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie protokołu. Następnie poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej       

w dniu 29 września 2015 r. 

Wyniki głosowania: Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

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

głosu Pana Andrzeja Romatowskiego -Wójta Gminy Sochocin. 

 

Informacja o działalności międzysesyjnej 

Wójta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 19 listopada  2015 roku 

 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 



Szanowni Państwo! 

1. Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2015 r. 

oraz na  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2015 r. zostały przekazane do 

organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do komórek 

merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

2. W   okresie od 31 sierpnia podejmowane były    działania w zakresie  bieżących spraw 

Gminy i Urzędu Gminy w formie 29 zarządzeń Wójta, najważniejsze z nich to zarządzenia 

dotyczące spraw finansowych, organizacyjnych i wyborczych. 

3. W dniu 30 października otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego  informację o złożonych 

oświadczeniach  majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy. W informacji wskazane były nieprawidłowości w niektórych 

oświadczeniach. O powyższym fakcie poinformowałem  właściwych pracowników, w celu 

wyeliminowania błędów w przyszłości. 

4. W październiku przeprowadzono na terenie gminy wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 

oraz wykonano czynności organizacyjne w związku z referendum ogólnokrajowym we 

wrześniu. Przy organizacji  każdych  wyborów w gminie zaangażowanych jest około 50 osób. 

Wszystkim Państwu dziękuję za sprawność organizacyjną  w tym zakresie: Dziękuję 

członkom  obwodowych komisji, Państwu Dyrektorom szkół i Panu Dyrektorowi GOK za 

udostępnienie i przygotowanie lokali wyborczych Dziękuję  również  pracownikom Urzędu 

zaangażowanym przy wyborach. 

5. W omawianym okresie rozpatrzono pozytywnie wnioski i udzielono dofinansowania 

pracodawcom  w związku z kształceniem młodocianych pracowników na łączną kwotę 24 

243 zł. 

6. W miesiącu październiku 2015 roku został wypłacony rolnikom zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej       

w łącznej kwocie – 141 964 zł. 

7. Na dzień 16 listopada została zebrana i rozliczona IV rata podatków lokalnych. Paniom        

i Panom Sołtysom bardzo dziękuję za sprawną i terminową  pracę w tym zakresie. 

8. Sporządzony został  projekt uchwały budżetowej na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy 

finansowej. 



9. W związku z suszą, która wystąpiła w okresie letnim do  Komisji szacującej straty              

w gminie Sochocin  wpłynęło ogółem 228 wniosków z czego 199  wniosków spełniło 

warunki do otrzymania pomocy finansowej z tytułu strat.  

Bardzo Dziękuję Członkom Komisji działającej  na naszym terenie  na czele                                                                                                                                     

z  Przewodniczącą Komisji – Panią Barbarą Woźniak 

Dziękuję również Paniom-Marii Żuławnik, Marcie Rakowskiej, Monice Długołęckiej – 

pracownikom Urzędu Gminy Sochocin Paniom- Danieli Makowskiej i Annie Mikołajczyk  - 

pracownikom Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz członkom Mazowieckiej 

Izby Rolniczej: Panu Janowi Antonowicz i Panu Janowi Kozłowskiemu.                                                                                                                     

10. Dzięki zaangażowaniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                    

w Sochocinie realizowane jest zadanie z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób 

najbardziej potrzebujących. Od października bieżącego roku żywność otrzymuje 310 osób. 

Do 31 października 2015 roku Bank Żywności w Ciechanowie przekazał około  21 ton 

żywności na łączną kwotę  ok. – 64 540 zł.   

      

11. Przedstawiam Państwu najważniejsze czynności podejmowane w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi: 

 - w dniu 16 listopada został ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych; 

- w roku bieżącym (wg stanu na dzień 13 listopada) aż 26% kontrahentów nie dokonało 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby te sukcesywnie są informowane     

o zaległościach,. W tej sytuacji byliśmy zmuszeni do przystąpienia do  procedur związanych   

z egzekucją należności. 

12. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano następujące prace: 

- równanie nawierzchni dróg w 16  miejscowościach, są to: Budy Gutarzewskie, Drożdżyn, 

Idzikowice, Jędrzejewo, Kępa, Kondrajec, Kuchary Królewskie,  Kuchary Żydowskie, 

Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Ślepowrony, Sochocin, Smardzewo, 



- wykaszanie rowów i poboczy dróg gminnych w 5 miejscowościach: Biele, Koliszewo, 

Kolonia Sochocin,  Smardzewo, Żelechy.  

Koszt powyższych prac to kwota około 21 000 zł. 

