
XXIII Sesji Rady Gminy Sochocin 


z dnia 27 sierpnia 2013 roku 


w sali narad Urzydu Gminy Sochocin 


pod przewodnictwem Pana Dariusza Swiercza 


- Przewodnicz~cego Rady Gminy 


Obrady rozpoczyto 0 godz. 12.00 

Stan Radnych -15 

Zakonczono 0 godz. 15.00 

Ad-l 

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

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

Sochocin VI kadencj i samorzq.du gminnego. Stwierdzil, ze w Sesj i uczestniczy 15 Radnych, 

czyli quorum wladne do podejmowania prawomocnych uchwal. 

Nastypnie powital Panstwa Radnych i Panstwa Sohys6w, Paniq. Anny Zwierzchowskq. 

W6jta Gminy Sochocin, Paniq. Elzbiety Krauze - Sekretarza Gminy, Paniq. Marzanny 

Kucharzak - Skarbnika Gminy, Pana Artura Tadrzaka - przedstawiciela Kancelarii Radc6w 

Prawnych w Pultusku, Paniq. Marianny Chybaly- Radnq. Powiatu Plonskiego, dyrektor6w 

plac6wek oswiatowych (wedlug listy obecnosci), kierownik6w jednostek organizacyjnych 

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

Sp. z 0.0. w Sochocinie, kierownik6w wydzial6w (wedlug listy obecnosci), pracownik6w 

Urzydu Gminy Sochocin: Paniq. Agnieszkq. Wisniewskq. - Inspektora do spraw oswiaty oraz 

Paniq. Barbary S06ko - Ruszkowskq. - Inspektora do spraw ochrony srodowiska, 

przedstawicieli medi6w: "Tygodnika Ciechanowskiego", gazety lokalnej "PIOl1.szczak 

PRESS", Wirtualnego Plonska, przedstawiciela Glosu Pl0I1ska, Tygodnika Extra Plonsk oraz 

mieszkanc6w gminy Sochocin przybylych na dzisiejszq. sesjy. 

Ad-2 

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

w nastypujq.cej kolejnosci: 

Proponowany porzq.dek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. Przyj'rcie porz~dku obrad. 
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3. 	 Przyj'tcie protokolu z XXII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej 
w dniu 26 czerwca 2013 roku. 

4. 	 Informacja W6jta 0 dzialaniach mi'tdzysesyjnych. 

5. 	 Informacja 0 przebiegu wykonania budzetu jednostki samorz~du terytorialnego za 
pierwsze p61rocze 2013 roku, informacja 0 ksztaltowaniu sift wieloletniej prognozy 
finansowej, informacja 0 przebiegu wykonania plan6w finansowych samorz~dowych 
instytucji kultury za pierwsze p61rocze 2013 roku. 

6. 	 Informacja 0 stanie realizacji zadan oswiatowych za poprzedni rok szkolny, w tym 
o wynikach sprawdzian6w i egzamin6w. 

7. 	 Informacja 0 zlozonych oswiadczeniach maj~tkowych przez Radnych Rady Gminy 
Sochocin. 

8. 	 Informacja 0 zlozonych oswiadczeniach maj~tkowych przez pracownik6w 
samorz~dowych wydaj~cych decyzje administracyjne. 

9. 	 Dyskusja. 

10. Podj'tcie uchwal. 

1) w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej stanowiqcej 
wlasnos6 gminy Sochocin, 

2) w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej planu aglomeracji Sochocin, 

3) w sprawie zaciqgniycia i zabezpieczenia dlugoterminowej pozyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, 

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

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

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

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamkni'tcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczqcy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych 

chcialby zabra6 glos odnosnie przedstawionego porzqdku obrad. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie porzqdek obrad XXIII Sesji Rady 

Gminy Sochocin: 

Wyniki glosowania: 

Glosowal0 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - O. 

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze porzqdek obrad zostal przyjyty jednoglosnie. 
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Ad-3 

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

" Przyjycie protokolu z XXII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

26 czerwca 2013 roku". Nastypnie zapytal, czy w tym punkcie ktos z Panstwa Radnych chce 

zabrac glos. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz<lCY Rady Gminy poddal pod glosowanie protok61 z XXII Sesji Rady Gminy 

Sochocin odbytej w dniu 26 czerwca 2013 roku 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo J5 Radnych : "za" - J5 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siC( od glosu" - O. 

Przewodnicz<lcy Rady Gminy stwierdzil, ze protok61 zostal przyjyty jednoglosnie. 

Ad-4 

Nastypnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do pUnktu 4 

"Informacja W6jta 0 dzialaniach miydzysesyjnych". Poprosil 0 zabranie glosu Pani<l Anny 

Zwierzchowsk<l- W6jta Gminy. 

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

"Informacja 0 dzialalnosci miydzysesyjnej 


W 6jta Gminy Sochocin 


przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 


w dniu 27 sierpnia 2013 roku 


Panie Przewodnicz<lcy! 


Wysoka Rado! 


Panie i Panowie Sohysi! 


Szanowni Pailstwo! 
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Uchwaly podjyte przez Panstwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 

26 czerwca 2013 roku zostaly przekazane do organ6w nadzoru zgodnie z obowiC).zujC).cymi 

przepisami prawa oraz do kom6rek merytorycznych Urzydu Gminy w celu ich realizacji. 

1. 	 Od 26 czerwca podejmowane byly dzialania w zakresie biez41cych spraw Gminy 
i Urzedu Gminy w formie 8 zarzC).dzen W6jta, najwazniejsze z nich to zarzC).dzenia 
dotyczC).ce spraw finansowych. 

2. 	 W zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wykonano opracowanie 
fizjograficzne, aktualizowany jest rysunek dotyczC).cy obszaru chronionego krajobrazu 
i teren6w zalewowych. Prowadzimy dzialania tak, aby jeszcze jesieniC). tego roku 
wylozyc plan do publicznego wglC).du. 

3. 	 TrwajC). prace zwiC).zane z przygotowaniem: 

• 	 Gminnego Programu Ochrony Srodowiska, 
• 	 Programu usuwania azbestu i wyrob6w zawierajC).cych azbest. 

• 
W omawiany zakresie zostala wykonana inwentaryzacja budynk6w pokrytych azbestem 

na terenie calej gminy. 

4. 	 Wykonywane byly czynnosci w celu regulacji stanu prawnego nieruchomosci 
stanowiC).cych wlasnosc gminy. Od dnia 26 czerwca zostaly zlozone dokumenty 
dotyczC).ce 15 dzialek w SC).dzie Rejonowym w Plonsku, w sprawie 7 dzialek 
postypowanie nadal siy toczy. W ramach komunalizacji grunt6w gmina Sochocin 
nabyla na wlasnosc dzialky Nr 30 0 pow. 0,06 ha polozonC). we wsi Kuchary 
Zydowskie. 

5. 	 Od 1 sierpnia do 31 sierpnia przyjmowane sC). wnioski w sprawie zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. 

6. 	 TrwajC). prace zwiC).zane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej 
w celu wylonienia wykonawcy nastypujC).cych inwestycji: 

• 	 "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci 
Sochocin" , 

• 	 "Remont, modemizacj a wyposazenie swietlicy wiejskiej 
w Kolozybiu". 

7. 	 W ramach podpisanej umowy pomiydzy Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej 
a FundacjC). Banku Zywnosci w Ciechanowie kazdego miesiC).ca GOPS otrzymuje 
zywnosc dla 45 os6b z najubozszych rodzin z terenu naszej gminy. 

8. 	 W okresie od 1 do 10 sierpnia 13 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 
wyjechalo na kolonie letnie do Wladyslawowa. Koszty za pobyt zostaly pokryte 
z oplat z tytulu korzystania z zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych. 

4 

http:miesiC).ca
http:dotyczC).ce
http:wglC).du
http:dotyczC).cy
http:dotyczC).ce


Dzialania zwi'lzane z funkcjonowaniern placowek oswiatowych. 

1. 	 W omawianym okresie trwaly prace remontowo - porzqdkowe w Szkole Podstawowej 
w Kolozybiu (malowanie elewacji zewnytrznej, odnowienie czysci klas lekcyjnych, 
przygotowanie pomieszczenia na biblioteky, porzqdkowanie terenu na zewnqtrz, 
wykonanie nowych wejsc do szkoly i do sali gimnastycznej wraz z podjazdem dla 
osob niepelnosprawnych). 

2. 	 Wykonane zostaly rowniez prace w Szkole Podstawowej w Smardzewie 
naprawa instalacji elektrycznej, zamontowanie instalacji "odgromowej" , 

odnawianie czysc klas lekcyjnych. Aktualnie trwa odnawianie elewacji zewnytrznej , 
planowany termin zakoilczenia prac to 10 wrzesnia. 

