
Protok61 Nr XXVII 

z XXVII Sesji Rady Gminy Sochocin 


z dnia 17 grudnia 2013 roku 


w sali narad Urz~du Gminy Sochocin 


pod przewodnictwem Pana Dariusza Swiercza 


- Przewodnicz'tcego Rady Gminy 


Obrady rozpocz~to 0 godz. 12.00 

Stan Radnych -15, obecnych - 14 

Zakonczono 0 godz. 15.50 

Ad-l 

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

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - otworzyl XXVII Sesj~ Rady 

Gminy Sochocin VI kadencji samorz'tdu gminnego. Stwierdzil, ze w Sesji uczestniczy 

14 Radnych, czyli quorum wladne do podejmowania prawomocnych uchwal. 

Nast~pnie powital Panstwa Radnych i Panstwa Sohys6w, Pani't Ann~ Zwierzchowsk't 

W6jta Gminy Sochocin, Pana Jerzego Ryzinskiego - Zast~pc~ W6jta, Pani't Elzbiet~ Krauze 

- Sekretarza Gminy, Pani't Marzann~ Kucharzak - Skarbnika Gminy, Pana Jacka Niesciora 

przedstawiciela Kancelarii Radcy Prawnego w Pultusku, Pani't Jadwig~ Gilewsk't - Dyrektora 

Banku Sp6ldzielczego Oddzial w Sochocinie, Czlonka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby 

Rolniczej - Pana Jana Antonowicza, dyrektor6w plac6wek oswiatowych (wedlug listy 

obecnosci), kierownik6w jednostek organizacyjnych (wedlug listy obecnosci), Pani't Milen~ 

Konopk~ - Prezesa Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. w Sochocinie, Pani't 

Malgorzat~ Gizinsk't - Ksi~gow't Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. w Sochocinie, 

kierownik6w wydzial6w (wedlug listy obecnosci), przedstawicieli medi6w. 

Ad-2 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil porZ'tdek obrad 

w nast~puj'tcej kolej nosci: 

1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. 	 Przyjfcie porz~dku obrad. 

3. 	 Przyjfcie protokolu z Sesji Rady Gminy Sochocin, kt6ra odbyla sif w dniu 
14 Iistopada 2013 roku. 

4. 	 Informacja W6jta 0 dzialaniach mifdzysesyjnych. 

1 



.. 


5. Dyskusja. 

6. Podjfcie uchwal: 

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

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

3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin, 

4) w sprawie uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2014 rok, 

5) w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej stanowiqcej 
wlasnose gminy Sochocin, 

6) w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sochocin w latach 
2014 - 2016, 

7) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 
Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok, 

8) w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2014 rok, 

9) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok, 

10) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2014 rok. 

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

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknifcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz'\ccy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - zapytal, czy ktos z Pailstwa Radnych 

chcialby zabrae glos odnosnie przedstawionego porz'\cdku obrad. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy zglosil wniosek formalny 

dotycz'\ccy zdj~cia z porz'\cdku obrad projektu uchwaly budzetowej na 2014 r. ze wzgl~du na 

to, ze Radni otrzymali dokumenty na sesji i nie s'\c w stanie odpowiednio si~ do debaty 

przygotowae. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy poprosil 0 opini~ Pana Mecenasa. 

Pan Jacek Niescior - Radca Prawny powiedzial, ze uchwala budzetowa jest 

najwamiejszym aktem zwi'\czanym z funkcjonowaniem gminy i powinna bye koniecznie na 

tej Sesji rozpatrywana i do koiica roku podj~ta. Wyjasnil, ze z uzyskanych od Pani Skarbik 

informacji wynika, ze jest tylko autopoprawka do projektu. 

Pan Jacek Niescior doda!, ze przy uchwale budzetowej autopoprawka zostanie dokladnie 

objasniona. Zaproponowal, zeby nie zdejmowae projektu uchwaly budzetowej z porz'\cdku 
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obrad, poniewaz jesli Radni jej nie przyjrnct, to zgodnie z ustawq 0 finansach publicznych i tak 

bt(dzie obowiqzywala. 

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

autopoprawkt( do uchwaly nalezy w porzttdku obrad glosowac. 

Pan Jacek Niescior - Radca Prawny odpowiedzial, ze nie. 

Pani Anna Giranowska - Radna - skierowala pytanie do Pani W6jt, dlaczego Radni 

rnaterialy otrzyrnali tak p6zno. Kornisja Rewizyjna i Kornisja Gospodarcza spotkaly sit( 

w piqtek, aby orn6wic autopoprawki. Zapytala dlaczego Radni nie otrzyrnali tych rnaterial6w 

w poniedzialek. 

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

Skarbnik Gminy. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjasnila, ze op6znienie w dostarczeniu 

Radnyrn rnaterial6w jest spowodowane tyrn, ze dopiero w piqtek uzyskano opini~ Regionalnej 

Izby Obrachunkowej 0 projekcie budzetu i projekcie wieloletniej prognozy finansowej. 

Regionalna Izba Obrachunkowa zalecila zrnian~ "wolnych srodk6w'" planowanych 

w zeszlorocznych budzetach zarnienic na "kredyt". Dlatego tez nie bylo czasu, zeby Panstwu 

Radnyrn wczesniej rnaterialy w tej sprawie dostarczyc. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - wyjasnil, ze w budzecie nic sit( nie 

zrnienilo, konstrukcja budzetu jest ta sarna, tylko sformulowanie "wolnych srodk6w" 

na "kredyt". 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy dodaia, ze budzet nie rna zadnych bit(d6w 

formalnych, tylko zgodnie z zaleceniarni Regionalnej Izby Obrachunkowej nast~puje zrniana 

"wolne srodki" na "srodki z kredytu". 

3 



• 


Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze jeSliby Rada wczesniej wiedziala, 

to mozna by zrobic ci~cia w budzecie. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjasniIa, ze albo jest budzet deficytowy 

alba nadwyzkowy. Nie mozna zrobic nadwyzki budzetu ponad 1 300 000,00 zl. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze mozna " dziur~ budzetow'l" pokryc 

z ci~c i znalezc w budzecie jeszcze jakies srodki, zeby nie finansowac z kredytu. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjasniIa, ze planowany deficyt budzetu 

w kwocie 1 300 000,00 zl planujemy pokryc srodkami pochodz'lcymi z pozyczki i z kredytu, 

gdzie byly planowane wolne srodki. Takiej nadwyzki ponad 1 300 000,00 zl nigdy nie bylo 

planowanej w dotychczasowych budzetach i gmina takiej nadwyzki nie wygeneruje. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy ktos z Pa6.stwa 

Radnych chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego porz'ldku obrad. 

Nikt nie zabral glosu. 


Przewodnicz'lcy Gminy - Pan Dariusz Swiercz poddal pod glosowanie porz'ldek obrad 


XXVII Sesji Rady Gminy Sochocin: 


Wyniki glosowania: 

Glosowalo 14 Radnych : "za" - 9, Radnych, "przeciw" - 4, "wstrzymal si~ od glosu" - 1. 

Przewodnicz'lcy Rady Gminy stwierdzil, ze porz'ldek obrad zostal przyj~ty wi~kszosci'l 


glosow. 


Ad-3 


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


" Przyj~cie protokoru z XXVI Sesji Rady Gminy Sochocin, ktora odbyla si~ 


w dniu 14 listopada 2013 roku". Nast~pnie zapytal, czy w tym pUnkcie ktos z Pa6.stwa 


Radnych chcialby zabrac glos. 


Nikt nie zabral glosu. 
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Przewodniczetcy Rady Gminy poddal pod glosowanie protok61 z XXVI Sesji Rady Gminy 

Sochocin, kt6ra odbyla si~ w dniu 14 listopada 2013 roku : 

Wyniki glosowania: 

G!osowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si<t od g!osu" - 0. 

Przewodniczetcy Rady Gminy stwierdzil, ze protok61 zostal przyj~ty jednoglosnie. 

Ad-4 

Nast~pnie Przewodniczetcy Rady Gminy przeszedl do punktu 4 " Informacja W6jta 

o dzialaniach mi~dzysesyjnych". Poprosil 0 zabranie glosu Paniet Ann~ Zwierzchowsket 

W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nast~puje : 

"Informacja 0 dzialalnosci mi~dzysesyjnej 

W6jta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 17 grudnia 2013 roku 

"Panie Przewodnicz~cy! 


Wysoka Rado! 


Panie i Panowie Soltysi! 


Szanowni Panstwo! 


Uchwaly podj~te przez Panstwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 

14 listopada zostaly przekazane do organ6w nadzoru zgodnie z obowietzujetcymi przepisami 

prawa oraz do kom6rek merytorycznych Urz~du Gminy w celu ich realizacji . 

W okresie od 14 listopada do 17 grudnia 2013 roku podejmowane byly dzialania 

w zakresie biezetcych spraw gminy w formie W6jta, najwazniejsze z nich to zarzetdzenia 

dotyczetce spraw finansowych. 

5 



W omawianym okresie przyj~to i rozpatrzono 152 wnioski w sprawle przyznama 

pomocy socjalnej 0 charakterze edukacyjnym - "stypendium szkolne". Pozytywnie 

rozpatrzono 147 wniosk6w na lqcznct kwot~ 49 725 zl. Stypendia zostaly wyplacone do dnia 

29 listopada. 

W dniu 27 listopada zakonczyly si~ prace urbanistyczne zwictzane z zaopiniowaniem 

przez Komisj~ urbanistyczno-architektonicznct projektu zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. W miesictcu styczniu 2014 roku projekt b~dzie wylozony 

do publicznego wglctdu. Terminy wylozenia oglosimy w prasie lokalnej, poprzez 

obwieszczenia, na stronie intemetowej Gminy Sochocin www.sochocin.pl. Informacje 

przekazemy r6wniez Paniom i Panom Soltysom. Caly harmonogram spotkan, bo planujemy 

wyjsc z Panem urbanistct w teren i spotykac si~ z tymi mieszkancami, kt6rzy zlozyli do nas 

wnioski aby mogli indywidualnie spotkac si~ z Panem urbanistct i zobaczyc jak wyglctdajct 

w oparciu 0 zlozone wnioski zaplanowane zmiany w projekcie planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

W sprawach gospodarki odpadami komunalnymi do dnia 10 grudnia do Urz~du 

Gminy wplyn~lo 99 % deklaracji, zgodnie z kt6rymi 845 wlascicieli nieruchomosci 

zadeklarowalo segregowanie odpad6w, a 1167 - zadeklarowalo nieselektywnct zbi6rk~ 

odpad6w. 10% kontrahent6w nie dokonalo oplaty. Osoby te informujemy 0 zaleglosciach 

i sukcesywnie dokonujct wplat. Pracownicy Urz~du Gminy majct mozliwosc biezctcego 

monitorowania wplat przez mieszkanc6w za pomocct programu komputerowego, kt6ry 

zapewnia jednoczesnie kompatybilnosc z programem bankowym. Mamy podglcid, czy 

mieszkancy wplacajct oplaty smieciowe i mamy podglctd rzeczywisty do firmy, kt6ra 

swiadczy nam uslugi odbioru odpad6w komunalnych - czy mieszkancy, kt6rzy 

w deklaracjach zadeklarowali selektywnct zbi6rk~ odpad6w, rzeczywiscie te odpady 

segreguJ<t. 