13. W ramach funduszu sołeckiego wykonywane były następujące przedsięwzięcia: 

- zamontowano 2 progi zwalniające w Bolęcinie, 

- remont drogi w miejscowości Jędrzejewo (żwirowanie),    

- remont drogi w miejscowości Wierzbówiec (żwirowanie),   

- ułożenie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kondrajec, 

- wykaszanie krzewów i założenie przepustów w Ślepowronach,   

- remont drogi w miejscowości Baraki (poszerzanie jezdni), 

- regulacja rowów w miejscowości Niewikla,     

- ustawienie wiaty przystankowej w Smardzewie.    

Koszt wykonanych prac w ramach funduszu sołeckiego to kwota około 73 000 zł. 

W trakcie realizacji  są przedsięwzięcia w następujących miejscowościach: 

- Ciemniewo, Drożdżyn, Milewo, Podsmardzewo 

Wszystkie sołectwa złożyły komplet dokumentów dotyczących realizacji przedsięwzięć         

w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. 

14. Stan prac w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i studium 

uwarunkowań przedstawia się   następująco: 

- w dniach od 8 października do 6 listopada br. projekt zmiany studium był wyłożony do 

publicznego wglądu. Dyskusja publiczna nad zmianami studium odbyła się 28 października, 

- do 28 listopada można składać uwagi do projektu studium, 

- w związku z podjęciem przez Radę Gminy Sochocin uchwał w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rzy           



i 2 działek w miejscowości Kępa wysłano do instytucji nadrzędnych zawiadomienia                

o przystąpieniu do  zmian, 

- w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2015 roku 

ogłoszono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 

150 położonej w miejscowości Smardzewo.  

15. W ramach podniesienia standardu oświetlenia ulicznego  zainstalowano dodatkowe 

punkty świetlne w miejscowościach, Pruszkowo ( 1 pkt.), Sochocin ul. Sosnowa (1 pkt.)         

i Budy Ciemniewo (1 pkt.). 

16. Prace wykonane w ramach zadań  inwestycyjnych to:  

- w dniu 29 października zakończyliśmy modernizację drogi transportu rolniczego Kolonia 

Sochocin – Żelechy. Modernizacja polegała na wykonaniu nawierzchni żwirowej. Ponadto 

usunięte zostały drzewa i krzewy, udrożnione przepusty i zjazdy. Wartość ogólna zadania 

wynosi : 155 310 zł. w tym 77 000zł. to dotacja przyznana  z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego.  Przygotowaliśmy rozliczenie w celu otrzymania powyższej 

dotacji.  

- rozliczona  została również inwestycja pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej                   

w Sochocinie ”. 

Szanowni Państwo, 

W informacji międzysesyjnej przedstawiłem tylko  najważniejsze  działania, w codziennej 

pracy  w Urzędzie  Gminy wykonywanych jest wiele ważnych zadań i czynności  w celu 

sprawnej obsługi mieszkańców i wszystkich klientów. 

Dziękuję za uwagę. 

Opracowanie Informacji Wójta o działaniach międzysesyjnych: Elżbieta Krauze -  na podstawie informacji 

Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Sochocin wg stanu na dzień 16 listopada 2015 roku 

 

Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 5 

„Dyskusja”. Zaprosił Państwa Radnych do dyskusji, jednocześnie informując o wynikach 

analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy radnych Rady 



Gminy Sochocin złożonych na koniec 2014 roku oraz złożonych na początek kadencji. 

Podczas analizy Urząd Skarbowy stwierdził nieprawidłowości występujące w oświadczeniach 

majątkowych niektórych Radnych, którzy pisemnie zostali poinformowani o występujących 

błędach oraz zostali poproszeni o wzięcie ich pod uwagę podczas wypełniania kolejnych 

oświadczeń majątkowych. 

 

Ad – 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 6 

porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Przedstawił pierwszy projekt w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz                

z uzasadnieniem podając nowe stawki, które miałyby by obowiązywać w roku 2016. Pani 

Skarbnik dodała, że projekt uchwały obejmuje również stawki dla gruntów niezabudowanych, 

objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową. 

Proponowana stawka- 3,00 zł, która jest najwyższą stawką ustawową, może ona ulec zmianie 

przez Radę Gminy.  

Pani Jolanta Kochanowska-Radna zwróciła się z zapytaniem czy na terenie gminy 

Sochocin występują wyżej wymienione grunty od rewitalizacji. 

Pan Grzegorz Zientarski- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowana 

Przestrzennego odpowiedział, że nie ma takich gruntów na terenie gminy Sochocin. 