Wymienione przeze mnie prace wykonywane Sq z przy udziale pracownikow zatrudnionych 

w ramach robot publicznych. 

Prace zakoilczyl rowniez Zesp61 zadaniowy powolany w celu opracowania zasad organizacji 

i funkcjonowania kontroli zarzqdczej w Urzydzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych. 

Protokoly z prac zespolu zostaly przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych w celu 

dokonania analizy uwag i wnioskow dotyczqcych funkcjonowania jednostek. Aktualnie 

trwajq prace dotyczqce wdrozenia w zycie wnioskow Zespolu zadaniowego dotyczqcych 

usprawnienia funkcjonowania, a takZe aktualizacji lub opracowania dokumentacji 

w Urzydzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. Kierownicy jednostek mieli za zadanie 

przygotowanie programow naprawczych z uwzglydnieniem wnioskow Zespolu zadaniowego. 

Pracujemy w tej chwili nad usprawnieniem, optymalizacjq i unowoczesnieniem systemu 

zarzqdzania zarowno w Urzydzie Gminy,jak i we wszystkichjednostkach organizacyjnych. 

Dzialania podejrnowane w zakresie drog grninnych, skwerow oraz porz'ldku 

1. 	 W omawianym okresie zlecalismy Gminnemu Zakladowi Komunalnemu prace 
zwiqzane z: 

• 	 rownaniem drog gminnych ( koszt okolo 11 800 zl.), 

• 	 biezqcym utrzymaniem i napraWq ubytkow bitumicznych ( Bolycin, Koliszewo, 
Niewikla, Sochocin) czysciowe dozwirowanie drog - Jydrzejewo, Kypa, Smardzewo, 
wykonane zostaly schody z kostki brukowej w Sochocinie, ul. Wojska Polskiego
lqczny koszt powyzszych prac to 15 551 zl.), 

• 	 wykonano modernizacjy drogi gminnej w Gutarzewie 0 dlugosci 820 mb. za kwoty 
39962 zl., 

• 	 wykonano modernizacje drogi gminnej w Jydrzejewie 0 dlugosci 300 mb. za kwoty 
12449 zl., 
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• 	 zakonczono prace zwi~zane z rozbi6rk~ mostu na rzece VVkra 
w Gutarzewie, 

• 	 ponadto wykonywane byly prace zwiqzane z utrzymaniem w nalezytym stanie 
technicznym stadionu gmiill1ego, cmentarza zolnierzy armii radzieckiej w Bolycinie, 
prace zwi~zane z utrzymaniem czystosci i porz(}.dku w samym Sochocinie oraz na 
terenie calej gminy. 

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

• 	 wznowiono punkty graniczne drogi gmiill1ej w Koliszewie, 

• 	 wykonano remont drogi gmiill1ej w Budach Gutarzewskich 0 dlugosci 220 mb. za 
kwoty 5 574 zl., 

• 	 wykonano remont drogi gmiill1ej w lydrzejewie 0 dlugosci 150 mb. za kwoty 6 325 zl., 

• 	 wykonano remont drogi gmiill1ej w Pruszkowie 0 dlugosci 350 mb. za kwoty 8 208 zl., 

• 	 zmodemizowano drogy gmiill1(}. w Kondrajcu 0 dlugosci 380 mb. za kwoty 16972 zl. , 
w tym w ramach funduszu soleckiego - 11 242 zl., 

• 	 zmodernizowano drogy gmiill1(}. w Kucharach Kr61ewskich 0 dlugosci 520 mb. za 
kwoty 18 936 zl., w tym w ramach funduszu soleckiego - 6 585 zl., 

• 	 zmodemizowano drogy gmiill1(}. w Kucharach lydowskich 0 dlugosci 210mb. za 
kwoty 11 783 zl, w tym z funduszu solecki ego 10 889 zl., 

• 	 wykonywane s(}. prace w zakresie podl~czenia nowych punkt6w oswietleniowych 
prace wykonywane s(}. w ramach funduszu soleckiego w nastypuj~cych 

miejscowosciach: 

-Baraki - 2 lampy, 

-Bolycin - 3 lampy, 

-Koloz(}.b - 3 lampy, 

-Idzikowice - trwaj(}. prace zwi~zane z wymian~ linii napowietrznej,a nastypnie byd~ 


montowane kable niezbydne do uruchomienia dodatkowych punkt6w 

oswietleniowych. 


Dodatkowo zlecilismy wykonanie oswietlenia ulicznego w miejscowosciach: 

- Kuchary lydowskie - 1 lampa, 

- Niewikla - 2 lampy, 

- Smardzewo - 1 lampa. 
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25 lipca przekazalismy Pailstwu Soltysom informacje 0 wysokosci funduszu solecki ego 
dla poszczeg6lnych solectw przewidzianych na 2014 rok. Przypominam, ze uchwaly zebran 
soleckich powinny byc podjyte do k0l1ca wrzesnia w celu okreslenia przeznaczenia srodk6w 
funduszu solecki ego na 2014 rok. 
Dzis po sesji proszy Panie i Pan6w Soltys6w 0 pozostanie po sesji na spotkanie zwilfzane 

z funduszem soleckim. 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

1. 	 Od dnia 1 lipca wdrozony zostal nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

2. 	Do dnia 13 sierpnia wplynylo do Urzydu Gminy 2060 deklaracji 
w sprawie wysokosci oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co stanowi 
97% og6lnej liczby deklaracji. Bardzo wysoki wskaznik. 

3. 	 Zgodnie ze zlozonymi deklaracjami 845 wlascicieli nieruchomosci zdecydowalo siy 
segregowac odpady . Jestesmy po terminie pierwszej i drugiej wplaty . 

4. 	Tylko 16.7% kontrahent6w nie dokonalo jeszcze oplaty za odbi6r odpad6w, osoby te 
informujemy 0 zaleglosciach, co skutkuje sukcesywnymi wplatami. 

5. 	Mam nadzieje, ze wszyscy mieszkailcy posiadajlf harmonogramy odbioru odpad6w. 
Kosze, worki do segregowania , a takze kody kreskowe Slf dostarczane. 

6. 	Odpady wielkogabarytowe bydlf odbierane r6wniez przez Przedsiybiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Plonsku, w II polowie pazdziernika, terminy odbioru 
wyszczeg6lnione Slf w harmonogramach 

7. 	 "Elektrosmieci" sC} przyjmowane na terenie Gminnego Zakladu Komunalnego sp. 
z 0.0., przez Przedsiybiorstwo Gospodarki Odpadami HB Recykling sp.z o. o. 
z Kielc. 

8. 	Po pierwszych dw6ch miesilfcach funkcjonowania systemu mozemy wycilfgnlfc 
pierwsze wnioski. 

9. 	 Moim zdaniem system funkcjonuje bardzo dobrze, jednak wszyscy uczymy siy 
nowych zasad postypowania z odpadami, a takZe wsp6lpracy z firmlf, kt6ra te odpady 
odbiera. 

10. W przypadku pytan zapraszam do Wydzialu Infrastruktury i Ochrony Srodowiska. 
Zachycam r6wniez do odwiedzania strony internetowej, gdzie informacje biezC}ce Slf 
umleszczane. 

Termomodernizacja budynkow uZytecznosci publicznej na terenie gminy Sochocin 

1. 	 Prace przebiegajC} zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 
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2. 	 Do 30 wrzesllla wykonany bydzie remont dachu na budynku szkoly w Sochocinie. 
Remont wykona firma wyloniona w wyniku procedur przetargowych - Usrugi 
remontowo-budowlane "UR-B" Krzysztof Wysocki. Na powyzszy cel skladalismy 
wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej 0 zwiykszenie subwencji ogolnej 
i otrzymalismy kwoty 120 000 z1. 

Dzialania podejrnowane w zakresie budowy sieci kanalizacji 

1. 	 W dniu 16 sierpnia podpisana zostala umowa z wykonawc~ wylonionym w drodze 
przetargu nieograniczonego. Jest to Zaklad Uslug Wodno - Kanalizacyjnych C.O. 
Gazu i Zaopatrzenia wsi w Wody Wieslaw Kuczalski. 

2. 	 Wyloniony zostal rowniez w drodze przetargu inspektor nadzoru pan Wojciech 
Jydrzejczyk. 

3. 	 Siec kanalizacji sanitarnej w Sochocinie bydzie wykonywana w III podetapach, 
a pierwsze prace rozpoczn~ siy na pocz~tku wrzesnia. Szczegolowo omowiy powyzsze 
przedsiywziycie przy przedstawianiu informacji 0 wykonaniu budzetu gminy za 
I pohocze biez~cego roku. 