W zakresie przedsi~wzi~cia pod nazwct" Termomodemizacja budynk6w uzytecznosci 

publicznej na terenie gminy Sochocin" do konca listopada udalo si~ poddac kompleksowej 

termomodemizacji wszystkie budynki Publicznego Zespolu Szk61 Przedszkoli 

Samorzctdowych. W Sochocinie, a wi~c budynek szkoly, hal~ sportowq, przedszkole 

i sto16wk~. W grudniu mija rok od rozpocz~cia tej inwestycji, do chwili obecnej prace 

realizowane sct zgodnie z przyj~tym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Prace zostaly 

zakonczone, ten etap jest juz rozliczony, prace zostaly odebrane protokolamie, spisany zostal 

6 

http:www.sochocin.pl


jeszcze protokol do drobnych poprawek, ktore wykonane b~d£l na wlosn~ zamm firma 

przystllPi do kolejnego etapu, czyli do termomodemizacji budynku Urz~du Gminy 

i Gminnego Osrodka Kultury. G16wnym celem - poza wzgl~dami estetycznymi (widzimy 

bowiem ,ze budynki te wymagaj£l remontow) jest przede wszystkim racjonalizacja 

zarz£ldzania energi£l w budynkach uzytecznosci publicznej. Rozmawialam z Pani£l Dyrektor 

i pracownikami szkoly, juz dzisiaj czuje si((, ze jest znacznie cieplej przy znacznie mniejszym 

zuzyciu gazu, ale to b~dzie mozna obliczyc dopiero po zakonczeniu calego sezonu 

grzewczego. 

Kolejnym przedsi((wzi~ciem, ktore rozpocz((lismy w biez£lcym roku jest 

" budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Sochocin - etap II a". I podetap, czyli 

przeprowadzenie sieci kanalizacji na ulicy Szkolnej, przejscie ulica Ciechanowsk£l na ulic(( 

Plonsk£l i wykonanie I przepompowni dobiega konca. W najblizszy czwartek dokonamy 

odbioru robot tego etapu. Jest to zgodnie z naszymi zalozeniami koszt i rozliczenie tego etapu 

obejmowac b~dzie jesli chodzi 0 umow~ podpisan£l z Urz~dem Marszalkowskim dopiero 

w czerwcu, wtedy, kiedy skonczymy w przyszlym roku ulic(( Szkolnq, Nadrzecznq, Guzikarzy 

i cz~sciowo Sienkiewicza. 

Inwestycja pod nazw£l "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego 

w miejscowosci Sochocin" rozpocz~ta zostala w pazdziemiku, przewidywany termin 

zakonczenia prac zostal przelozony na koniec kwietnia 2014 roku. Tak£l decyzj~ podj~lismy 

ze wzgl~du na warunki atmosferyczne. Czekalismy na dostarczenie materialow do tzw. 

bezpiecznej nawierzclmi pod placem zabaw. Mielismy do wyboru, albo tylko bezpieczna 

nawierzchnia czerwona, alba tak jak jest w projekcie - kolorowa. Wybralismy te opcj((, 

ze realizujemy zgodnie z projektem, kolorowa nawierzclmie. Chodzi tez 0 wzgl((dy 

estetyczne, rna to przede wszystkim sluzyc dzieciom i rna im si~ podobac. Niestety, 

na kolorow£l nawierzclmi~ trzeba bylo czekac. Dostarczono j£l w momencie, kiedy 

temperatura powietrza na zewn£ltrz uniemozliwiala polozenie bezpiecznej nawierzclmi, 

dlatego podpisalismy aneks i do konca kwietnia ta inwestycja na pewno zostanie 

zrealizowana. Powierzchnia tego terenu sportowo - rekreacyjnego b((dzie z obejmowala 32 

ar, b((dzie na niej plac zabaw dla dzieci , boisko do gry w pilk~ nozn£l i siatkowk(( oraz 

CZ((SC rekreacyjna dla doroslych, gdzie b~dzie grill, ognisko, laweczki, gdzie dorosli b((d£l 

mogli mile sp((dzic czas. B((dzie tam rowniez gorka, z ktorej zim£l dzieci b((d£l mogly zjezdzac 

na sankach. Mam nadziej~ ze zgodnie z przyj~tym terminem - koniec kwietnia 2014 

roku inwestycja ta zostanie zamkni((ta. 
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W ramach biezqcego utrzymania dr6g wykonano nastetpujqce prace: 

• 	 przepust w pasie drogowym w Drozdzynie - 3126 zl. 

• 	 czetsciowe dozwirowanie ulic: Hermanowicza, Piaskowej i Cioska 

w 	 Sochocinie oraz naprawa ubytk6w w nawierzchni asfaltowej w Sochocinie 

i w Smardzewie - 5 300 zl. 

Ponadto wykonano modemizacjet drogi gminnej w Kondrajcu ( uiozenie asfaJtu)- 63 277 zl. 

Wyremontowano droget gminn£l:. w Slepowronach ( zwirowanie, karczowanie krzew6w) 

17489 zl. 

Wykonalismy r6wniez nastetpujqce prace w zakresie funduszu soieckiego: 

• 	 modernizacja drogi gminnej w Niewikli - 8 053 zl. 

• 	 czetsciowe dozwirowanie drogi gminnej w Koliszewie - 3 442 zl. 

• 	 zakup "posp6iki" na droget gminnq w Podsmardzewie - 6 317 zl. 

W ramach funduszu soleckiego uruchomione zostaiy dodatkowe punkty swietlne 

w miejscowosciach: 

• 	 Baraki - 2 lampy z oprzyrz£l:.dowaniem 

• 	 Koiozqb - 3 lampy z oprzyrzqdowaniem 

• 	 Boletcin - 3 lampy z oprzyrz£l:.dowaniem 


Te lampy juz swiec£l:.. 


• 	 Idzikowice - zakup i montaz kabla do zamontowania punkt6w swietlnych, zostalo to 

zrealizowane, lampy jednak nie swiec£l:. bo brakuje jeszcze licznika. To jest problem, 

kt6ry towarzyszyi nam przy realizacji przedsietwzi<tc przez caly ten rok. 

• 	 Biele - zostaia uiszczona opiata za zuZytq energiet oswietlenia ulicznego, poniewaZ 

zgodnie z zyczeniem mieszkanc6w tego soiectwa, tam paJi siet kaZda lampa, a nie tak 

jak w pozostalych soiectwach - co druga dlatego, ze mieszkancy za zUZyta energiet 

piacq z funduszu soleckiego. 
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Ponadto zamontowane zostaly r6wniez punkty oswietlenia ulicznego w: 

• Kucharach Zydowskich - 1 lampa 

• Niewikli - 2 lampy, to zostalo juz zrealizowane. 

W ramach promocJl gmmy Sochocin opracowany zostal 8 numer oficjalnego 

informatora gminy Sochocin " Fakty Sochocinskie", zorganizowany tez zostal "Jannark 

Swi'lteczny" w dniu 15 grudnia wsp6lnie z Gminnym Osrodkiem Kultury i Gminn'l Komisj'l 

Rozwi<\Zywania Problem6w Alkoholowych. Cz~s6 srodk6w, kt6re pochodzily z zebranych 

pieni'lZk6w za sprzedane materialy byly przekazywane na swi'lteczne paczki dla dzieci. 

Szanowni Panstwo ! 

Efekty naszej wsp6lnej pracy na rzecz : 

• rozwoJu gmmy, 

• umiej~tnego pozyskiwania srodk6w finansowych z Unii Europejskiej, 

• poprawy swiadczonych uslug dla mieszkanc6w, 

• podejmowania dzialan wplywaj'lcych na rozw6j i podnoszenie standard6w zycia 

mieszkanc6w 

zostaly docenione i zauwazone. 

Z wielk'l satysfakcj'l infonnuj~ Panstwa , ze Gmina Sochocin po raz pierwszy zostala 

laureatem konkursu "Mazowiecka Gmina Roku 2013" 

23 listopada podczas Wielkiej Gali Polskiej Przedsi~biorczosci otrzymalismy Srebmego Oda 

w kategorii "Gmina wiejska do 12 000 mieszkailc6w". 

Srebma statuetka zostala przyznana decyzj'l kapituly i organizator6w konkursu Mazowiecka 

Gmina Roku 2013 pod honorowym patronatem Marszalka Wojew6dztwa Mazowieckiego 

Pana Adama Struzika. 
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Nagroda ta, to prestizowy tytul, stanowi'tcy uhonorowanie pracy, to wielkie wyr6znienie dla 

naszej gminy. Zostalismy wyr6znieni wsr6d najlepszych instytucji dzialaj'tcych 

na Mazowszu. To sukces, uznanie i rozpowszechnianie dobrej marki gminy Sochocin. 

Macie Panstwo mozliwosc obejrzenia statuetki i zapoznania si~ z publikacjami 

towarzysz'tcymi temu zaszczytnemu wyr6znieniu. 

Szanowni Panstwo! 

Jestem Panstwu winna wyjasnienie dotycz'tce konkursu "Mazowiecka Gmina Roku 

2013". Konkurs zostal: zorganizowany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemyslu 

i Uslug oraz Europa 2000 Colsunting Sp. z 0.0. w ramach Narodowego Programu Promocji 

Polska Przedsi~biorczosc 2020. Patronat honorowy nad konkursem obj'tl Marszalek 

Wojew6dztwa Mazowieckiego Adam Struzik, ale konkurs tez wspieral Minister Gospodarki. 

W dniu 13 czerwca 2013 roku zostala podpisana umowa dotycz<\.ca pakietu promocyjnego 

w ramach tego konkursu. Przed przyst'tPieniem do udzialu w konkursie zostaly 

przeanalizowane warunki umowy i ocenilismy, ze koszt uczestnictwa w wysokosci 5.800,00 

zl. netto, brutto 7.134,00 zl. za dzialania promocyjne, w ramach tak wielkiego 

przedsi~wzi~cia jest dla naszej gminy korzystne. Powiem dla przykladu, kaZdego roku 

przyst~pujemy do prezentacji naszej gminy na lamach albumu, kt6ry jest wydawany pod 

patronatem Marszalka Wojew6dztwa Mazowieckiego co 2 lata i tutaj koszt 2 stron, a takie 

publikacje robimy od kilku lat, kt6re jest wydawane w nakladzie 5 tys. egzemplarzy 

i rozpowszechniane jest jedynie wsr6d administracji rz'tdowej i samorZ'tdowej wynosi 

5.000,00 z1. netto. 

W przeliczeniu na naklad 20 tys. egzemplarzy, za t~ ksi¢~, kt6r't mozecie Panstwo obejrzec 

Almament Polskiej Przedsi~biorczosci, to gdybysmy to przeliczyli, to ten Mazowiecki 

kosztowal by ponad 20.000,00 z1. Dlatego uznalismy, ze pakiet promocyjny za 7.134,00 zl. 

na 2 lata jest dla naszej gminy korzystny. M6wi~ 0 tym dlatego, ze slyszal:am j uz takie glosy, 

zreszt't prasa r6wniez byl't 0 tym informowana, jakoby ta nagroda zostala przez nas kupiona. 