 Pani Jolanta Kochanowska-Radna dopytała, czy zmiana w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje powstanie takich gruntów. 

Pan Grzegorz Zientarski- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowana 

Przestrzennego odpowiedział, że grunty te zgodnie z ustawą, są po poligonach i obiektach 

wojskowych, zdegradowanych, które na terenie gminy nie występują. 

Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił się z zapytaniem czy jeżeli na terenie gminy nie 

występują dane grunty, to czy trzeba ustalać dla nich stawkę. 



Pan Jacek Nieścior- mecenas poinformował Radnych, że są to stawki ustawowe i należy je 

podjąć bez względu na to czy dane tereny występują czy nie na terenie gminy. Dodał, że jest 

to „świeży” podatek i nic nie stoi na przeszkodzi by go zmienić w przyszłym roku. 

Radni zadecydowali by stawkę z 3,00 złotych zmienić na 0,10 groszy. 

Wyniki głosowania projektu uchwały po zmianie:  

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 w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz               

z uzasadnieniem. Poinformowała, że nie dokonano zmian w podatku. Natomiast w związku ze 

zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawy o samorządzie gminnym należało 

dokonać zmian w treści uchwały dotyczących opodatkowania autobusów w zależności od 

liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy. 

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 w sprawie opłaty targowej. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz                 

z uzasadnieniem. Poinformowała, że wprowadzenie opłaty targowej na terenie gminy ma 

charakter fakultatywny. Przedtem ta stawka była obligatoryjna. Po konsultacjach                    

z Regionalną Izbą Obrachunkową należy dokonać pewnych zmian do przedstawionego 

projektu. Przed sesją Radni otrzymali poprawiony projekt uchwały. W §2 dodano pkt.3 w 

brzmieniu: W innej formie niż wymienione w punkcie 1 i 2, kwota 6,50 zł. Wykreślono §3 

traci moc uchwała Nr XVII/126/2012 Rady Gminy Sochocin    z dnia 28 listopada w sprawie 

wysokości stawek opłaty targowej. Same stawki nie uległy zmianie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący poinformował, że rozmawiał z Grzegorzem 

Zientarskim o opłatach targowych. Handel na targowisku odbywa się nie tylko w czwartki       



i soboty, ale również w każdy inny dzień. Osoba, która ma działalność handlową i płaci opłatę 

targową w dni handlowe czuje się pokrzywdzona jeżeli nie pobiera się opłat targowych od 

osób handlujących w inne dni. Jest to również praktykowane. 

Pani Jolanta Kochanowska-Radna poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej i Gospodarczej został poruszony i omówiony ten temat. Ustalono, że osoba 

pobierająca opłatę ma wychodzi do każdego kto handluje bez względu na dzień tygodnia. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy dodała, że ustalona jest stawka dzienna 

pobierana przez Panią upoważnioną do jej zbierania. 

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 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na rok 2016. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz               

z uzasadnieniem. Stawkę proponuje się zostawić na poziomie roku 2015. Cenę skupu żyta 

obniżono z 53,75 złotych zgodnie z komunikatem prezesa GUS do kwoty 45 złotych. 

Pani Anna Giranowska- Radna poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej i Gospodarczej ustalono  po tak trudnym roku dla rolników (susze) nie należy podnosić 

tego podatku i pozostawienie go na poziomie 2015 roku. 

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 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru 

podatku leśnego na rok 2016. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz                 

z uzasadnieniem. Zaproponowano obniżenie ceny drewna ze 191,77 złotych do 190,90 

złotych co było ustalane na wspólnym posiedzeniu obu Komisji. 

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 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.    

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie na 2016 rok. 

Pani Agnieszka Wiśniewska-Kierownik Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw 

Organizacyjnych przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Niniejszy program 

określa zasady i formy współpracy gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami. Wymienione w programie współpracy zadania stanowią katalog zadań                

w których gmina Sochocin wskazała jako własny priorytet.  

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 w sprawie nie wyrażenia/wyrażenia zgody na dokonanie 

wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Gminy Sochocin 

Pan Stanisław Woźniak- Radny zwrócił się do Radnych z prośbą o nie wyrażenie zgody na 

dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy uzasadniając nowo zaproponowanymi 

niekorzystnymi warunkami pracy i płacy przez firmę zatrudniającą. 

Pani Anna Giranowska- Radna poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej i Gospodarczej ustalono by nie wyrażać zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy 

Radnemu. 

Głosowało 14 Radnych za niewyrażeniem zgody : „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 zmieniającą Uchwałę Nr X/82/2008 Rady Gminy Sochocin          

z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastyczno-

sportowej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. 