Budowa sieci wodociagowej Sochocin-Gutarzewo 

Wykonawca - Zaklad Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie wykonuje 
prace, a ich termin zakonczenia to 31 sierpnia. 

Przydomowe oczyszczalnie sciek6w 

8 Iipca podpisana zostala umowa na wykonanie okresowego przegl~du technicznego 123 
przydomowych oczyszczalni sciekow, prace te wykonuje rowniez Zaklad Uslug Wodnych 
w Mlawie. Planowany tennin zakonczenia przegl~du - 30 Iistopada. Prace s~ juz na 
ukonczeniu. 

Najwazniejsze dzialania promujace gmine Sochocin to: 

I. 	 Zorganizowanie VII dni Sochocina pod haslem " W muzycznym tonie na stadionie" 
w dniu 27 lipca. 

2. 	 Realizacja zadania pod nazw~ "Wirtualna podroz po Izbie Guzikarstwa", na ktore 
przyznano nam pomoc finansow~ z Urzydu Marszalkowskiego Wojewodztwa 
Mazowieckiego w zakresie malych projektow. 

3. 	 Zorganizowanie obchodow 93 rocznicy "Bitwy Warszawskiej" w dniu 18 sierpnia. 

4. 	 Opracowanie 7 numeru "Faktow Sochocinskich. 
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5. Przystqpienie do konkurs6w: 

• "Gmina roku" , 
• "Zdrowa gmina". 

W informacji 0 dzialaniach miydzysesyjnych przedstawilam najwazniejsze zadania. 
Podejmujemy wiele innych niewymienionych przeze mnie czynnosci w celu dobrego 
realizowania zadan oraz sprawnej obslugi mieszkanc6w i jak najpelniejszego zaspokojenia 
ich potrzeb. 

Dzi~kuj~ za uwag~." 

Ad-5 

Nastypnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 5: 

"Informacja 0 przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego za pierwsze 

p6lrocze 2013 roku, informacja 0 ksztaltowaniu siy wieloletniej prognozy finansowej, 

informacja 0 przebiegu wykonania plan6w finansowych samorzqdowych instytucji kultury za 

pierwsze p6lrocze 2013 roku." 

Poprosil 0 zabranie glosu Paniq Anny Zwierzchowskq - W6jta Grniny. 

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

" Informacja 
W6jta Gminy Sochocin 

o przebiegu wykonania budzetu gminy Sochocin za I p61rocze 2013 roku, 

o ksztaltowaniu si~ wieloletniej prognozy finansowej, w tym 0 realizacji przedsi~wzi~(\ 
informacja 0 przebiegu wykonania pJan6w finansowych samorz~dowych instytucji 

kuItury za pierwsze p61rocze 2013 roku 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy 
w dniu 27 sierpnia 2013 r. 

Panie Przewodnicz~cy ! 
Panie, Panowie Radni ! 
Szanowni Panstwo ! 

W materialach rna dzisiejszq Sesjy zawarte Sq nastypujqce dokumenty dotyczqce wykonania 
budzetu za I p61rocze 2013 roku: 
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• 	 infonnacja 0 przebiegu wykonania budzetu gminy, 

• 	 infonnacja 0 ksztahowaniu siy Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

w tym 0 przebiegu realizacji przedsiywziyc, 


• 	 infonnacja 0 przebiegu wykonania plan6w finansowych samorzqdowych instytucji 
kultury. 

Stosownie do zapis6w ustawy 0 finansach publicznych komplet materia16w dotyczqcych 
przebiegu wykonania budzetu za pierwsze p6hocze biezqcego roku zostal przekazany 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

W chwili obecnej przedstawie Panstwu najistotniejsze dane obrazuj'lce poziom 
wykonania budzetu gminy na dzien 30 czerwca br. 

1: 	 Dochody budzetu gminy uchwalone pierwotnie w wysokosci 15 268 776 zl., po 
zmianach wynoSZq 16041 502 zl.. Wzrost 0 5.06% planowanych dochod6w jest 
wynikiem zwiykszenia dochod6w z tytulu uzyskanych przez gminy dotacji 
celowych i wplyw6w z tytulu odzyskanego wraz z odsetkami podatku od 
nieruchomosci . 

Za I p61rocze dochody budzetu wykonano w wysokosci 8561 025 zl., co stanowi 53, 37%, 
wtym: 

• 	 dochody biez~ce wykonano w wysokosci 8 558 544 zl, co stanowi 54,09% 
wykonania w stosunku do planu, 

• 	 dochody maj~tkowe - w wysokosci 2 481 zl., co stano wi 1,14% wykonania 
w stosunku do planu. 

Niski poziom wykonania dochod6w majqtkowych spowodowany jest tym, ze wplyw 
dotacji na inwestycje zgodnie z podpisanymi umowami nastqpi w II polowie 
biezqcego roku . 

• 	 dochody wlasne wykonano w wysokosci 2841 621 zl., co stanowi 
48,26 % wykonania w stosunku do planu, 

• 	 dochody z tytulu subwencji og61nej wykonano w wysokosci - 4 259 374 zl., co 
stanowi 56,82% wykonania w stosunku do planu, 

• 	 dochody z tytulu dotacji celowych z budzetu panstwa wykonano 
w wysokosci -1 460030 zl., co stanowi 59,78% wykonania w stosunku do planu, 

Obecnie przedstawie wykonanie dochod6w w wybranych dzialach klasyfikacji 
budzetowej: 

• 	 Dzial 750 - administracja publiczna - wykonano dochody w wysokosci 52 519 zl., co 
stanowi 58,27% wykonania w stosunku do planu, 
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• 	 Dzial 756 - dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych oraz od jednostek nie 
posiadaj~cych osobowosci prawnej - dochody wykonano w wysokosci 2 713 588 zl., 
co stanowi 47,99 %, w tym : 

- doch6d z podatku od nieruchomosci wykonano w wysokosci 1 067 918 zl., co 
stanowi 57,25% wykonania w stosunku do planu, 

- doch6d z podatku rolnego - 179 196 zl., co stanowi, 57,62 % wykonania 
w stosunku do planu, 

- doch6d z podatku lesnego - 64 125 zl., co stanowi 54,85% wykonania 
w stosunku do planu, 

- doch6d z podatku od srodk6w transportowych - 82 725 zl., co stanowi 52,49% 
w stosunku do planu. 

• 	 Dzial 758 - r6zne rozliczenia -w dziale tym ujyta jest subwencja og61na oraz jej 
cZysci: oswiatowa i wyr6wnawcza - wykonanie wynosi 4 259 374 zl., co stanowi 
56,82% wykonania w stosunku do planu. 

• 	 Dzial852 - pomoc spoleczna - wykonanie wynosi 1128083 zl., co stanowi 54,82% 
w stosunku do planu. 

Szanowni Panstwo! 

Przystepuje do przedstawienia wykonania wydatk6w budzetu gminy. 

II. 	Planowane wydatki budzetu gminy po zmianach wynosz~ 16829 745zl., 
w I p6!roczu biez<lcego roku zostaly wykonane w wysokosci 7944 114 zl., co 
stanowi 47,20% w stosunku do planu po zmianach. 

Najwyzszych wydatk6w dokonano w nastftPuj~cych dzialach: 

• 	 Dzial 750 - Administracja publiczna - 1 622 839 zl., co stano wi 50,33 % wykonania. 

• 	 Dzial801 - Oswiata i wychowanie - 3783930 zl., co stanowi 57,50 % wykonania, 
• 	 Dzial852 - Pomoc spoleczna - 1 278611 zl., co stanowi 52,80% wykonania, 

NaieZy zwr6cic r6wniez uwagft na dzial 600 - transport i I~cznosc, w kt6rym zaplanowano 
wydatki na drogi publiczne gminne w wysokosci 724 733 zl. 

W I polowie tego roku wykonano wiele prac w zakresie biez~cego utrzymania dr6g 
gminnych: zwirowania, r6wnania, koszenia traw, karczowania krzew6w. Znaczn~ pozycjy 
stano wily tez koszty zimowego utrzymania dr6g gminnych. 

Inwestycje w zalaesie dr6g gminnych byd~ realizowane w II polowie roku, a planowana na 
nie kwota to 271 322 zl. 
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Wydatki biezCj.ce wykonano w wysokosci 7796 424 zl., natomiast wydatki majCj.tkowe 
w wysokosci 147 690 zl. 

PrzyczynCj. niskiego wykonania planu wydatkow majCj.tkowych jest realizacja planowanych 
zadan inwestycyjnych i przedsiywziyc wieloletnich oraz dokonanie platnosci w drugiej 
polowie biez4cego roku. 