To nie prawda. Zakupiony zostal pakiet promocyjny, natomiast nagrod~ przyznala nam 

kapitula konkursu. Nikt nie znal wynik6w konkursu, bowiem one zosta1:y przedstawione na 

wielkiej gali, kt6ra odbyla si~ 23 listopada w hotelu Gromada w Warszawie, w kt6rej 

uczestniczylo ponad 500 os6b z calej Polski. 

10 

http:dotycz<\.ca


Prosz~ Panstwa, 

Jesli chodzi 0 udzial romych gmm w tym konkursie. Zanim przystqpilismy 

do konkursu mielismy obowillZek przygotowania ankiety konkursowej, kt6ra zawierala 

informacj~ 0 dzialaniach zrealizowanych przez gmin~ w zakresie ochrony srodowiska, 

w zakresie edukacji , w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej , promocji gminy, rozwoju 

turystyki oraz zawierala obszeme dane dotycZ4ce budzetu gminy. Dane obejmowaly lata 2001 

- 2012. 28 sierpnia otrzymalismy od organizator6w informacj~ 0 pozytywnej ocenie naszej 

ankiety i to byl dopiero warunek do tego, abysmy zakwalifikowali si~ do grona 

nominowanych do tej nagrody. 

Do konkursu "Mazowiecka Gmina 2013" zostaly nominowane 23 gminy. Laureatami zostalo 

11, a wi~c jest klamstwem to, co pr6buje si~ m6wi6, ze gmina kupila sobie nagrod~. 

Przykro mi bardzo, ze tak wielki sukces nie jest radosciet dla wszystkich mieszkanc6w naszej 

gminy, a stanowi pole do bardzo nieprzyjemnych dyskusji. Mam nadziej~, ze wszyscy 

Pans two wycictgniecie z tego wnioski, bo ja uwatam, ze jest to rzeczywiscie nie dla mnie. 

To jest sukces dla naszej gminy. 

My b~dziemy promowani nie tylko wsr6d instytucji samorzetdowych, ale przede wszystkim 

wsr6d przedsi~biorc6w - to oni b~det 0 nas slyszeli. B~dzie to promo wane wsr6d 

najwi~kszych firm w Polsce i przez 2 lata prezentacja naszej gminy b~dzie na stronie 

intemetowej jako Gmina Roku przez okres 2 lat. 

lesli chodzi prosz~ Panstwa 0 pozostale dzialania w tym okresie. 

Byly jeszcze pytania, ile to kosztowalo naszych mieszkailc6w, jak to wygletda, ile katdy 

mieszkaniec za t~ statuetk~ zaplacil. 

Nie za statuetk~ tylko za promocj~ naszej gminy, ja to przeliczylam - na 1 mieszkanca jest 

to 98 groszy plus V AT to jest 1,20 zl na 2 lata, czyli 60 groszy na rok. 

la mysl~, ze jezeli chodzi 0 promowanie gminy w tak waznych prestizowych srodowiskach 

wsr6d parlamentarzyst6w, w ambasadach, bo i tam te informacje si~ znajdet za 60 groszy na 

mieszkailca, to chyba warto. 
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Prosz~ Panstwa, 

Zejdzmy do bardziej przyziemnych spraw, mianowicie przed nami miesi<tce zimowe, na razie 

aura bardzo nam sprzyja, nie mniej jednak kazdego dnia mozemy spodziewae si~ opadow 
, 

sniegu. Dobrze, ze huragan Ksawery delikatnie machn<tl ogonem przez nasz<t gmin~ i wiele 

szkod nie poczynil, ale musimy bye przygotowani na to, ze kazdego dnia snieg moze spase, 

dlatego wszystkie prace zwi<tzane z zimowym utrzymaniem drog, zostaly powierzone 

Gminnemu Zakladowi Komunalnemu w Sochocinie. 

Z tego co wiem, to wszystkie procedury zwiqzane z zamowieniami publicznymi w tym 

zakresie Pani Prezes j uz przeprowadzila. 

Ustalone zostalo, ze w pierwszej kolejnosci b~d<t odsniezane drogi, ktorymi kursuj<t 

auto busy szkolne . 

W nast~pnej kolejnosci b~d<t odsniezane drogi prowadz<tce do obiektow uzytecznosci 

publicznej oraz glowne cictgi komunikacyjne. 

Tradycyjnie, jak w latach poprzednich zgloszen w sprawach odsniezania powinni dokonywae 

Pailstwo Soltysi. Panstwo Soltysi znaj<t nr . tel. wiedz<t jak si~ kontaktowae gdyby zaszla 

potrzeba odsniezania. 

Chcialabym tez poinformowae wszystkich Panstwa, ze tak jak w poprzednich dwoch latach 

od 1 grudnia ruszyla tzw. mala trasa autobusu szkolnego, ktory zabiera najmlodsze dzieci 

zaraz po lekcjach, poniewaz teraz wczesnie robi si~ ciemno i dzieci zaraz po lekcjach 

odjezdzaj<t do domu. 

Tyle prosz~ Panstwa z tak krotkiego okresu pracy od ostatniej Sesji. 

Bardzo serdecznie dzifkujf wszystkim Panstwu za uwag~." 

Ad-5 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 5 porz<tdku 


obrad "Dyskusja". Zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrae glos. 


Nikt nie zabral glosu. 


12 



Ad-6 


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


6 porz'l.dku obrad "Podj~cie uchwa!". Przewodnicz'l.cy Rady Grniny przedstawi! pierwszy 


projekt uchwa!y w sprawie zrniany Wieloletniej Prognozy Finansowej Grniny Sochocin 


na lata 2013-2030 i drugi w sprawie zrniany uchwaly budzetowej Grniny Sochocin na 2013. 


Poprosil, 0 zabranie glosu Pani'l. Skarbnik. 


Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - powiedziala, co nast~puje: " Wysoka 


Rado, w zakresie dochod6w og6!ern dokonane zosta!y nast~puj'l.ce zrniany: 


- wprowadzono dochody z tytu!u dotacji na kwot~ swiadczen rodzinnych i swiadczen 


z funduszu alirnentacyjnego w wysokosci 30 978 zt, 


zwi~kszono dochody 0 kwot~ 3 901 zt z tytulu op!at za zezwolenia na sprzedaz napoj6w 


alkoholowych, 


- wprowadzono dochody z tytulu sprzedaZy dzialki w rniejscowosci Kuchary Zydowskie 


w wysokosci 2 800 zl. , 


- zwi~kszono dochody uzyskane z tytulu urn6w cywilnoprawnych w kwocie 700 z!; 


- wprowadzono dochody z tytulu zwrotu oplaconych skladek w wysokosci 2 448 zl; 


L'l.cznie zwi~kszono dochody budzetu 0 kwot~ 40 827 zl; 


W wydatkach budzetu dokonano nast~puj'l.cych zrnian: 


- zrnniejszono wydatki na realizacje przedsi~wzi~cia "Budowa sieci kanalizacji sanitamej 


w rniejscowosci Sochocin etap II a" w wysokosci 185 000 zl. 


Zrnniejszenia dokonano z uwagi na termin, w kt6ryrn rna nast'lPic wystawienie faktury 


i dokonanie platnosci za cz~sc wykonanych prac tj. w 2014 roku. 


W zwi'l.zku z powyzszyrn dokonano r6wniez zrnian w zal'l.czniku do Wieloletniej Prognozy 


Finansowej -wykaz przedsi~wzi~c: 


- zrnniejszono 0 kwot~ 23 000 zl. planowane wydatki na Plan zagospodarowania przestrzennego 


zabezpieczaj'l.c jednoczesnie srodki w wysokosci 52 000 zl. niezb~dne do konca roku na realizacj~ 


zrnian w Planie zagospodarowania przestrzennego, 


- zrnniejszono planowane wydatki na odsetki od kredyt6w i pozyczek 0 kwot~ 40 000 zl; 


- zrnniejszono wydatki na edukacyjn'l. opiek~ wychowawcz'l. 0 kwot~ 288 zl; 


- zwi~kszono wydatki na wyplat~ swiadczen rodzinnych i swiadczen z funduszu alirnentacyjnego 


o kwot~ 30 978 zl; 


- zrnniejszono wydatki 0 kwot~ 22 590 zl. na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne 


oraz wyplat~ zasilk6w celowych; 
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Po dokonanym zmniejszeniu, pozostale w dziale wydatkow srodki w pelni zabezpiecz'tpotrzeby na 


realizacj~ zadail, 


- zwi~kszono wydatki 0 kwot~ 91 826 zl. na oswiat~ i wychowanie z przeznaczeniem 


na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup energii i gazu. Wzrost kosztow wynagrodzen 


spowodowany jest wyplat't dodatkow uzupelniaj'tcych dla nauczycieli oraz koniecznosci't 


wyplaty swiadczen z tytulu urlop6w na poratowanie zdrowia i koniecznosci't zatrudnienia 


nauczycieli na zast~pstwo. 


Zwi~kszono wydatki biez'tce na utrzymanie drog 0 kwot~ 185 000 zl; 


W zwi¥ku z uzyskaniem dochodu z tytulu oplat za zezwolenia na sprzedaz napoj6w 


alkoholowych zwi~kszono wydatki na rea1izacj~ Programu Przeciwdzialania Alkoholizmowi. 


Dzi~kuj~. " 


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


glos w sprawie projekt6w uchwal. 


Nikt nie zabral glosu. 


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

uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 

2013 - 2030. 

Wyniki glosowania: 

Gtosowalo 14 Radnych: "za" - 13, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - 1. 

Przewodnicz'tcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyj~ta wi~kszosci't glosow. 

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

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

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - 0. 


Przewodnicz'tcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie. 
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - powiedzial, iz nast~pnym 

projektem uchwaly jaki b~dzie omawiany jest projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin. Poprosil Panict Ann~ Zwierzchowskct - W6jta Gminy 

o przedstawienie projektu uchwaly. 

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

"Panie Przewodnicz~cy! 

Wysoka Rado! 

Szanowni Panstwo! 

W dniu dzisiejszym przedstawiam Panstwu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

Sochocin. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014 - 2022 czyli okres splaty zaci<tgni~tego 
kredytu i pozyczki 

W zalctczniku nr 1 do projektu uchwaly przedstawione zostaly wielkosci liczbowe w fonnie 
tabelarycznej: 

• 	 planowanych dochod6w bieZetcych oraz majcttkowych, 

• 	 planowanych wydatk6w biezctcych i majcttkowych, 

• 	 przychod6w i rozchod6w budzetu, 

• 	 wskaznika splaty zobowictzan, 

• 	 finansowania program6w, projekt6w lub zadail realizowanych z udzialem srodk6w 
unijnych 

Wysokosc dochod6w biezctcych na 2014 rok przyj~to zgodnie z projektem uchwaly 
budzetowej. 

Natomiast dochody biezctce w latach 2015-2022 obj~tych Wieloletnict PrognOZct Finansowct 
zostaly przeszacowane zgodnie ze wskaznikami publikowanymi przez Ministerstwo 
Finans6w dotyczctcymi zalozen makroekonomicznych. 

Dochody biezctce obejmujct subwencje, dotacje, udzialy w podatkach stanowictcych dochody 
budzetu panstwa a takze podatki i oplaty lokalne. 

Prognozowane dochody majcttkowe obejmujct dotacje na nast~pujctce zadania inwestycyjne: 

• 	 na realizacj~ przedsi~wzi~cia pod nazwct " Tennomodemizacja budynk6w 
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Sochocin" jest to dotacja 
z NFOSiGW, kt6ra zgodnie z zawartct umowct wynosi 64 760 zl. 