Pan Grzegorz Zientarski –Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. W celu uprawiania 



kultury fizycznej oraz umożliwienia bezpłatnego korzystania przez mieszkańców z urządzeń   

i wyposażenia sali gimnastyczno-sportowej przy PZSiPS w Sochocinie, wprowadza się do 

uchwały w §13 ust. 2- punktu 4 o treści „zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy 

Sochocin”. 

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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 

2015 rok. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz                 

z uzasadnieniem, jednocześnie uzasadniając projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok. W przedstawionych projektach uchwał dokonano 

następujących zmian: 

Dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę: 96034 złotych; 

 W dziale 750 zwiększono dochody o kwotę 708 złotych z tytułu uzupełnienia dotacji 

na realizację zdań zleconych; 

 W dziale 801 zmniejszono dotację o  kwotę 1654 złotych oraz dokonano zwiększeń             

o kwotę 52 złote. Zmiany dotyczą udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie 

kosztów zakupu podręczników; 

 W dziale 852 zwiększono dochody o kwotę 12806 złotych z tytułu dotacji na 

finansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zwiększono dochody o kwotę 18167 

złotych z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zwiększono         

o kwotę 6310 złotych dotację przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250 

złotych miesięcznie  na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze 

czasu pracy. 

 W dziale 854 zwiększono dochody o kwotę 59360 złotych na dofinansowanie 

stypendiów dla uczniów oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 285 

złotych na dofinansowane zakupu podręczników w ramach rządowego programu 

pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. 

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 96034 złotych; 



 W dziale 750 zwiększono wydatki o kwotę 708 złotych na zadania zlecone, zgodnie            

z kwotą uzyskanej dotacji oraz zmniejszono planowane wydatki na diety Radnych        

i Sołtysów o kwotę 10000 złotych (uzgodnione z Komisją Rewizyjną i Gospodarczą) 

oraz 10000 złotych na promocję gminy; 

 W dziale 757 z uwagi na niższe niż planowane wydatki na spłatę odsetek, 

zmniejszono wydatki o kwotę 25000 złotych. 

Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki oświatowe dla PZSiPS w Sochocinie. 

 W dziale 801 zwiększono wydatki o kwotę 45000 złotych z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i pochodne. Dokonano przeniesień miedzy paragrafami w celu 

prawidłowego wykonania wydatków planu budżetu oraz dokonano korekty wydatków 

na zakup podręczników zgodnie z kwotami przyznanych dotacji. 

 W działach 852 i 854 zwiększono wydatki zgodnie z przeznaczeniem uzyskanych 

dotacji. 

Głosowało 14 Radnych : „za” – 14,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad – 7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu               

7 porządku obrad „Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje                        

z poprzedniej sesji”. 

Pani Anna Giranowska- Radna poinformowała, że na posiedzeniu wspólnym obu Komisji 

poprosiła o przygotowanie informacji na temat średniej gospodarstwa rolnego. W gminie 

Sochocin wynosi 7,30. Mieszkańcy gminy zwracają się z prośbą do Radnej o zmniejszenie tej 

średniej. Na dzisiejszą sesję Pan Grzegorz Zientarski miał przygotować informacje związane 

z tym tematem, co można zrobić aby tę średnią zmniejszyć. 

Pan Grzegorz Zientarski-Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego poinformował, że na spotkaniu z urbanistą przedstawił uwagi i wnioski do 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Została również 

przedyskutowana kwestia średniej gospodarstw. W wyniku rozmów został przyjęty zapis     

„w celu racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzenie produkcyjnej ustala się następujące 



zasady w pkt. 4 na terenach rolnych dopuszcza się tworzenie nowej zabudowy zagrodowej, 

minimalna powierzchnia działku zabudowy zagrodowej 0,3 ha”. Zostało wykreślone              

w punkcie sformułowanie, które wcześniej brzmiało „na terenach rolnych dopuszcza się 

tworzenie nowej zabudowy zagrodowej: bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym     

o powierzchni przekraczającej średnią wielkość gospodarstw rolnych w gminie                       

z uwzględnieniem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Minimalna powierzchnia 

działki zabudowy zagrodowej 0,3 ha.”   

Pani Anna Giranowska- Radna zwróciła się z zapytaniem, czy jeżeli rolnik posiada 1 ha 

ziemi to czy może budować siedlisko. 