III. Planowane w 2013 roku zadania inwestycyjne nie objete Wieloletnia Prognoza 
Finansowa to: 

• 	 "Rozbudowa sieci wodoci~gowej na terenie gminy Sochocin" na odcinku Sochocin 
-Gutarzewo- planowany koszt zadania to 50000 zl.. Do realizacji inwestycji zostala 
wybrana oferta w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych Zakladu Uslug 
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie. W dniu 27 maja biezCj.cego roku 
podpisaJismy umowy z wykonawcCj. na kwoty 33 499 zl. Planowany term in 
zakonczenia robot to 31 sierpien 2013 roku, 

• 	 "Modernizacja drog gminnych w miejscowosciach: Droi:dZyn, K~pa, Kondrajec, 
Kuchary Krolewskie, Kuchary Zydowskie, Niewikla, Smardzewo" - planowany 
termin realizacji zadania to trzeci kwartal bieZ4cego roku, 

• 	 "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w mleJscowoscl 
Slepowrony" -planowany koszt zadania to 97322 zl. Na powyzsze zadanie ZarzCj.d 
Wojewodztwa Mazowieckiego przyznal nam dotacjy w wysokosci 35000 zl. 
Podpisalismy umowy w dniu 21 czerwca. Termin realizacji zaplanowany jest do 
31 pazdziernika br. 

• 	 "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Sochocin" 
planowany koszt zadania to 124012 zl. Na powyzsze zadanie zlozylismy wniosek 
o pomoc finansowCj. w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013. 
Wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany i zakwalifikowany do dofinansowania. 
29 kwietnia podpisalismy umowy 0 dofinansowanie. Maksymalny poziom 
dofinansowania to 80% kosztow kwalifikowanych. Realizacja zadania planowana jest 
w trzecim kwartale biezCj.cego roku. 

IV. Realizacia przedsiewziec ujetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia 
siy nastypujCj.co: 

• 	 "Termomodernizacja budynkow uZytecznosci publicznej w gminie Sochocin" 
wykonawca zakonczyl prace w budynku Przedszkola, aktualnie trwajCj. prace 
w budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum oraz Hali Sportowej. W biezCj.cym roku 
bydzie wykonana termomodernizacja budynku Stolowki szkolnej. W 2014 roku 
planowana jest termomodemizacja budynkow Urzydu Gminy i Gminnego Osrodka 
Kultury. Planowana kwota wydatkow na przedsiywziycie w 2013 roku to kwota 
1 087813 zl. - wykonanie 125 107 zl. 

Prace przebiegajCj. zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym 
i zgodnie z terminami zawartymi w umowach. 
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Przypominam, ze na realizacjy tego zadania podpisalismy umowy 
z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska Gospodarki Wodnej 
o dofinansowanie . Wykonawc~ jest firma SIMBUD Grzegorz Kuligowski, 
a inspektorem nadzoru - uslugi budowlane Andrzej Szadkowski. 

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Sochocin - etap IIa" 
w ramach realizacji przedsiywziycia w trybie ustawy Prawo zam6wien publicznych 
wyloniony zostal wykonawca - Zaklad Uslug Wodno-kanalizacyjnych, e.O. Gazu 
i Zaopatrzenia Wsi w Wody Wieslaw Kuczalski z Mlawy . Kwota realizacji 
przedsiywziycia po przetargu wynosi 2259 637 zl . Planowany termin zakonczenia 
realizacji przedsiywziycia to 30 czerwca 2015 rok. 

W ramach powyzszego przedsiywziycia zostal wyloniony r6wniez inspektor nadzoru. 

W zakresie realizacji przedsiywziycia podpisalismy umowy z Samorz'ldem 
Wojew6dztwa Mazowieckiego 0 przyznanie pomocy finansowej w ramach dzialania 
"Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej - PROW na lata 2007-2013." 
Dofinansowanie wynosi 75 % koszt6w kwalifikowanych. Komplet dokumentacji 
bydzie przedstawiony w Urzydzie Marszalkowskim w celu sprawdzenia jego 
poprawnosci oraz podpisania aneksu do umowy w zwi~zku z duzo nizsz~ cen~ 
realizacji przedsiywziycia po przetargu. 

Przedsiywziycie bydzie realizowane w trzech podetapach: 

1) 	 podetap I - bydzie zrealizowany do 31 grudnia 2013 roku i bydzie obejmowal 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Szkolnej od Publicznego Zespolu 
Szk61 i Przedszkoli Samorz~dowych 
w Sochocinie do ulicy Plonskiej ( tj. do przepompowni znajduj~cej siy na skwerze 
przy Poczcie, 

2) 	 podetap II - bydzie realizowany do 31 maja 2014 roku i bydzie obejmowal 
odcinek od przepompowni przy Poczcie do przepompowni przy Gminnym 
Zakladzie Komunalnym. Siec kanalizacyjna bydzie budowana na nastypuj~cych 
ulicach: Plonska, Nadrzeczna, Guzikarzy, czysciowo Sienkiewicza, Magazynowa, 

3) 	 podetap III - bydzie realizowany od przepompowni przy Gminnym Zakladzie 
Komunalnym i bydzie obejmowal nastypuj~ce ulice: Zeromskiego, magazynow~, 
czysciowo Sienkiewicza i czysciowo Wolnosci. Planowany termin realizacji III 
podetapu do 31 maja 2015 roku. 

• 	 "Remont, modernizacja i wyposazenie swietlicy wiejskiej 
w Koloz-rbiu" - rozpoczycie inwestycji planowane jest w II polowie biez~cego roku a 

jej zakonczenie w czerwcu 2014 roku. Prace rozpoczn~ siy po wylonieniu w trybie 
ustawy Prawo zarn6wien pubJicznych wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Na to 
zadanie zlozylismy wniosek 0 przyznanie pomocy finansowej w ramach dzialania 
"Odnowa i rozw6j wsi" w ramach PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich. Wniosek zostal pozytywnie rozpatrzony. 
Podpisalismy umowy 0 dofinansowanie z Samorz~dem Wojew6dztwa 
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Mazowieckiego. Calkowity koszt operacji wynosi 295 912 zl., w tym koszty 
kwalifikowane to 213 990 zl, a kwota pomocy to 171 192 zl. 

V. Fundusz solecki zostal uchwalony na 2013 rok w wysokosci 208 592 zl. 
W I polowie roku zrealizowalismy 3 zadania za kwoty 19 403 zl., Sq to: 

• 	 remonty drog , na ktore wydalismy 8 279 zl., 
• 	 uslugi zwiqzane z remontami drog ( karczowanie krzewow rosnqcych w pasie drog) 

wydalismy 11 123 zl. 
Do dnia dzisiejszego zostalo wykonanych wiele prac zwiqzanych z funduszem soleckim. 

VI. 	 Do najwazniejszych zadan zleconych, ktore realizowalismy 
w omawianym okresie nalezq: 

• 	 zwrot podatku akcyzowego od oleju napydowego zakupionego przez rolnikow oraz 
koszty obslugi zadania, 

• 	 prowadzenie rejestru wyborcow, 
• 	 wybory do rad gmin ( przeprowadzenie wyborow uzupelniajqcych), 
• 	 swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe, 
• 	 uslugi opiekullcze i specjalistyczne z zakresu pomocy spolecznej . 

Na realizacjy zadan zleconych w I polroczu przeznaczylismy kwoty 1 176855 zl., co stanowi 
57,78% planowanych wydatkow. 

VII. Wykonanie planu finansowego za I p61rocze 2013 roku Gminnego Osrodka 
Kultury przedstawia si-r nast-rpuj~co: 

• 	 przychody zrealizowano w wysokosci 180231 zl., co stanowi 52,69% wykonania 
w stosunku do planu, 

• 	 koszty ogolem zrealizowano w wysokosci 176808 zl., co stanowi 50,92% wykonania 
w stosunku do planu. 

VIII. W Gminnej Bibliotece Publicznej plan finansowy wykonano w spos6b 
nast-rpuj~cy: 

• 	 przychody zrealizowano w wysokosci 69 000 zl., co stanowi 55,20% wykonania 
w stosunku do planu, 

• 	 koszty ogolem zrealizowano w wysokosci 68336 zl, co stanowi 54,64% wykonania 
w stosunku do planu. 

IX. W I p61roczu 2013 roku jednostki budzetowe pozyskaly srodki finansowe w ramach 
rachunku dochod6w wlasnych . Zbiorcza realizacja planow finansowych przedstawia siy 
nastypujqCo: 

• dochody wykonano w wysokosci 112721 zl., co stanowi 37,57 % wykonania planu, 
• wydatki wykonano w wysokosci 38 974 zl., co stanowi 12,99 % wykonania planu. 