• 	 dotacja w formie refundacji na zrealizowane zadanie roczne w 2013 roku, kt6ra 
zgodnie z zawartct wnowct wynosi 80 658 zl. 
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Prognozowane wydatki biezqce zostaly przeszacowane na kolejne lata r6wniez w oparciu 
o wskainiki i zalozenia makroekonomiczne Ministerstwa Finans6w. Wydatki te zwi<\Zane 
Set z biezetcym funkcjonowaniem organ6w gminy i Urz~du Gminy, a takze jednostek 
organizacyjnych. 

Prognozujetc wydatki majettkowe na 2014 rok przyj~to ich wielkosci zgodnie z projektem 
uchwaly budzetowej. Limit tych wydatk6w w 2014 roku na planowane przedsi~wzi~cia 
wynosi 2 100040 zl. 

W latach 2015-2022 prognoz~ wydatk6w majettkowych oparto na planowanych dochodach 
majettkowych wynikajetcych z zawartych um6w oraz mozliwosci kredytowych gminy. 

Finansowanie prognozowanych wydatk6w majettkowych planowane jest srodkami unijnymi, 
dotacjami na inwestycje, a takZe pozyczkami ( NFOSiGW, pozyczki na wyprzedzajetce 
finansowanie ). 

Deficyt budzetu na 2014 rok planujemy pokryc pozyczket w kwocie 1105820 zl. oraz 
kredytem 256 700 zl. ( zgodnie z autopoprawket W 6jta). 

Na splat~ zaci~ni~tych zobowi<\Zan planujemy przeznaczyc kredyt i w wysokosci 125 000 zl. 
( zgodnie z autopoprawket W6jta). 

Od 2016 roku nie przewidujemy deficytowego wyniku budzetu. Nadwyzki budzetu 
planujemy przeznaczyc na splat~ zaci~ni~tych pozyczek i kredytu. Nie przewidujemy 
udzielania por~czen i gwarancji. 

W zaletczniku ill 2 do projektu uchwaly przedstawiamy wykaz przedsi~wzi~c 

uwzgl~dnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podzialem na wydatki biezetce, 
majettkowe, letczne naklady finansowe oraz limity zobowi<\Zall w latach 2014 -2017, Set to: 

• 	 "Budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Sochocin - etap IIa - letczne 
naklady finansowe stanowiet kwot~ 2316537 zl. Celem przedsi~wzi~cia jest 
poprawa zycia ludnosci oraz ochrona srodowiska wodno-gruntowego. 

• 	 "Remont, modernizacja i WYPosaZenie swietlicy wiejskiej w Koloz~biu 
letczne naklady finansowe stanowiet kwot~ 311 137 zl.. Celem przedsi~wzi~cia jest 
poprawa jakosci Zycia na obszarach wiejskich. Kwota jest kwot~ przed 
przetargiem. 

• 	 "Tennomodernizacja budynk6w uzytecznosci publicznej na terenie gminy Sochocin" 
letczne naklady finansowe stanowiet kwot~ 1 543 701 zl.. Celem przedsi~wzi~cia jest 
racjonalne zarz~dzanie energi~ w budynkach uZytecznosci publicznej. 

W projekcie uchwaly zawarte jest upowaZnienie W6jta Gminy do zaci~ania zobowi<\Zan: 

• 	 zwietzanych z realizacjet przedsi~wzi~c uj~tych w zaletczniku Nr 2 do projektu 
uchwaly, 

• 	 z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest 
niezb~dna do zapewnienia ci~losci dzialania jednostki 
i z kt6rych wynikajetce platnosci wykraczajet poza rok budzetowy do kwoty 1 800 000 

zl. rocznie. 
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• 	 przekazania uprawnien kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do 
zaciqgania zobowiqzail , 0 kt6rych mowa w punkcie 1 projektu uchwaly i w punkcie 
2 w ramach kwoty 1 800 000 zl. rocznie. 

Przedstawiony przeze mnie projekt uchwaly zostal przedlozony Radzie Gminy oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania - do dnia 15 listopada 2013 roku. 

Szczeg6lowo om6wilismy zapisy zawarte w projekcie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
i Komisj i Gospodarczej. 

W zwiqzku z powyzszym prosz~ 0 przyj~cie projektu uchwaly w wersji przedstawionej 
w materialach na dzisiejsz'l Sesj~ z uwzgl~dnieniem autopoprawki. 

Dzi~kuj~ za uwag~." 

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

Zwierzchowskiej - W6jtowi Gminy. Poprosil Pani'l Elzbiet~ Krauze - Sekretarza Gminy 

o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 przedlozonym przez W6jta Gminy 

Sochocin projekcie uchwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej . 

Pani Elibieta Krauze - Sekretarz Gminy - odczytala uchwal~ Nr Ci. 411.2013 Skladu 
Orzekaj'lcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W 6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly 

o wieloletniej prognozie finansowej ( w za1'lczeniu). 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podzi~kowal Pani Elzbiecie Krauze 
- Sekretarzowi Gminy. Poprosil Pani'l Marzann~ Kucharzak - Skarbnika Gminy 

o przedstawienie autopoprawki W6jta do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - powiedziala, ze autopoprawka W6jta 

dotyczy zmian w za1'lczniku Nr 1 do projektu uchwaly. W zwiqzku ze stanowiskiem 

Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazuj'lcym potrzeb~ zaplanowania kredytu na pokrycie 

deficytu oraz na splat~ wczesniej zaciqgniytych zobowiqzan z tytulu kredytu, zamiast 

wolnych srodk6w, zaplanowanych obecnie na te cele, przed ich formalnym i ostatecznym 

ustaleniem, po rozliczeniu roku budzetowego, tj. po sporz'ldzeniu bilansu budzetu, kt6ry 
Panstwo Radni otrzymaj'l wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu. Autopoprawk~ 
do projektu uchwaly zlozon'l w zwiqzku ze zmian'l w projekcie uchwaly budzetowej kwoty 

wolnych srodk6w w wysokosci 381 700,00 zl przeznaczonej na pokrycie deficytu 

w wysokosci 256700,00 zl oraz na splat~ kredytu w wysokosci 125 000,00 zl i zast'lPienie 

planowanym kredytem w wysokosci 381 700,00 zl przeznaczonym na pokrycie deficytu 

budzetu w wysokosci 256 700,00 zl oraz splat~ kredytu w wysokosci 125 000,00 zl. Z uwagi 
na dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku nalezalo r6wniez 
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dokonac korekt prognozowanych wartosci w latach 2015 i 2016 nie planuj~c w nich wolnych 
srodk6w. Przyj~cie niniejszej autopoprawki jest niezb~dne w celu dostosowania wielkosci 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wartosci przedstawionych w projekcie uchwaly 
budietowej Gminy Sochocin na 2014 rok wraz z przedioion~ Wysokiej Radzie 
autopoprawka do projektu. W tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki przedstawiono 
zaktualizowany zal~cznik Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy ktos z Pans twa 
Radnych chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego projektu uchwaly w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin. 

Nikt z Panstwa Radnych nie zabral glosu. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - poddal pod glosowanie autopoprawk~ 
W6jta do projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin. 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 14 Radnych : "za" - 9 Radnych, "przeciw" - 2, "wstrzymal si~ od glosu" - 2. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze autopoprawka zostala przyj~ta wi~kszosci~ 

glos6w. 

Nast~pnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal po glosowanie 
projekt uchwaly: 

XXVIII203/2013 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 14 Radnych : "za" - 10 Radnych, "przeciw" - 2, "wstrzymal si~ od glosu" - 2. 

PrzewodnicZttcy Rady Gminy stwierdzil, ii uchwala zostala przyj~ta wi~kszosci~ glos6w. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przysuwi1 do omawiania 

nast~pnego projektu uchwaly w sprawie Uchwaly Budzetowej Gminy Sochocin na rok 2014. 

Poprosil Pani~Ann~ Zwierzchowsk~ - W6jta Gminy 0 przedstawienie projektu uchwaly. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nast~puje: 

"Panie Przewodnicz~cy ! 
Panstwo Radni! 

Projekt uchwaly budzetowej na 2014 rok zostal opracowany do dnia 

15 listopada oraz przedlozony Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Powyiszy dokument przedstawilismy na wsp6lnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

i Komisji Gospodarczej w dniu 2 grudnia. 
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Przy opracowaniu projektu uchwaly uwzglfdniono: 

1) 	 infonnacjt( Ministerstwa Finans6w dotyczetCet planowanych kwot poszczeg6lnych 
cZt(sci subwencji og6lnej, 

2) 	 informacjt( 0 planowanych kwotach dotacji, 

3) 	 zalozenia i wskazniki budzetowe wynikajetce z wytycznych Ministerstwa Finans6w, 

4) 	 wskaz6wki Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

5) 	 wymogi okreslone w uchwale Rady Gminy w spraWle trybu prac nad projektem 
uchwaly budzetowej. 

W materialach na dzisiejsz~ Sesjf otrzymali Panstwo Radni komplet dokumentow 
dotycz~cych powyzszego projektu uchwaly , a mianowicie: 

• 	 projekt uchwaly budzetowej oraz zaletczniki i uzasadnienie; 
• 	 planowany program dzialalnosci instytucji kultury; 
• 	 uchwalt( Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
• 	 uchwalt( Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej; 
• 	 infonnacjt( 0 wskaznikach budzetowych wynikajetcych z \\rytycznych Ministerstwa 

Finans6w; 

Pozwolet wit(c Panstwo, ze aktualnie przedstawit( najwazniejsze wielkosci liczbowe 
obrazujetce budzet gminy Sochocin w 2014 roku. 

Dochody w budzecie gminy na 2014 rok zaplanowano w kwocie 15809 240 zl., 
(w stosunku do planu pierwotnego na 2013 rok - wzrost 0540 461 zl.). 

wtym: 

• 	 dochody biez~ce w wysokosci 15663822 zl. i stanowiet okolo 99,08 % dochod6w 
og6lem. 

• 	 dochody maj~tkowe w wysokosci 145418 zl. i stanowiet okolo 0,92 % dochod6w 
og6lem. 

Dochody majettkowe zaplanowano w nastt(pujetcych dzialach klasyfikacji budzetowej : 

• 	 dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska- jest to dotacja 
z NFOSi OW w wysokosci 64760 zl.na realizacjt( inwestycji zgodnie z zawartct 
umOWet 0 dofinansowanie, 

• 	 dzial 926 - Kultura fazyczna - jest to refundacja wydatk6w w wysokosci 80 658 zl. 
w fonnie dotacji za zrealizowanet inwestycjt( 
w ramach PROW - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego 


w miejscowosci Sochocin 
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Przyst~puj~ do om6wienia dochod6w biez~cych przedstawionych w formie tabelarycznej 
w zal~czniku Nr 1 do projektu uchwaly: 

Najwyzszetpozycj~ - 47,17% planowanych dochod6w stanowi dzia1758 - R6zne 

rozliczenia - w kt6rym zawartajest subwencja og61na wynosz~ca 7 457 286 zl. orazjej 

cz~sci : 


• 	 oswiatowa - 4 397 196zl., 

• 	 wyr6wnawcza - 3 058 433zl., 

• 	 r6wnowaz~ca - 1657 zl. 