Pan Grzegorz Zientarski-Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego poinformował, że jeżeli Rada podejmie taką uchwałę to tak. Dodał, że do 

28listopada jest termin składania wniosków do studium. Po tym terminie nastąpi ich analiza          

i weryfikacja. O wyniku rozpatrzenia wniosków zostaną poinformowani mieszkańcy gminy. 

Ad – 8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

8 porządku obrad „Wolne wnioski i zapytania”. 

Pani Jolanta Kochanowska- Radna zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy Sochocin, 

czy w gminie Sochocin jest możliwość udostępnienia bezpłatnych porad prawnych dla 

mieszkańców, którzy wielokrotnie się z tą prośbą zwracali . 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że w poprzednich kadencjach 

takowe porady były przy  inicjatywie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Postara się aby 

i w tej kadencji mieszkańcy mieli możliwość korzystania z bezpłatnych porad radcy 

prawnego. 

Pani Anna Giranowska- Radna zwróciła się do Wójta Gminy z następującymi pytaniami: 

1. Czy Pan Wójt zaciągnął przez pierwszy rok działania zobowiązania finansowe? 

2. Czy Pan Wójt składa wnioski o pozyskanie środków dla gminy lub korzysta z innych 

form wsparcia? 



Radna zwróciła się również z prośbą w imieniu mieszkańców wsi Żelechy, która dotyczy 

modernizacji drogi (konkretnie 500 metrowy odcinek), o parę wywrotek ziemi, gdyż warunki 

na tym odcinku (od figurki do Państwa Szcześniak) są trudne. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział na zadane pytania. 

Ad.1 

Zobowiązania jakie Urząd Gminy zaciągnął- ok. 520000 złotych z Banku Gospodarki 

Krajowej na spłatę projektu instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Ad.2  

W chwili obecnej Urząd Gminy jest na etapie tworzenia wniosków. Termin ich składania do 

15 i 31 stycznia 2016 roku dotyczące wodociągowania, kanalizacji, asfaltowania, budowy 

drogi i mostu w Gutarzewie. Będą jeszcze tak zwane „Trójpolówki- trzy wioski podwójne”, 

ale to w ramach funduszu sołeckiego. 

Pan Wójt dodał, że postara się spełnić prośbę mieszkańców Żelech dotyczącą polepszenia 

jakości odcinka drogi. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował                        

o niezadowoleniu mieszkańców gminy po spotkaniu z urbanistą dotyczącego 

zagospodarowania przestrzennego. Zwrócił się z zapytaniem do Pana Urbanisty- Stanisława 

Korpantego czy po terminie składania wniosków jest możliwość spotkania                               

z zainteresowanymi mieszkańcami i poinformowaniu ich o pracach nad zmianami w studium. 

Mieszkańcy są niedoinformowania, nie wiedzą dlaczego jest taki stan rzeczy a nie inny.  

Pan Przewodniczący stwierdził, że zmiany w studium są po to by pomóc ludziom i robić tak 

aby społeczeństwo było zadowolone. Dodał, aby wykorzystać mapy i materiały pomocnicze 

by jak najjaśniej wytłumaczyć ludziom czego te zmiany dotyczą i jak wpłyną na dane grunty. 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista odpowiedział, że podejmują wszelkie działania aby 

mieszkańcy byli usatysfakcjonowani. Jest ustalona formuła spotkań, która jest uzależniona od 

ilości uwag, które wpłyną z poszczególnych wsi oraz w zależności od postępu tych uwag         

i kwalifikacji od strony urbanistów. Na spotkania będą zapraszani Ci mieszkańcy, których 

wnioski nie będą rozpatrzone pozytywnie lub po części pozytywnie. O pozytywnym 



rozpatrzeniu wniosków również zostaną poinformowane te osoby, których wnioski będą 

dotyczyły.  

Pan Urbanista dodał, że wyłożenie planu trwa 20 dni, a mieszkańcy z reguły przychodzą 

ostatniego dnia, co nie daje możliwości dokładnego wytłumaczenia zmian dotyczących 

konkretnych gruntów.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź Pana Urbanisty, że na 

spotkaniu sołeckim dotyczącym zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz 

zmian w studium, obiecał mieszkańcom, że do 31 stycznia 2016 roku będą organizowane 

spotkania wnioskodawców wraz z urbanistami uwzględnieniem poszczególnych wiosek.  

Pani Anna Giranowska- Radna zaprosiła wszystkich Radnych na posiedzenie Komisji 

Gospodarczej, które odbędzie się 30 listopada o godzinie 16.00. 

Ad-9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady X Sesji Rady 

Gminy słowami „Zamykam obrady X Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za uwagę.” 

 

 

                                                                                                 

 

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Wrońska 
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