X. Podsumowuh.c wykonanie budzetu za I p61rocze nalezy stwierdzi6, ze: 
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• 	 wynik finansowy za I p61rocze wynosi 616 911 zl., 
• 	 przychody budzetu - 610 577 zl., 
• 	 rozchody budzetu - 175 250 zl., 
• 	 stan zadluzenia na dzien 30 czerwca 2013 roku wynosi 925 250 zl., 
• 	 stan zobowi~zan na dzien 30 czerwca 2013 roku wynosi 33 140 zl., 

XI. Skutki udzielonych przez gmine: 

• zwolnien - 79 306 zl., 
• 	 obnizenia g6mych stawek podatk6w lokalnych zgodnie z podjytymi uchwalami Rady 

Gminy - 126 555 zl., 
• 	 umorzenia zaleglosci podatkowych - 245 zl., 
• rozlozenia na raty zaleglosci podatkowych - 6 671 zl. 

L~czne skutki z powyzszych tytul6w wynosz~ 212 777 zl., co stanowi 1,33% 
planowanych dochodow og6lem. 

XII. Wieloletnia prognoza finansowa: 

Na dzien 30 czerwca 2013 roku zachow ana zostala korelacja wartosci przyjytych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013 - 2030 i uchwale 
budzetowej. 

Szczeg610wa informacja 0 ksztahowaniu siy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sochocin na lata 2013 - 2030 w formie tabelarycznej i opisowej znajduje siy w materialach na 
dzisiejsz~ sesjy. 

Panie Przewodnicz~cy! 
Wysoka Rado! 

Przedstawione przeze mnie najwazmeJsze realizowane zadania to wymleme efekty pracy 
wszystkich pracownik6w naszej gminy. 

Pracujemy wsp6lnie dla mieszkanc6w naszej gminy tak aby jak najlepiej sprostac 
wymaganiom, a takze wykonywac zadania gminy zgodnie z przepisami prawa. 

Poza zadaniami inwestycyjnymi wykonujemy wiele biez~cych zadan a takZe czynimy 
starania w celu poprawy jakosci pracy, porz~dkowania dokumentacji, jej uzupelniania lub 
tworzenia tam gdzie bylo jej brak, a przepisy prawa stawiaj~ okreslone wymagama. 
Pozyskujemy srodki finansowe na realizacje wielu zadan i przedsiywziyc. 

W spos6b ci~gly realizowanych jest wiele spraw biez~cych maj~cych na celu ulatwienie 
zycia codziennego w naszej gminie. 

Dbamy 0 estetyky otoczenia oraz 0 porz~dek, wiele zaangazowania wymagalo wdrozenie 
w zycie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi 

Najblizsze miesi~ce to okres wytyzonej pracy w zakresie realizacji zadan inwestycyjnych , 
zadan biez~cych oraz przygotowan do skladania wniosk6w w celu pozyskiwania srodk6w 
finansowychjuz na przyszle lata. 
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Dzi((kuj(( wszystkim, kt6rzy mnie wspierali i pomagali, Panu Przewodnicz~cemu, Paniom 
i Panom Radnym, Panstwu Sohysom, moim wsp6lpracownikom: Panu Jerzemu Ryzinskiemu 
- Zast((pcy W6jta, Pani Marzannie Kucharzak - Skarbnikowi Gminy, Pani Elzbiecie Krauze
Sekretarzowi Gminy oraz wszystkim pracownikom. Jest wiele pracy zaleglej, inwestycji 
i pracy biez~cej. 

Mam nadziej((, ze fundamentem dalszej naszej pracy b((dzie wsp6lpraca dla dobra naszeJ 
gminy i jej mieszkanc6w. 

Dzi~kuj~ za uwag~." 

Ad-6 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - przeszedl do punktu 6 "Informacja 

o stanie reaJizacji zadaiJ. oswiatowych za poprzedni rok szkolny, w tym 

o wynikach sprawdzian6w i egzamin6w." 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poprosil 0 zabranie glosu Pani~ Agnieszk(( Wisniewsk~ -

Inspektora do spraw oswiaty. 

Pani Agnieszka Wisniewska - Inspektor do spraw oswiaty - przedstawila " Informacja 

o stanie realizacji zadan oswiatowych gminy Sochocin w roku szkolnym 2012/2013" 

( informacja w materialach na sesj((). 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - podziykowal Pani Agnieszce 

Wisniewskiej - Inspektorowi do spraw oswiaty. Poprosil 0 zabranie glosu Pani~ Beat(( 

Grabarczyk - Tomaszewicz - Dyrektora Publicznego Zespolu Szk61 i Przedszkoli 

Samorz~dowych w Sochocinie. 

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - zglosil wniosek formalny, zeby Panstwo dyrektorzy 

szk61 nie odczytywali tych informacji, poniewaZ Radni otrzymali je w materialach na sesj((. 

Jedynie mog~ przedstawi6 dodatkowe informacje lub w punkcie dyskusja odpowiada6 na 

postawione pytania. 
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy ktos z Pailstwa 

Radnych chcialby zabrac glos odnosnie zlozonego wniosku. 

Nikt nie zabral glosu. 


Przewodnicz'}.cy Rady Grniny poddal pod glosowanie zlozony wniosek formalny zlozony 


przez Pana Tornasza Wiktorowicza. 


Wyniki glosowania: 

Glosowal0 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - o. 

Przewodnicz'}.cy Rady Gminy stwierdzil, ze wniosek formalny zostal przyjyty jednoglosnie. 

Pani Beata Grabarczyk - Tomaszewicz - Dyrektor Publicznego ZespoJu Szk6J 

i Przedszkoli Samorz~dowych w Sochocinie - orn6wila " Inforrnacjy 0 dzialalnosci 

Publicznego Zespolu Szk6l i Przedszkoli Sarnorz'!dowych w Sochocinie w roku szkolnyrn 

2012/2013" ( informacja w rnaterialach na sesjy). 

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

Grabarczyk - Tornaszewicz - Dyrektorowi Publicznego Zespolu Szk6l i Przedszkoli 

Samorz'}.dowych w Sochocinie. Poprosil 0 zabranie glosu Pani'}. Malgorzaty Tornaszek -

Dyrektora Szkoly Podstawowej w Kolozybiu. 

Pani MaJgorzata Tomaszek - Dyrektor Szkoty Podstawowej w Koloz~biu - przedstawila 

" Sprawozdanie z dzialalnosci Szkoly Podstawowej w Kolozybiu w roku szkolnym 

2012/2013" ( informacja w rnaterialach na sesjy). 

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

Tornaszek - Dyrektorowi Szkoly Podstawowej w Kolozybiu. Poprosil 0 zabranie glosu Pana 

Andrzeja Kozery - Dyrektora Szkoly Podstawowej w Srnardzewie. 

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - zwr6cil uwagy, ze Wysoka Rada przyjyla wniosek 

formalny. Poprosil Pana Przewodnicz'!cego, aby przestrzegal wniosku, poniewaZ 

w wiykszosci zostalo odczytane to, co bylo w rnaterialach, poniewaz wniosek byl jasno 

sprecyzowany. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - wyjasnil, ze Rada glosowala na 

tern at streszczenia tego , co dyrektorzy rnaj,! do powiedzenia i widocznie dyrektorzy uznali, ze 

streszczenie tak powinno wygl,!dac. Radni otrzyrnuj,! diety i zostali powolani na Radnych po 
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to, zeby wysrucha6 informacji miydzy innymi na temat oswiaty. To jest rok pracy dyrektor6w, 

nauczycieli i uczni6w tych szk61. To, ze nam siy gdzies spieszy to jest jedna sprawa, a druga 

to to, ze trzeba ludziom, kt6rzy ciyzko pracowali przez caly rok, da6 okazjy, aby mogli 

pochwali6 siy swoimi osiqgniyciami. 

Inna sprawa, ze nie wszyscy na sali majq te informacje. 

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - zapytal, po co byl przyjmowany wniosek formalny. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - odpowiedzial, iz po to, zeby 

wypowiedzi byly skr6cone. 

Pan Andrzej Kozera - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Smardzewie - przedstawil 

" Infonnacjy 0 realizacji zadan oswiatowych w Szkole Podstawowej w Smardzewie w roku 

szkolnym 2012/2013" ( informacja w materialach na sesjy). 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Panu Andrzejowi 

Kozerze - Dyrektorowi Szkoly Podstawowej w Smardzewie. 