Znaczetcet pozycj~ zajmuje dzial 756 - dochody od os6b prawnych , fIzycznych oraz od 
innych jednostek nie posiadaj~cych osobowosci prawnej, w kt6rym planowane dochody 
stanowi~ kwot~ 5 947 207 zl. 

W dziale tym zawarte Set dochody z podatk6w i oplat lokalnych oraz udzialy w podatkach 

stanowietcych doch6d budzetu pans twa, w tyro: 


• 	 wplywy z podatku od nieruchomosci zaplanowano w wysokosci 

- 1 800 000 zl., 


• 	 z podatku rolnego - 390 450 zl., 
• 	 z podatku lesnego - 113 800 zl., 
• 	 z podatku od srodk6w transportowych -141 300 zl., 

• udzial gminy w podatkach stanowi~cych doch6d budzetu pans twa 
. - 2 533 035 zl. 

Dochody w powyzszym dziale stanowiet37, 62% dochod6w og61em. 

Na szczeg61net uwag~ zasluguje dzial 852 - pomoc spoleczna, w kt6ryro dochody 
zaplanowano w wysokosci 1 972 570 zl., co stanowi 12,48 % dochod6w og61em. Dochodami 
w tym dziale Set przede wszystkiro dotacje na zadania zlecone oraz wlasne. 

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokosci 100 327 zl., 
w tym z tyturu przyznanej dotacji na realizacj~ projektu pod nazwet VIII dni Sochocina "Lato 
w guzikowej wiosce" dochody 
w wysokosci 48 122 zl. 

Szanowni Panstwo ! 

Wydatki zaplanowano w kwocie 17 171 760 zl., 

w tym: 
• 	 wydatki bieZ~ce, kt6re wynosz~ 14816320 zl., co stanowi 86,28% wydatk6w 

og6lem, 

• 	 wydatki maj~tkowe w kwocie 2355440 zl. Wydatki maj~tkowe stanowi~ 13,72 % 
wydatk6w og6lem. 

Przyst~puje do om6wienia planowanych wydatk6w w poszczeg6lnych dzialach klasyfikacji 
budzetowej prezentowanych w zaletczniku nr 2 do projektu uchwaly w formie tabelarycznej: 

20 



Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo - planowane wydatki -1 509 961 zl., co stanowi 8,79 % 
wydatk6w og61em. W dziale tym przewidziane sct wydatki na realizacjct przedsictwzictcia pod 
nazwct "Budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Sochocin - etap II a" 
w wysokosci 1 464961 zl. 

Dzial 600 - Transport i I~cznosc- planowane wydatki stanowict kwotct 456744 zl. tj.2,66% 
wydatk6w og61em, w tym na drogi gminne przeznaczonych jest 444 644 zl., z podzialem na 
wydatki maj<ttkowe - 180 000 zl. i wydatki biezctce - 264 644 zl. 

Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa - planowane wydatki stanowict kwotct 60000 zl., w tym 
na plan zagospodarowania przestrzennego 50 000 zl. 

Dzial 750 - Administracja publiczna - 3 235 006 zl., w dziale tym ujctte Sct wydatki biezctce 
(3200166 zl.) oraz wydatki majcttkowe ( 34 840 zl.). 

Wydatki w tym dziale zwictzane Sct z: 

• 	 wydatkami na wynagrodzenia pracownik6w realizujctcych zadania 
z zakresu administracj i rzctdowej - 42 205 zl., 

• 	 wydatkami zwictzanymi z funkcjonowaniem Rady Gminy - 117 000 zl., 

• 	 wydatkami Urzctdu Gminy - 2 919400 zl. - zwictzanymi z utrzymaniem budynk6w, 
ubezpieczeniem mienia gminnego, z wynagrodzeniami, pochodnymi od 
wynagrodzen. Wzrost wynagrodzen spowodowany jest planowanct odprawct 
emerytalnct i wyp1atct 5 nagr6d jubileuszowych dla pracownik6w z wieloletnim stazem 
pracy. Wydatki obejmujct r6wniez koszty zwiqzane z realizacja zadan z tytulu poboru 
podatk6w i oplat lokalnych ( w tym prowizje dla soltys6w). Uwzglctdnione Sct r6wniez 

planowane koszty administracyjne gospodarki odpadami w wysokosci 
77466 zl., 

• 	 wydatkami na promocjct - 121 561 zl., w tym 61 964 zl. na realizacjct projektu VIII 
Dni Sochocina pod haslem "Lato w guzikowej wiosce", 

• 	 wydatkami w formie dotacji celowej dla samorzctdu wojew6dztwa mazowieckiego na 
realizacjct projektu "Rozw6j elektronicznej administracji" - 14840 zl. - wydatek 
majcttkowy 

Z ramach wydatk6w majcttkowych zaplanowano zakup sprzcttu komputerowego i program6w. 

Wydatki na administracjct stanowict 18,84% wydatk6w og61em. 

Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa planowane wydatki to 
kwota 167400 zl., w tym wydatki zwictzane 
z utrzymaniem budynk6w oraz gotowosci bojowej samochod6w i sprzcttu jednostek OSP 
stanowi kwota 164 400 zl. 

Dzial 757 - Obsluga dlugu publicznego - zaplanowano 80 000 zl. 

21 



Dzial 758 - Rozne rozliczenia- zaplanowano rezerw~ og6ln't - 94 600 zl. 
i celow't zgodnie z ustaw't 0 zarz'tdzaniu kryzysowym w wysokosci 35 400 zl. 

Dzial801 - Oswiata i wychowanie - 6 468 438 zl., co stanowi 37,68 % wydatk6w og6lem, 
wtym: 

• szkoly podstawowe - 3 555 617 zl. 

• oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych - 117 990 zl. 

• 	 przedszkola - 729 810 zl. 
• 	 gimnazja - 1 375 246 zl. 
• 	 dowozenie uczniow - 320 000 zl. 
• 	 doksztalcanie nauczycieli -16 620 zl. 
• 	 stol6wki szkolne i przedszkolne - 324 155 zl. 

Wydatki zwi'tzane z oswiat't uj~te s't rowniez w dziale 854 - edukacyjna opieka 
wychowawcza i zaplanowano je w wysokosci 171 484 zl. Og6lem wydatki na oswiat~ 
zaplanowano w kwocie 6 639922 zl., co stanowi okolo 38,6% wydatk6w og6lem. 

Podzial pJanowanych wydatk6w w plac6wkach oswiatowych przedstawia sif 
nastfPuj~co: 

• 	 Publiczny Zesp61 Szk61 i Przedszkoli Samorz'tdowych w Sochocinie - 4 300 000 zl. 

• 	 Szkola Podstawowa w Koloz~biu - 930 000 zl. 

• 	 Szkola Podstawowa w Smardzewie - 755 722 zl. 

Dzial 851 - Ochrona zdrowia - planowane wydatki 70000 zl. ZWlctZane s't 
z realizacj't profilaktycznych programow gmiill1ych. 

Dzial 852 - Pomoc spoleczna - wydatki zaplanowano w kwocie 2 388 927zl., stanowi't 
13,97 % wydatk6w og6lem. 

Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - zaplanowano wydatki w 

wysokosci 1 443 873 zl., co stanowi 8,41 %wydatk6w og6lem, 

wtym: 


• 	 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano 
wydatki stanowi'tce kwot~ 598 006 zl. 


• oczyszczanie miast i wsi - 115 000 zl. 

• oswietlenie ulic, placow drog - 270 100 zl. 


Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatk6w to kwota 808675 
zl., co stanowi 4,71 % wydatk6w og6lem. W dziale tym uwzgl~dniona jest dotacja dla 
instytucji kultury oraz wydatki inwestycyjne na: 

• 	 remont, modemizacj~ i wyposazenie swietlicy wiejskiej Koloz~biu 


- 301 912 zl. 

• 	 modemizacje swietlicy wiejskiej w Milewie w ramach funduszu soleckiego - 9 474 zl. 

22 




Dzial 926 - Kultura nzyczna - plano wane wydatki stanowiet kwot~ 132 268 zl. 
z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu w Sochocinie, udzielenie dotacji dla Gminnego 
klubu sportowego "Wkra" oraz zakup placu zabaw w ramach funduszu soleckiego. 

Przyst~puj~ do om6wienia pozostalych zal~cznik6w do projektu uchwaly: 

W zal~czniku Nr 3 do projektu uchwaly przedstawiono przychody i rozchody budzetu 
w spos6b nast~pujetcy: 

w 2014 roku przewiduje si~ dencyt budietu w wysokosci 1 362520 zl., kt6ry zaplanowano 
pokryc: 

• przychodami z zacictgni~tych pozyczek w wysokosci 1105 820zl. 
• kredytem w kwocie 256 700 zl. (zgodnie z autopoprawka W6jta). 

Planuje si~ przychody budzetu w wysokosci 1 487 520 zl. i rozchody w kwocie 125 000 zl., 

( splata kredytu). 

Nie b~dzie kredytu ani pozyczki na inwestycj~ pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitamej 

w miejscowosci Sochocin - etap IIa."ledynie kr6tkoterminowa pozyczka w okresie, kiedy 

trzeba b~dzie sfinansowac inwestycj~ z wlasnych srodk6w, a p6zniej zostanie zwr6cona 

dotacja. 


W zal~czniku N r 4 prezentowane Set dochody i wydatki zwictZane 

z realizacjet zadail z zakresu administracji rzetdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi 


ustawami. 


W zal~czniku Nr 5 - dochody i wydatki zwietzane z realizacjet zadan wykonywanych na 

mocy porozumien z organami administracji rzetdowej. 

( dot. Cmentarza w Bol~cinie) 


W zal~czniku Nr 6 - dochody i wydatki zwictZane z realizacjet zadan realizowanych w 

drodze um6w lub porozumien miedzy jednostkami samorzetdu terytorialnego. Set to wydatki 

majettkowe w wysokosci 20791 zl. 

( dotycZ<t wdrozenia elektronicznych uslug w administracji publicznej w ramach zawartej 

umowy 

z Samorzetdem Wojew6dztwa Mazowieckiego) 

W zal~czniku Nr 7 - dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napoj6w 
alkoholowych - 70 000 zl. oraz wydatki na realizacj~ zadan okreslonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwietzywania Problem6w Alkoholowych - 60 000 zl. 

W zal~czniku Nr 8 - przedstawione Set wydatki na realizacj~ zadan okreSlonych w Gminnym 
Programie Przeciwdzialania Narkomanii , stanowietce kwot~ 10 000 zl. 

W zal~czniku Nr 9 - dochody i wydatki zwietzane z realizacjet zadan wynikajetcych z ustawy 
o utrzymaniu czystosci i porzetdku w gminie. lest to kwota 675 472 zl. 

W zal~czniku Nr 10 - przedstawione Set dotacje podmiotowe dla samorzetdowych instytucji 
kultury: Gminny Osrodek Kultury - 340000 zl., Gminna Biblioteka Publiczna - 130 000 zl. 
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W zal1!czoiku Nr 11 przewidziana jest dotacja celowa w wysokosci 
60 000 zl. dla podmiot6w zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finans6w publicznych na 
realizacj~ zadania pod nazw'l. "promocja sportu i aktywnego stylu zycia poprzez uprawianie 
sportu przez zawodnik6w klub6w sportowych". 