Ad-7 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy -przeszedl do punktu 7 : "Informacja 

o zlozonych oswiadczeniach majqtkowych przez Radnych Rady Gminy Sochocin". 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze wszyscy Radni zlozyli oswiadczenia majqtkowe. Pan 

Lukasz Szabranski zlozyl pierwsze oswiadczenie majqtkowe w terminie 30 dni, od dnia 

zlozenia slubowania, natomiast pozostalych czternastu Radnych do 30 kwietnia 2013 roku. 

Podczas analizy oswiadczen majqtkowych nie stwierdzono nieprawidlowosci. Wszystkie 

oswiadczenia zostaly zlozone w ustawowym terminie. 

Ad-8 

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

"Informacja 0 zlozonych oswiadczeniach majqtkowych przez pracownik6w samorzqdowych 

wydajqcych decyzje administracyjne". 
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Przewodnicz(j.cy Rady poinformowal, ze pracowmcy samorz(j.dowi wydaj(j.cy decyzje 

administracyjne zlozyli oswiadczenia maj(j.tkowe w ustawowym terminie. Podczas analizy 

nie stwierdzono nieprawidlowosci. 

Nastypnie Przewodnicz(j.cy Rady Gminy zaproponowal 10 - minutow(j. przerwy. Poddal pod 

glosowanie propozycjy przerwy: 

Wyniki glosowania: 


Gtosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit( od glosu" - O. 


10 minut przerwy 

Ad-9 

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

Gminy. Przypomnial, ze nastypnym punktem jest punkt 9: " Dyskusja". Przewodnicz(j.cy 

Rady wyjasnil, ze w punkcie tym mozna zadawac pytania odnosnie wczesniej 

przedstawionych informac j i. 

Przewodnicz(j.cy Rady Gminy poddal pod glosowanie propozycJY, aby w dyskusji wZiyli 

udzial takze Soltysi: 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodnicz(j.cy Rady Gminy stwierdzil, ze propozycJa zostala przyjyta. Nastypnie Pan 

Dariusz Swiercz poprosil 0 zadawanie pytan. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - wyjasnil, ze kiedy 

zaproszeni Radni zwiedzali szkoly w Kolozybiu, to nie zauwazyli tych niedoci(j.gniyc, 

o kt6rych m6wila Pani Malgorzata Tomaszek - Dyrektor. Zapytal 0 wodoci(j.gowanie szkoly. 

Pani Malgorzata Tomaszek - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Koloz~biu - wyjasnila, ze 

wodoci(j.gowanie bylo tak zrobione, ze woda lala siy do piwnicy szkoly, poniewaz 

przeszkadzalo drzewo, kt6re nalezalo sci(j.c. 
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Pani Dyrektor dodala, ze zapraszaia do szkoly Pana Andrzeja Rutkowskiego - Radnego, ale 

nie skorzystal z zaproszenia. Powiedziala, ze Pan Zygmunt Pierzchaia oraz Pani W6jt mog~ 

potwierdzic jak wygl~dala piwnica. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - dodal, ze w szkole byl 

przeprowadzony remont. 

Pani Malgorzata Tomaszek - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Kolozl(biu 

odpowiedziala, ze wodoci~gowanie nie bylo skonczone. Po remoncie byia plesn i grzyb 

wars twa 1 0 cm. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, kto sporz~dzil 

protok61 odbioru po remoncie. 

Pani Malgorzata Tomaszek - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Kolozl(biu 

odpowiedziala, ze nie wie, kto sporz~dzil protok61 odbioru, poniewaz nie otrzymaia takiej 

dokumentacji. Po poprzednim dyrektorzy otrzymaia nieuporz~dkowan~, brakuj~c~ 

dokumentacjy w trzech kartonach. 

Pani Dyrektor dodala, ze zwr6cila siy do strazy pozarnej 0 wyciycie drzewa i Zaklad Uslug 

Wodnych w Mlawie dokonczyl wodoci~gowanie. 

Pani Marianna Jankiewicz - Radna - zapytaIa, w jakim terminie planowane jest 

rozstrzygniycie procedur przetargowych na remont swietlicy w Kolozybiu 

i zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Sochocinie. 

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - odpowiedziala, ze w tej chwili trwaj~ 

przygotowania do przetargu na zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego 

w Sochocinie i w najblizszym czasie rozpoczn~ siy prace. Natomiast w przypadku remontu 

swietlicy w Kolozybiu nalezy poczekac na dokumenty i pewnie w ci~gi najblizszego tygodnia 

zostanie ogloszony przetarg. Planowane zakonczenie zadania - czerwiec 2014 roku. W tym 

roku zostanie wyremontowany garaz dla OSP Koloz~b. 
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Pan Zygmunt Pierzchala - Radny - powr6ci1 do tematu piwnicy w szkole w Ko1ozybiu. 

Powiedzial, ze by1a tam plesn. Nalezy podziykowac obecnej Pani Dyrektor, ze poradzila sobie 

z tym problemem. 

Pani Malgorzata Tomaszek - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Koloz~biu - doda1a, ze nie 

by10 czasu na robienie zdjyc tej plesni w piwnicy, poniewaz jak najszybciej trzeba by10 

wszystko uporz~dkowac, zeby szko1a nie zostala zamkniyta. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - podziykowa1a dyrektorom, nauczycielom oraz 

wszystkim pracownikom szk61 za ich pracy. 

Pani W6jt doda1a, ze jest niezmiemie szczysliwa, ze wszystkie szko1y z terenu naszej gminy 

zaczy1y ze sob~ wsp61pracowac. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapyta1 0 § 4300 - zakup srodk6w pozostalych 

zawarty w informacji 0 przebiegu wykonania budzetu za I p61rocze 2013 roku, co oznacza w 

dziale administracja - 122000,00 zl, w dzia1e oswiata - 23350,19 zl i dziele sport - 8900,00 

z1. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjasni1a, ze w § 4300 - zakup us1ug 

pozosta1ych mieszcz~ siy us1ugi pozosta1e poza us1ugami remontowymi m.in. uslugi prawne, 

pocztowe, za wyw6z nieczystosci, us1ugi intemetowe, obs1uga oprogramowania np . obsluga 

program6w ksiygowych 10 tys. rocznie. Tak sarno jest w jednostkach organizacyjnych. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapyta1 0 § 4300 - zakup srodk6w pozosta1ych 

w oswiacie. 

Pani Beata Grabarczyk - Tomaszewicz - Dyrektor Publicznego Zespolu Szk61 

i Przedszkoli Samorz~dowych w Sochocinie - odpowiedzia1a, ze s~ to takie same jak 

w Urzydzie Gminy uslugi pozosta1e opr6cz remontowych. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - wyjasnil, ze na ca1~ gminy, w dziale oswiata jest 

23350,19 z1. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - doda1a, ze w informacji 0 przebiegu 

budzetu za I p6hocze 2013 roku jest analiza sprawozdania zbiorczego Rb - 28S, a nie 

pojedynczych sprawozdan. Wszystkie jednostki sk1adaj~ sprawozdanie RB - 28S, l~cznie 

21 



z Urzydem Gminy, nastypnie te sprawozdania Sq lqczone , konsolidowane i przedstawiane jest 

jedno sprawozdanie. 

Pani Skarbnik zapytala, ze moze chodzi 0 dow6z uczni6w, bo to jest r6wniez usluga. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - wyjasnil, ze pytal generalnie 0 wszystko w § 4300, 

a Pani Skarbnik m6wila 0 uslugach pozostalych tylko Urzydu Gminy. 

Pani Beata Grabarczyk - Tomaszewicz - Dyrektor Publicznego Zespolu Szk61 

i Przedszkoli Samorz~dowych w Sochocinie - dodala, ze w uslugach pozostalych Sq 

kontenery na smieci , kt6re bardzo duzo kosztujq. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - dodala, ze szczeg610we informacje 

zawarte Sq w cZysciach opisowych do sprawozdania z poszczeg61nych plac6wek 

oswiatowych. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - wyjasnil, ze w czysciach opisowych sprawozdania nie 

rna tak szczeg610wych informacji jak np. 0 kontenerach. 

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

Radnych chcialby zabrae glos w punkcie " Dyskusja". 

Nikt nie zabral glosu. 

Ad - 10 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do pUnktu 10 : "Podjycie 

uchwal". Przedstawil pierwszy projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz 

nieruchomosci gruntowej stanowi~cej wlasnosc gminy Sochocin. Poprosil 0 zabranie glosu 

Paniq Annq Zwierzchowskq - W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze projekt uchwaly dotyczy dzialki 

o powierzchni 0,0600 ha nr 30 w Kucharach Zydowskich. Pani Bogumila Miloszewska 

zwr6cila siy z prosbq do W 6jta Gminy Sochocin 0 sprzedaz tej dzialki , poniewaZ ta dzialka 

przylega do jej nieruchomosci. Pani Miloszewska twierdzi, ze dzialka jest niezamieszkala 

i stanowi skupisko smieci. Z uwagi na powierzchniy dzialki mozna by jq potraktowac jako 

budowlanq. Natomiast dzialka ta rna ksztah tr6jkqta, wiyc nie moze bye traktowana jako 
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budowlana, bo nic nie mozna tam postawic. Dzialka bydzie sprzedana w drodze przetargu. 

Rzeczoznawca wycenil dzialky w dniu 22 lipca na kwoty 2 700 zl.( cena wyjsciowa) do 

przetargu. 

Przewodnicz,!-cy Rady Gminy zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos 

odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz'!-cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaIy: 

XXIII/187/2013 - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej 

stanowi~cej wlasnosc gminy Sochocin 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodnicz'!-cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podjytajednoglosnie. 

Nastypnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz'!-cy Rady Gminy - przedstawil kolejny projekt 

uchwaly w sprawie wyrai:enia opinii dotycz'!-cej planu aglomeracji Sochocin. Poprosil 

o zabranie glosu Pani,!- AMy Zwierzchowsk,!- - W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasniIa, ze przyjyta aglomeracja Sochocin 

byla powiykszona 0 tereny po lewej stronie za stacj,!- benzynow,!- w kierunku Ciechanowa 

i obejmowala tereny pod uslugi przemysl. Gmina zwr6cila siy do Wojewody Mazowieckiego 

o zmniejszenie aglomeracji, poniewai: okreslone przez Wojew6dzki Fundusz Ochrony 

Srodowiska i Krajowy Program Ochrony Srodowiska wskazniki pokazywaly, ze nasza 

aglomeracja jest za duza i nie zd,!-zymy takiego terenu w odpowiednim czasie skanalizowac. 

Za nieskanalizowanie tych teren6w gmina musialaby placic wysokie kary na Fundusz 

Ochrony Srodowiska. St,!-d tez gmina wyst'!-pila 0 zmniejszenie tej aglomeracji, aby nie placic 

kar, poniewaz zaplanowane dwa etapy kanalizacji IIa i IIb nie obejmowalby tych teren6w, 

kt6re zostaly wyl'!-czone z aglomeracji. W przyszlosci mozna bydzie rozszerzyc aglomeracjy. 

Przewodnicz'!-cy Rady Gminy zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos 

odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 
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Nikt nie zabra1 glosu. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy podda1 pod glosowanie projekt uchwa1y: 

XXIII/18812013 - w sprawie wyra:ienia opinii dotycz~cej planu aglomeracji Sochocin 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzi1, ze uchwa1a zosta1a podjyta jednog1osnie. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawi1 kolejny projekt 

uchwa1y w sprawie zaci~gni'tcia zabezpieczenia dlugoterminowej pOZyczki 

z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Poprosi1 0 zabranie 

glosu Pani,! MarZalU1y Kucharzak - Skarbnik Gminy. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjasnila, ze w 2012 roku Wysoka Rada 

podjy1a uchwa1y sprawle zacl,!gmycla zabezpieczenia pozyczki 

na realizacjy tennomodernizacji budynk6w uzytecznosci publicznej. W zwi,!zku z licznymi 

zmianami zasadnym jest podjycie nowej uchwa1y i uchylenie poprzedniej, a nie dokonywanie 

zmian tamtej uchwa1y. Zosta1a zmieniona kwota pozyczki ze 1 225 600,00 zl do kwoty 

740717,00 zl, wysokosci transz pozyczki, okres sp1aty z 12 lat do 8 lat oraz za1,!cznik 

" Przep1yvv' srodk6w finansowych". Zasadnym jest podjycie tej uchwa1y. 

Sp1ata rat pozyczki przedstawia siy w spos6b nastypuj,!cy: 

- w 2015 roku - 49024,00 z1., 

- od 2016 2021 - 98048,00 z1., 

- w 2022 roku - 103 405,00 z1. 

Pozyczka bydzie oprocentowana w wysokosci WIBOR 3M plus + 50 pUnkt6w bazowych. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy zapyta1, czy ktos z Panstwa Radnych chcia1by zabrac glos 

odnosnie przedstawionego projektu uchwa1y. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal Pani,! Skarbnik, czy na dzien dzisiejszy jest 

w stanie wyliczyc koszt zaci,!gniycia tej pozyczki. 
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Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - odpowiedziala, ze przy przyJYclU 4 

procentowego oprocentowanie okolo 190 000,00 zl. w ciqgu 8 lat. 

Zgodnie z podpisanq umOWq bydq obowiqzywaly stopy procentowe na koniec roku 

poprzedniego. Pani Skarbnik dodala, ze wyliczyla caly okres 4%, a rynek pokazuje, ze stopy 

malejq, wiyc mogla przyjqc trochy zawyzone oprocentowanie. 

Przewodniczqcy Rady Gminy zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos 

odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaIy: 

XXIIU189/2013 - w sprawie zaci~gnic;cia i zabezpieczenia dlugoterminowej pozyczki 

z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaia zostaia podjyta jednogiosnie. 

Nastypnie Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil dwa projekty uchwal w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013 - 2030 oraz w sprawie 

zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok. Poprosil 0 zabranie glosu Paniq 

Marzanny Kucharzak - Skarbnika Gminy. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - powiedziala, co nastypuje: 

"Dochody og6lem budzetu gminy ulegly zwiykszeniu 0 kwoty 128 700 zl. i dotyczq: 

1. 	Dochod6w biezqcych: 
a) wpIyw6w z tytulu zawartych um6w cywilnoprawnych w kwocie 1 000 zl; 
b) wpIyw6w z tytulu otrzymanych darowizn od sponsor6w na organizacjy VII 
dni Sochocina w kwocie 7 700 zl; 
c) wpIyw6w ze srodk6w rezerwy czysci oswiatowej subwencji og6lnej, zgodnie 
z pismem STS/482217g1BKU1l3 

Lqcznie dochody biezqce zwiykszono 0 kwoty 128 700 zl. 

Wydatki og6lem budzetu gminy Sochocin ulegly zwiykszeniu 0 kwoty 128700 

zl. i dotyczq: 


1 . Wydatk6w biezqcych (zwiykszenia) w kwocie 121 700 zl; 
2. Wydatk6w majqtkowych (zwiykszenia) w kwocie 7 000 zl. 
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Zwiykszenie wydatk6w maj<j.tkowych dotyczy: 

- kwoty p1anowanych wydatk6w na zakupy inwestycyjne w wysokosci 7 000 zl. 

z przeznaczeniem na zakup motopompy d1a Ochotniczej Strazy Pozamej . 

Zwiykszenie wydatk6w biez<j.cych dotyczy: 

- kwoty p1anowanych wydatk6w na remont dachu w Pub1icznym Zespo1e Szk61 i Przedszko1i 

Samorz<j.dowych w Sochocinie. 

Ponadto dokonano zmiany 1imit6w wydatk6w w 1atach 20 14-20 15 na przedsiywziycie 

"Budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Sochocin - etap IIa" do wysokosci kwot 

po rozstrzygniytym przetargu. 


Zwiykszenia - 128700 zl. 

w dzia1e 010 Ro1nictwo i lowiectwo wprowadzono dochody uzyskane z tytulu zawartych um6w 

cywi1noprawnych w kwocie 1 000 zl., 

w dzia1e 750 Administracja pub1iczna wprowadzono dochody w wysokosci 7 700 zl. z tytulu wplat 

od sponsor6w na organizacjy VII dni Sochocina, 

w dzia1e 758 R6zne rozliczenia wprowadzono dochody ze srodk6w rezerwy cZysci oswiatowej 

subwencji og61nej w wysokosci 120 000 zl. 


Zmniejszenia - 6 000,00 zl. 

Zwiykszenia - 134 700,00 zl. 

w dzia1e 750 Administracja pub1iczna zwiykszono wydatki 0 kwoty 7 700 zl. na koszty organizacji 

VII Dni Sochocina , zgodnie z dokonanymi wplatami od sponsor6w, 

w dzia1e 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa zmniejszono wydatki biez<j.ce 

o kwoty 6 000 zl. i zwiykszono wydatki maj<j.tkowe 0 kwoty 7 000 zl. z przeznaczeniem na zakup 

motopompy d1a OSP w Idzikowicach, 

w dzia1e 80 1 Oswiata i wychowanie zwiykszono wydatki na zakup uslug remontowych 0 kwoty 

120 000 zl. w zwi<j.zku z uzyskaniem srodk6w na remont dachu w Pub1icznym Zespo1e Szk61 

i Przedszko1i Samorz<j.dowych w Sochocinie. 