W zal1!czoiku Nr 12 - przedstawiony jest plan rachunku dochod6w wlasnych 
i wydatk6w nimi finansowanych w Publicznym Zespole Szk6l i Przedszkoli Samorz'l.dowych 

w Sochocinie, kt6ry wynosi 280 000 zl. 

W zal1!czniku or 13 do uchwaly budzetowej wyszczeg6lnione zostaly planowane do 
realizacji zadania jednostek pomocniczych - solectw w ramach funduszu solecki ego na l'l.czn'l. 
kwot~ w wysokosci 258 639 zl. 

Wnioski w powyzszej sprawie zlozyly wszystkie solectwa. . W 18 solectwach S'l. to 
przedsi~wzi~cia zwi'l.zane z remontami lub modemizacja dr6g gminnych. 

W zal1!czniku nr 14 - wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nie obj~te Wieloletni'l. 
Prognoz'l. Finansow'l., stanowi'l. kwot~ 189473 zl. zl i obejmuj'l.: 

• budow~ chodnika z kostki brukowej na ulicy K wiatowej w Sochocinie - 50 000 zl. 
• modemizacja drogi w miejscowosci Niewikla - 30 000 zl. 
• modemizacja drogi transportu rolniczego w miejscowosci Milewo - 40000 zl. 
• modemizacja ulicy Pulaskiego w Sochocinie - 60000 zl. 
• modemizacja swietlicy wiejskiej w Milewie -9 473 zl. 

W projekcie uchwaly budzetowej zawarte jest r6wniez upowaZnienie W6jta do: 

1) zaci~ania kredyt6w i pozyczek oraz emisji papier6w wartosciowych na pokrycie w 
ci~u roku przejsciowego deficytu budzetu do wysokosci 500 000 zl., 

2) lokowania wolnych srodk6w na rachunkach bankowych w innych bankach, 
3) dokonywania zmian w planie wydatk6w na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy 
4) dokonywania zmian w planie wydatk6w majcttkowych obj~tych zalctcznikiem nr 14 w 

ramach dzialu obejmujctcych przeniesienia srodk6w na istniejctce inwestycje ° ile nie 
powodujct zmiany og6lnej kwoty wydatk6w majcttkowych w danym dziale, z 
wyjcttkiem kreowania nowych zadan inwestycyjnych i likwidacji istniej'l.cych. 

Wysoka Rado! 

W projekcie uchwaly budzetowej po stronie dochodow wydatkow uwzglfdniooe 
zostaly: 

l)obowictzkowe zadania wlasne gminy, 

2)zadania z zakresu administracji rzctdowej oraz inne zadania zlecone ustawami, 

3)zadania realizowane na podstawie porozumien z organami administracji rzctdowej i 
um6w mi~dzy jednostkami samorz'l.du terytorialnego, 

4) planowane zadania inwestycyjne. 
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Zgodnie z obowietzujq.cymi przepisami prawa planowane wydatki biezet.ce nie Set wyzsze niz 
planowane do.chody biezetce. 

Projekt zostal pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnet Izb(( Obra.chunkowet 
w Warszawie oraz przez Komisj(( Rewizyjnet i Gospodar.cZct. 

W zwietzku z powyzszym prosz(( 0 podj((cie u.chwaly w wersJI przedstawionej Panstwu 
Radnym z uwzgl((dnieniem autopoprawki W 6jta. 

Dzi((kuj(( za uwag((." 

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

Zwierzchowskiej - W6jtowi Gminy i poprosil Paniet Elzbiet(( Krauze - Sekretarza Gminy 

o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 projekcie uchwaly budzetowej oraz 

o mozliwosci sfinansowania deficytu. 

Pani EJibieta Krauze - Sekretarz Gminy - odczytala uchwal(( Ci.412.2013 Skladu 

Orzekajetcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 r. 

w sprawie wydarua opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly 

budzetowej na 2014 rok oraz 0 mozliwosci sfinansowania deficytu( w zaletczeniu). 

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

- Sekretarzowi Gminy i poprosil Przewodniczetcego Komisji Rewizyjnej - Pana Krzysztofa 

Dzi((gielewskiego 0 odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej. 

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Przewodnicz~cy Komisji Rewizyjnej - odczytal uchwal(( 

Nr 2/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie 

wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly budzetowej 

na 2014 rok (przekazana w materialach na sesj((). 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podzi((kowal Panu Krzysztofowi 

Dzi«gielewskiemu - Przewodniczetcemu Komisji Rewizyjnej i poprosil Przewodniczetcego 

Komisj i Gospodarczej - Pana Zygmunta Pierzchal(( 0 odczytanie opinii Komisji 

Gospodarczej. 
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Pan Zygmunt Pierzchala - Przewodnicz~cy Komisji Gospodarczej - odczytal uchwal~ 

Nr 112013 Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie 

wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly budzetowej 

na 2014 rok (przekazana w materialach na sesj~). 

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

Pierzchale - Przewodniczqcemu Komisji Gospodarczej 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - odczytala autopoprawk~ W6jta Gminy 

Sochocin z dnia 17 grudnia 2013 r. do projektu Uchwaly Budzetowej Gminy Sochocin na rok 

2014. 

" W projekcie Uchwaly Budzetowej Gminy Sochocin na rok 2014 wprowadza si~ nast~puj<tce 

zmlany: 

1.§ 3 projektu otrzymuje brzmienie: 

1. Ro:inica mi~dzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt bud:ietu w kwocie 1 362 
520,00 zl, ktory zostanie pokryty przychodami pochodz~cymi z: 
1) kredyt6w w kwocie 256 700,00 zl, 
2) pozyczek w kwocie 1 105 820,00 z1. 

2. Przychody budzetu w wysokosci 125 000,00 z1. (kredyty 125 000,00) przeznacza si~ 
na rozchody 
w wysokosci 125 000,00 z1. ( splata wczesniej zaci'illni~tych zobowiqzan z tytulu kredytu 

w wysokosci 125000,00 zl). 
3. Przychody budzetu w wysokosci 1 487 520,00 zl, rozchody w wysokosci 125 

000,00 zl, zgodnie 
z zal<tcznikiem nr 3. 

2.§ 4 projektu uchwaly otrzymuje brzmienie: 

"Limity zobowi<tzan z tytulu emisji papier6w wartosciowych oraz kredyt6w i pozyczek 
zaci'illanych na: 
1) sfinansowanie przejsciowego deficytu budzetu w kwocie 500000,00 zl, 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 1 362 520,00 zl, 
3) splat~ wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan z tytulu zaciqgni~tego kredytu w kwocie 

125000,00 z1." 

3. Dokonuje si~ zmian w zal<tczniku nr 3 do projektu uchwaly "Przychody rozchody 
budzetu w 2014" wg zal<tczonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki. 
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W tabeli nr 1 niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowany zaletcznik nr 3 do 
projektu uchwaly, w zwictZku z dokonanymi zmianami w autopoprawce do projektu Uchwaly 
Budzetowej Gminy Sochocin na rok 2014. 
W tym zaletczniku planowana kwota wolnych srodk6w w wysokosci 381 700,00 zl zostala 
zamieniona na planowany kredyt w wysokosci 381 700,00 zl." 

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

chcialby zabrae glos w sprawie Uchwaly Budzetowej Gminy Sochocin na rok 2014. 

Pani Anna Giranowska - Radna - zapytala, jak si~ majet kwoty przedstawione przez Paniet 

W6jt na poszczeg61ne szkoly do plan6w zlozonych przez dyrektor6w szk61. Czy byly jakies 

ci~cia? 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze dyrektorzy szk61 zlozyli 

plany finansowe w takich wysokosciach jakie zostaly przyznane. Natomiast dyrektorzy 

wiedzieli, ze trzeba b~dzie w przyszlym roku oszcz~dzae i pewne wydatki ograniczye. Nigdy 

nie zdarzylo si~, zeby dla szk61 zabraklo pieni~dzy. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal, z jakim dniem weszlo w zycie zarzetdzenie 

W6jta w sprawie projektu uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na rok 2014, skoro przy 

podpisie Pani W 6jt nie bylo daty? 

Pan Jacek Niescior - Radca prawny - odpowiedzial, ze zarzetdzenie wchodzi w zycie 

z dniem podpisania, czyli wtedy, kiedy Pani W6jt podpisze. Nie musi bye daty. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, ze dziwnym jest, ze w pierwotnym 

projekcie budzetu byly wolne srodki, a teraz w autopoprawce nie ma tych srodk6w i trzeba 

zaci'l,gae kredyt. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze do tej pory bylo tak, ze jezeli 

przewidywane byly wolne srodki, to wprowadzane byly do projektu budzetu. Tak zostal 

przygotowany projekt uchwaly. Natomiast autopoprawki dzis proponowane wprowadzajet 
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wszystkie sarnorzqdy, poniewaZ Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, iz nalezy 

zaplanowa6 ostroznosciowo kredyt na pokrycie wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan. 

Pani W6jt dodala, ze w naszyrn budzecie przewidywane s<t wolne srodki, ale ze nie rnoma ich 

wprowadzi6 do projektu budzetu, to trzeba to pokry6 kredytern. Jest to fikcyjny kredyt, tylko 

taki zapis rnusi bye w uchwale. 

Pani W6jt powiedziala, ze wolne srodki b~dzie rnozna wprowadzie po dokonaniu bilansu 

budzetu. 

Na zakonczenie Pani W6jt dodala, ze nie b~dzie zaciqgae kredytu, natorniast, gdyby nawet 

chciala to rnusi z tyrn wystqpie 0 zgodct do Rady Grniny. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy- powiedziala, ze jezeli sklad orzekaj<tcy 

Regionalnej Izby Obrachunkowej z punktu widzenia ostroznosciowego proponuje zastqpienie 

wolnych srodk6w kredytern oznacza to, ze grnina rna rnozliwosci sfinansowania tego kredytu. 

Gorzej by bylo, gdyby zostaly zaplanowane wolne srodki w nadmiarze, a nie zostaly 

wykonane. Tu nie rna sict czego obawiae, zeby zaciqgn<te kredyt lub pozyczkct Pani W6jt 

rnusialaby przygotowae do tego projekt uchwaly. 

Pani Andrzej Romatowski - Radny - poprosil 0 wyjasnienie pozycji " zakupu uslug 

pozostalych" w kazdym dziale projektu uchwaly budzetowej. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy- powiedziala, ze w zaleznosci od dziedziny 

dzialalnosci, kt6r<t realizuje grnina: " zakup uslug pozostalych" dotyczy r6znych uslug. 

Nastctpnie Pani Skarbnik poprosila Pani<t Beatct Grabarczyk - Tornaszewicz - Dyrektor 

Publicznego Zespolu Szk6l i Przedszkoli Sarnorz<tdowych w Sochocinie 0 wyjasnienie tego 

paragrafu w dziale zwi'lZanyrn z oswiatct. 

Pani Beata Grabarczyk - Tomaszewicz - Dyrektor Publicznego Zespolu Szk61 

i Przedszkoli Samorz~dowych w Sochocinie - wyjasnila, ze w szkole w Sochocinie " zakup 

uslug pozostalych" to wyw6z nieczystosci stalych i cieklych, oplat za internet, przegl<tdy 

( kotlowni, elektryczny, budynku roczny, dachy wielkoplaszczyznowe, instalacje odgrornowe, 

korniniarski, placu zabaw, gasnic itp.) jest to kwota okolo 20 tys. zl rocznie. Przeglctdy s<t 

potrzebne ze wzglctd6w bezpieczenstwa. 
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Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - om6wila poszczeg61ne dzialy projektu 

uchwaly budzetowej: 

010 Rolnictwo i lowiectwo - 35 tys. zl - projekty zwiqzane z wodociqgowaniem na 

terenie naszej gminy, 

600 - 60016 - r6wnanie dr6g, odsniezanie dr6g, wykaszanie poboczy, drobne naprawy 


dr6g, 


700 - 70005 - uslugi polegajqce na wycenach nieruchomosci, 


710 - usluga dla urbanisty zwiqzane z planem zagospodarowania przestrzennego, 


750 - 75023 - przeglqdy, obsluga prawna, usluga pocztowa, obsluga programu meldunki 


i USC, obsluga 4 program6w w Wydziale Finansowym, 


750 - 75075 - uslugi zwiqzane z promocjet gminy, gazetki promocyjne, kalendarze, 


754 - przegletdy samochod6w strazackich i sprzyt6w strazackich, 


852 - oplaty pocztowe, szkolenia pracownik6w, ubezpieczenie pracownik6w, programy 


komputerowe, 


900 - 90001 - oczyszczanie wyw6z nieczystosci z przydomowych oczyszczalni sciek6w, 


90002 - koszty wyWOZU odpad6w komunalnych ( 50 tys. zl miesiycznie) oraz utylizacja 


padlych zwierzett, 


90003 - sprzettanie ulic Sochocina przez Gminny Zaklad Komunalny w Sochocinie, 


90004 - zadania z zakresu zieleni, 


90015 - Oswietlenie ulic i plac6w - zalozenie nowego oswietlenia, 


90019 - gromadzenie srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska, 


926 - Obiekty sportowe - 35 tys. zl- utrzymanie stadionu. 


Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal 0 164 tys. zl zaplanowane na straze, kt6re 

ze strazy objyte bydet tymi srodkami. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze objyte Set wszystkie straze, 

a w gotowosci bojowej bydet utrzymywane te, kt6re dysponujet odpowiednim sprzytem. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze jego jednostka tez posiada 

odpowiedni sprzyt, a nie jest utrzymywana w gotowosci bojowej. 
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Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze straZe Sq stowarzyszeniami 

i powinny utrzymywae si~ same. Na Ominnym Zarzqdzie OSP zapadla decyzja dotyczqca 

straZY, kt6re b~dq utrzymywane w gotowosci bojowej. 

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

utrzymanie zieleni - 35 tys. zl. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjasnila, ze Sq to platnosci dla 

Ominnego Zakladu Komunalnego za uslugi zwiqzane z utrzymaniem zieleni, podcinaniem 

drzew. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, dlaczego tak duzo 

srodk6w zostalo przeznaczonych na klub sportowy OKS Wkra - 60 tys. zl. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze nasz klub sportowy awansowal 

do ligi okr~gowej . W lidze okr~gowej Sq wyzsze skladki, zawodnicy wyjezdzajq dalej 

na mecze oraz mUSZq bye utrzymywane r6zne druzyny sportowe z zawodnikami w r6znym 

wieku. Nalezy si~ cieszye z sukces6w naszych sportowc6w. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - dodal, ze Sq takZe inne 

mlejscowosci. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy -powiedziala, ze jezeli klub z Idzikowic 

awansuje do ligi okr~gowej, to takZe b~dzie finansowany. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - zwr6cil si~ do Pani Prezes OKS Wkra, aby szukala 

sponsor6w dla klubu. 

Pani Renata Biliiiska - Prezes Gminnego Klubu Sportowego Wkra Sochocin 

powiedziala, ze bardzo ch~tnie wesprze si~ pomocq Radnych w poszukiwaniu sponsor6w. 
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Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny - przedstawil histori~ klubu i jego sukcesy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze trzeba si~ cieszy6 z sukces6w 

naszych sportowc6w. 

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

zglosi6 si~ do Ministerstwa Sportu 0 pomoc finansow~. 

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

Radnych chcialby zabra6 glos odnosnie projektu uchwaly budzetowej na rok 2014 . 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - poddal pod glosowanie autopoprawk~ W 6jta w sprawie 

projektu uchwaly budzetowe Gminy Sochocin na rok 2014 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 14 Radnych : "za" - 9 Radnych, "przeciw" - 3, "wstrzymal si~ od glosu" - 2. 

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

uchwaty budietowej Gminy Sochocin na rok 2014, 

XXVII/204/2013 - w sprawie uchwaty budietowej Gminy Sochocin na rok 2014, 

Wyniki glosowania: 


Glosowal0 14 Radnych : "za" - 10 Radnych, "przeciw" - 4, "wstrzymal si~ od glosu" - O. 


Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyj~ta wi~kszosci~ glos6w. 

5 minut przerwy 
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Po przerwie 

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

w sprawie wyra:ienia zgody na sprzeda:i nieruchomosci gruntowej stanowi~cej wlasnosc 

gminy Sochocin. Poprosil 0 komentarz Pani'l Ann~ Zwierzchowsk'l-W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nast~puje: 


"Panie Przewodnicz'lcy, 


Wysoka Rado, 


Przedstawilam Pailstwu projekt przedstawiaj'lcy wyrazenie zgody na sprzedai: nieruchomosci 


gruntowej stanowi'lcej wlasnosc gminy Sochocin. Jest to nieruchomosc gruntowa polozona 


w miejscowosci Gromadzyn. Jest to dzialka nr 98 0 pow. 0.85ha, polozona cz~sciowo 


na terenie zabudowy letniskowej i cz~sciowo na terenie praw rolnych w tarasie zalewowym 


rzeki Wkry. Wniosek 0 ch~c zakupu tej dzialki zglosil Pan Jan Batorski z Warszawy, kt6ry 


o nabycie tej nieruchomosci ubi ega si~ od 7 lat. Nieruchomosc ta obecnie nie jest 

uzytkowana. Polozenie dzialki na terenie zalewowym uniemozliwia zabudow~, ale l'lcznie 

z terenem zabudowy letniskowej pozwala na jej kompleksowe i racjonalne wykorzystanie. 

Zostal przeprowadzony operat szacunkowy. W uzasadnieniu uchwaly nie jest podana kwota, 

lecz zgodnie z wycen'l z dnia 27 listopada 2013 roku wykonana przez Pana Tymoteusza 

K~dzierskiego, kt6ry swiadczy nam uslugi w tym zakresie zostala okreslona na kwot~ 

72.400,00 zl. 

Jezeli Wysoka Rada przychylilaby Sl~ do tego projektu, to sprzedaz tej dzialki b~dzie 

nast~powala w trybie zam6wieiI publicznych w drodze przetargu." 

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


Radnych chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 


Nikt nie zabral glosu. 


Przewodnicz'lCY Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 
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XXVII/20S/2013 - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej 

stanowhtcej wlasnosc gminy Sochocin 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - 0. 


Przewodnicz'!:cy Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyjctta jednoglosnie. 

Nastctpnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil sz6sty 

projekt uchwaly w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dJa Gminy Sochocin 

w latach 2014 - 2016. 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 uchwaly: 

XXVIII206/2013 - w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sochocin 

w latach 2014 - 2016 

Wyniki glosowania: 


Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sj~ od glosu" - 0. 


Przewodnicz'!:cy Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyjctta jednoglosnie. 

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

uchwaly w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow 

Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych 

chcialby posluchac komentarza do projektu uchwaly. 

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

do projektu uchwaly. 
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Ze wzglctdu na potrzebct wniesienia komentarza do projektu niniejszej uchwaly i chwilowej 


nieobecnosc na sali obrad Przewodniczqcej Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w 


Alkoholowych w Sochocinie - Pani Barbary Wozniak, Pan Dariusz Swiercz -


Przewodniczqcy Rady Gminy przeszedl do przedstawienia kolejnych projekt6w uchwal. 


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


w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2014 rok. Zapytal, czy ktos z Panstwa 


Radnych chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 


Nikt nie zabral glosu. 


Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 


XXVIII208/2013 - w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2014 rok 

Wyniki glosowania: 


G1osowal0 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sic< od glosu" - o. 


Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ii: uchwala zostala przyjcttajednoglosnie. 


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


uchwaly w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Zapytal, czy ktos z Panstwa 


Radnych chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 


Nikt nie zabral glosu. 


Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 


XXVIII209/2013 - w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 

Wynlki glosowania: 

Glosowal0 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sic< od glosu" - o. 

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ii: uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie. 

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

uchwaly w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2014 rok. Zapytal, czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 
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Nikt nie zabral glosu. 


Przewodniclllcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 


XXVfIl210/2013 - w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2014 rok 

Wyniki glosowania : 

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

Przewodniczetcy Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - powr6cil do si6dmego projektu 

uchwaly w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwillzywania Problem6w 

Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Poprosil 0 komentarz Panict Ann~ Zwierzchowskct 

-W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze do podj~cia uchwaly obliguje nas 

ustawa z dnia 26 paidziemika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 

alkoholizmowi, dlatego tez na mocy tej ustawy Rada Gminy corocznie uchwala Program 

Profilaktyki i Rozwietzywania Problem6w Alkoholowych oraz ustala zasady wynagradzania 

czlonk6w Gminnej Komisji Rozwi'tZywania Problem6w Alkoholowych. Zgodnie z zapisem 

w projekcie uchwaly czlonek Komisji za udzial w posiedzeniu otrzymuje 100 zl. 

a upowaZniony czlonek Komisji do przeprowadzenie kontroli w punktach sprzedaZy 

i podawania napoj6w alkoholowych za przeprowadzenie kontroli w 5 punktach sprzedazy 

otrzymuje r6wniez wynagrodzenie 100 zl. Za kierowanie pracami Komisji Przewodniczetcy 

otrzymuje kwot~ 300 zl. miesi~cznie jako dodatek specjalny. 

Program okresla cele i zadania zwietzane z rozwi'tZywaniem problem6w alkoholowych 

i profilaktyki. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal 0 liczb~ os6b 

zglaszajetcych si~ 0 pomoc do Gminnej Komisji Rozwietzywania Problem6w Alkoholowych. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze na posiedzenia Komisji 

przychodzi duzo os6b, wielu jest kierowanych do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. 

Zachowanie abstynencji i podj~cie leczenia zalezy g16wnie od woli pacjent6w. 
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Z infonnacji Przewodniczqcej Komisji wynika, ze s<\. osoby, kt6re przychodz<\. dzi~kowac 


za to, ze byly wzywane i zmobilizowane do podj~cia leczenia . 


Pan Dariusz Swiercz - 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 uchwaly: 


XXVIII207/2013 - w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwh!zywania Problemow 

Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 14 Radnych: "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - 0. 

Przewodnicz<\.cy Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie. 

Ad-7 

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

7 porz<\.dku obrad " Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje 

z poprzedniej sesji " Zapytal, czy ktos z Paflstwa Radnych chcialby zabrac glos w tym 

punkcie. 

Nikt nie zabral glosu. 

Ad-8 

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

8 porz<\.dku obrad "Wolne wnioski i zapytania". Zapytaf, czy ktos chciafby zabrac glos w tym 

punkcie.. 