W zal<j.czniku na zadania inwestycyjne na 20 13 rok nieobjyte Wie101etni<j. PrognoZ<j. Finansow<j. 

w ramach p1anowanych srodk6w objyto modernizacjy drogi gminnej w miejscowosci Gutarzewo." 


Przewodnicz<j.cy Rady Gminy zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabra6 glos 

odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz<j.cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XXIIII190/2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin 

na lata 2013 - 2030 

Wyniki g!osowania: 

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

Przewodnicz<j.cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podjytajednoglosnie. 
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Nastypnie Przewodnicz'!cy Rady Gminy zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac 

glos odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaIy: 

XXIU/19112013 - w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok 

Wyniki glosowania: 

Glosowal0 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - 0. 

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podjytajednoglosnie. 

Ad - 11 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 11 : 

"InterpeJacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji". Zapytal, kto 

z Pans twa Radnych chcialby zabrac glos w tym punkcie. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - poprosil 0 pomoc 

w wytyczeniu dzialki przeznaczonej na plac zabaw w Idzikowicach. Zapytal, czy nie 

pomogliby Panowie - pracownicy interwencyjni. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze grupa pracownik6w 

w ramach rob6t publicznych 10 wrzeSnia konczy pracy w szkole w Smardzewie, a p6Zniej 

zaplanowanq maj,! pracy przy malowaniu straZnicy w Sochocinie oraz remont straznicy 

w Drozdzynie. lezeli bydzie to mozliwe to na pewno taka pomoc bydzie. W przypadku 

wytyczenia granic placu zabaw, to potrzebny jest geodeta. Pani W6jt zaprosila do dalszej 

rozmowy w gabinecie. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal 0 drogy 

wyremontowanq w Pruszkowie, kt6rej CZySC jeden mieszkaniec stalerzowal. Droga zostala 

zwyzona, naiezaloby tak zalatwic, aby zostala wyszykowana na jego wlasny koszt. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - zaprosila Pana Radnego i Soltysa WSI 

Pruszkowa do siebie, aby na ten temat porozmawiac. 
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Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zaapelowal do Pailstwa 

Sohys6w, aby poinfonnowali mieszkailc6w, aby na budynkach powiesili numery posesji , co 

ulatwi pracy os6b odbierajqcych smieci z pojemnik6w. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal, jaki bydzie okres zwrotu poniesionych 

koszt6w na tennomodemizacjy. Radny poprosil 0 pisemnq kalkulacjy na nastypnq sesjy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze nie moze dzis stwierdzie 

o ile zmniejszy siy zuzycie gazu na przyklad w Szkole w Sochocinie. Pani W6jt dodala, ze 

moze udostypnie audyty energetyczne sporzqdzone przez fachowc6w, natomiast 

o oszczydnosciach mozna m6wie dopiero po roku. 

Pani W6jt dodala, ze wtedy Pani Dyrektor dokona analizy, kt6ra zostanie Panu Radnemu 

przedstawiona. 

Przewodniczqcy Rady Gminy zapytal, kto z Pailstwa Radnych chcialby zabrae glos w tym 

punkcie. 

Nikt nie zabral glosu. 

Ad - 12 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 12 : " Wolne 

wnioski i zapytania". Zapytal, kto z Pailstwa Radnych chcialby zabrac glos w tym punkcie. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, ze Pan Przewodniczqcy na ostatniej sesji 

zadeklarowal, ze sekretariat Biura Rady na nastypnq sesjy skseruje Radnym dokumenty 

dotyczqce Wsp61noty Wiejskiej wsi Gromadzyn. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - powiedzial, ze dokumenty zostanq 

skserowne w ciqgu 10 minut po sesj i. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, ze dokumenty mialy bye skserowane na 

sesjy, aby mogla bye przeprowadzona dyskusja. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - powiedzial, ze dokumenty na 

pewno bydq skserowane. 
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Nastypnie Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, co nastypuje: " Chcialem 

zapytac 0 pewne sprawy, kt6re byly poruszane w " Faktach" ill 7. Byla tam informacja 

zawarta, dotyczqca kompletowania dokllmentacji skladnik6w majqtkowych gminy. Czy to 

kompletowanie pojawilo siy wnioskiem z ksiqg wieczystych, czego konkretnie dotyczylo, jaki 

to stanowilo koszt? Rodzi siy przy tym nastypujqce pytanie: czy w og61e w ewidencji nie byly 

ujyte skladniki majqtkowe, bo przeciez to jestmajqtek gminy? 

Nastypne pytanie: zaciqganie pozyczek, kredyt6w jest niewqtpliwie zadluzaniem gminy, to 

jest fakt oczywisty. Z takim faktem mamy do czynienia w naszej gminie. Interesuje mnie, kto 

postawil taki zarzut zadluzania gminy, proszy wskazac osoby, kt6re postawily zarzut 

zadluzania przez W6jt Zwierzchowskq gminy?" 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - powiedziala, co nastypuje: " Szanowni 

PaIlstwo obok mnie siedzi Pani Sekretarz - Elzbieta Krauze, ja niedawno jeszcze 

pokazywalam Pani Sekretarz cZysc dokumentacji, kt6ra zostala do uporzqdkowania. Ja 

powiem, co ja zastalam, nawet jednej karty srodka stalego. Cala ewidencja majqtku gminy 

stanowila kartka papieru podaniowego, moze dwie kartki. Jeszcze je mam, nie zniszczylam 

tego. Ja Pailstwu na nastypnq sesjy pozwoly sobie przyniesc i pokazac. Ponadto Szanowni 

Panstwo, we wszystkich bilansach, kt6re stanowiq kategoriy A, ja jestem w stanie r6wniez te 

bilanse odnaleic i Panstwu pokazac. Nigdy nie byly wykazywane w pozycji aktyw6w bilansu 

grunty. W zwiqzku z powyzszym, po przejyciu przez mnie tego, co zastalam, prosilam 

wsp6lpracownik6w, kierownik6w, mam pismo w sprawie inwentaryzacji z 2010 roku. 

R6wniez nie uzyskalam tych danych, aby wprowadzic do ksiqg rachunkowych. To 

skutkowaloby dyscyplinq finans6w publicznych dla Pani W6jt, jak i dla mnie jako Skarbnika 

Gminy. Dostalam te dane po interwencji Pani W6jt w czasie kontroli, przed koncem marca, 

takZe moglam wprowadzic do ksiqg rachunkowych 2011 roku ." 

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - odniosla siy do " Fakt6w Sochocinskich" 

i powiedziala, ze to mieszkaI1cY naszej gminy przychodzq do Pani W6jt i m6wiq, ze Radni 

m6wiq 0 tym, ze Pani W6jt zadluza gminy. 

Pani Marianna Chybala - Radna Powiatu Plonskiego - poinformowala, ze wystqpila do 

Wojew6dzkiego Zarzqdll Dr6g 0 wybudowanie chodnika we wsi Kolozqb. Prosby SWq Pani 

Radna podparla pismem z Powiatowej Komendy Policji 0 ilosci wypadk6w smiertelnych 

w tej okolicy. 
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Nastypnie Pani Marianna Chybala odczytala pismo, kt6re otrzymala od Wojew6dzkiego 

Zarzqdu Dr6g. Wojewodzki Zarzqd Drog poinformowal, ze popiera inicjatywy mieszkanc6w 

wsi Kolozqb. Wojew6dztwo nie rna srodk6w, aby zrealizowac to zadanie ze srodkow 

wlasnych. 

Radna Powiatu PI0l1skiego zaapeiowala do Rady Gminy wladz gminy, aby pomysleli 

o czysciowej pomocy w realizacji tego zadania. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - poinformowal, ze przy odbiorze 

diet Panstwo Radni otrzymajq skserowane pisma, kt6re wpIynyIy do Rady Gminy. 

Pani Ewa Domanska - Soltys wsi Gromadzyn - podziykowala Pani Mariannie Chybale za 

to, ze ruszyly prace na drodze Biele - Kolozqb - Gromadzyn dziyki Pani interwencji. 

Poprosila 0 zlozenie podziykowan dla Pani Muchy oraz calego Zarzqdu Powiatu za wsparcie. 

Poprosila 0 dalszq pomoc i wspolpracy. 

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

zabrac glos w tym punkcie. 

Nikt nie zabral glosu. 

Ad- 13 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zamknql obrady XXIII Sesji Rady 

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

Przewod 

Protok61 . 0~z~9liIa: 
?fnS"f£() 

Izab ' Kosinska 
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