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

"Panie Przewodnicz~cy, 

Wysoka Rado, 

Szanowni Panstwo, 
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Dobiega rok 2013 i jest czas podsumowan tego wszystkiego, co w naszej gminie si~ 

dzialo przez ostatni rok. Mieszkancy naszej gminy, Pailstwo Radni, Pailstwo Soltysi majq 

prawo wiedziee, majq prawo miee dost~p do informacji 0 wszystkim 

Przez 3 lata tej kadencji staralam si~ bardzo szczeg610wo informowae Panstwa 0 wszystkich 

dzialaniach na rzecz poprawy warunk6w zycia mieszkanc6w zar6wno w skladanych przed 

Wysokq Rad'l. w formie informacji W6jta 0 dzialalnosci mi~dzysesyjnej, poprzez informacje 

na stronie intemetowej Urz~du Gminy, w tym zamieszczanie nag ran z sesji czy tez w formie 

wydawanego oficjalnego Informatora gminy Sochocin - "Fakty Sochocinskie". 

Pisalam tez listy do mieszkanc6w opatrzone moim podpisem, a wi~c z pelnq 

odpowiedzialnosciq za kaZde slowo. 

Mieszkancy otrzymywali tez r6zne inne informacje w bardzo r6znych formach w tym 

czasie, ale do dzisiaj nie poznali ich autor6w, bowiem znane Pailstwu paszkwile, wierszyki 

na m6j temat, w kt6rych uzywano bardzo obrailiwych okreslen mojej osoby zawsze byly 

anonimowe. Mysl~, ze nie ze strachu przede mnq, jak pr6buje si~ czasami m6wie, ale 

ze strachu przed odpowiedzialnosciq zar6wno przed prawem, jak i przed opiniq publicznq. 

Nazywano mnie w tej radosnej tw6rczosci bardzo r6znie. Bylam "wiedzmq", "czarownicq" 

"czamq mambq", "gnidq", "glizdq z Wysokiego Grodu", dla niewtajemniczonych 

pochodz~ z Wyszogrodu stqd " z Wysokiego Grodu". Nazywano mnie r6wniez wstydem dla 

gmmy. 

No COZ, takie jest prawo tych, kt6rzy nie mogq pogodzie si~ z tym, ze to ja jestem 

W6jtem. Tylko mam pytanie: gdzie jest odwaga, gdzie jest jawnose, skoro to co tam mialo 

bye prawdqjest nadal anonimowe. 

Bardzo wiele zawartych w tych r6znych utworach paraliterackich klamstw zostalo 

obnaZonych przez pisanq przeze mnie w listach do mieszkanc6w - prawd~. Ja si~ pod 

wszystkim podpisywalam i bralam pelnct odpowiedzialnose za kaZde slowo, kt6re w tych 

listach bylo zawarte. Zar6wno dzisiaj bior~ pelnct odpowiedzialnose za kaZde slowo, kt6re 

chc~ dzisiaj Panstwu powiedziee, a musz~ zabrae glos w kilku kwestiach. 

Bowiem radosna tw6rczose rozpocz~la si~ na nowo. 
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Prosz~ Panstwa, ostatnio ukazal si~ taki oto twor paraliteracki, czy nie wiem, nazwae 

to prasq, nie wiem jak. Na zdrowy rozum Biuletyn Kola PSL w Slepowronach, gdzie jest 

zapisane wylqcznie dla czlonkow PSL, nie mnie jednak bylo to rozkladane na parapetach 

przed sklepami w dzien targowy w Sochocinie. A wi~c nie jest to dokument skierowany 

wylqcznie do czlonkow PSL. 

Dlaczego to przywoluj~ i dlaczego 0 tym prosz~ Panstwa mowi~. Otoz zarowno wsrod 

Panstwa Radnych jak i osob siedz'lcych na sali, PaI1stwa Sohys6w, jest wielu czlonkow 

owego Kola PSL w Slepowronach i uwazam, ze te osoby, b~d'lc czlonkarni tego Kola 

ponosZ'lodpowiedzialnose za trese tego, co tutaj zostalo zawarte. 

Biuletyn, jak autorzy piszq, cytuj~ " Poswi~cony jest glownie bulwersuj'lcej mieszkancow 

sprawie n~kania Stanislawa Kwiatkowskiego Radnego Gminy Sochocin i pracownika 

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej." A tak naprawd~ caly ten numer dotyczy mojej 

osoby, osoby mojego Zast~pcy Pana Wojta Ryzinskiego oraz Pani Kierownik Gminnego 

Osrodka Pomocy Spolecznej. Poniewaz w tym oto dokumencie jestem porownywana 

do Lenina, Stalina i Bog wie kogo jeszcze mysl~, ze pisal to ktos, kto bardzo mocno do dzisiaj 

z tymi czasami zwi'lZany jest i kto bye moze w tych czasach nieile byl szkolony. 

Przypisuje si~ wi~c i mnie i Pani Kierownik Fabich bardzo wiele nieprawdziwych 

dzialan i dlatego pozwol'l Panstwo, ze do niektorych z nich pozwol~ si~ odniese. 

Po pierwsze, w tymze "czyms", bo nie wiem jak to nazwae, jest napisane, ze w jakims 

czasie moje relacje z Panem Radnym Kwiatkowskim byly pozytywne. Potwierdzam, ale do 

kiedy? Otoz Szanowni Panstwo, kiedy obj~lam Urz'ld Wojta i zacz~lam poznawae prac~ 

w Urz~dzie Gminy stwierdzilam, ze finansowanie jednostek ochotniczych straZy pozamych 

jest co najmniej dziwne i zastanawiaj'lce. Jednostek bylo 8, wszystkie byly utrzymywane 

w gotowosci bojowej, a tylko 2 kierowcow samochodow strazackich mialo podpisane z gmin'l 

umowy na utrzymanie tych samochod6w w gotowosci bojowej. Jednym byl kierowca 

z Sochocina, ktory otrzymywal ekwiwalent w wysokosci 900 zl miesi~cznie, drugim byl 

kierowca ze Smardzewa, ktory otrzymywal ekwiwalent w wysokosci 600 zl . miesi~cznie. 

Tym drugim kierowc'l byl Pan Stanislaw Kwiatkowski. 

Ja poprosilarn Komendanta Pana Miroslawa Krauze 0 to, zeby przygotowal 

mi ze wszystkich jednostek wykaz sprz~tu, jakimi jednostki dysponuj'l. Wspolnie z Panem 

Komendantem ustalilismy stawki za konkretne samochody czy urz'ldzenia, ktore 
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s't utrzymywane w gotowosci bojowej. Ustalilismy okreslone stawki wynagrodzenia 

i przeliczylismy, ile b~dziemy placic wszystkim, nie wybranym. Dlatego okazalo si~, ze Pan 

Stanislaw Kwiatkowski nie mogl otrzymac 600 zl. tylko duzo, duzo mniej. Malo tego, 

okazalo si~, ze nie mozemy podpisac umowy dlatego, ze Pan Kwiatkowski zostal Radnym. 

W zwiqzku z tym zaproponowal mi, abysmy podpisali umow~ z Panem K wiatkowskim, ale 

Pawlem i taka umowa zostala podpisana. Nie mniej jednak wszystkie rozliczenia, faktury 

za paliwo wplywaly od Pana Stanislawa Kwiatkowskiego. Dlatego ta umowa w moim 

przekonaniu byla umow't fikcyjn't i odmowilam podpisania dalszej umowy. Wowczas stala 

si~ rzecz bardzo przykra, ale musz~ 0 tym powiedziec, bowiem Pan Kwiatkowski pokazuje 

si~ jako osoba bardzo skrzywdzona nagan<'\:, jakiej ponoc z mojego powodu udzielila Panu 

K wiatkowskiemu Pani Kierownik 

Tak prosz~ Panstwa, ja poprosilam Pani't Kierownik na rozmow~ powiedzialam 

o sytuacji, ktora miala miejsce. 

Pan Kwiatkowski, kiedy odmowilam podpisania umowy z Panem Pawlem 

Kwiatkowskim zrobil mi przepraszam za okreslenie karczemn't niemalze awantur~, ktora 

konczyla si~ w Sekretariacie w obecnosci pracownikow. Byla przy tym obecna Pani 

Kierownik Urz~du Stanu Cywilnego, byla obecna Pani Sekretarka, byl obecny Pan Wojt 

Ryzinski, a slyszeli to rowniez mieszkancy, ktorzy byli na korytarzu. Padaly bardzo obrazliwe 

slowa pod moim adresem, nie chcialabym ich tutaj przytaczac i w zwiqzku z tym poprosilam 

do siebie Pani't Kierownik, przekazalam informacj~ 0 zdarzeniu i wlasnie za to, a nie za to co 

mowil na sesji Pan Kwiatkowski otrzymal nagan~, jako pracownik, ktory w sposob 

niestosowny zachowal si~ wobec mnie, jako kobiety, funkcjonariusza publicznego. Zostalam 

obraZona i mysl~, ze nagana byla najmniejsz't form't kary porz'tdkowej jak't mozna bylo 

zastosowac. 

Co do kontroli zarz'tdczej, bo ona takze w tym "czyms" jest bardzo mocno podnoszona. 

Prosz~ Panstwa, kontrola zarz'tdcza jest obowi'tzkiem gminy. Gmina rna obowiqzek 

sprawowania nadzoru nad realizacja kontroli zarz'tdczej rowniez w jednostkach podleglych. 

Taka kontrola zostala przeprowadzona i mozna tu obsmiewac Przewodnicz'tcego tego 

Zespolu, ktory jest wysokiej klasy fachowcem w tym zakresie, wspolpracuje z wieloma 

samorz'tdami nie tylko na terenie powiatu plonskiego, ale rowniez na terenie illl1ych 

powiatow. 
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Pan Marek Roehna Przewodniez<tey tego Zespolu me praeowal sam. Z Panem 

Markiem Roehn<t praeowala Pani Sekretarz jako ezlonek Komisji, Pani Monika St~pkowska

Smardzewska i Pani Izabela Kosiilska. Nie Pan Marek Roehna fonnulowal wnioski 

pokontrolne, ale wnioski pokontrolne fonnulowal ealy Zesp6l. 

Zadaniem tego Zespolu poza wszelkimi sprawami zwiqzanymi z bhp, dyseyplin<tpraey, bylo 

przede wszystkim wartoseiowanie stanowisk praey, ezyli maksymalnego optymalnego 

wykorzystania ezasu praey przez praeownik6w, nie tylko Gminnego Osrodka Pomoey 

Spoleeznej ale we wszystkiehjednostkaeh, w tym r6wniez w Urz~dzie Gminy. 

Wszysey Kierowniey jednostek po otrzymaniu protoko16w sporz<tdzili programy 

napraweze zwiqzane gl6wnie z raejonalizaej<t zatrudnienia b~d<t pomalu wdraZane. 

Pani Kierownik podj~la swoj<t deeyzj~ i jej obowiqzkiem bylo zwr6eic si~ do Pailstwa 

Radnyeh, bo tak przepisy prawa stanowi<t. 

Mozna wyniki tej kontroli obsmiac, wyszydzic, moma sprowadzic to do piasku na dywaniku, 

moma sprowadzic to do wygi~tego kolpaka. Nie 0 to tam ehodzilo. 

Jakos w tym tworze nikt nie powiedzial 0 tym, co bylo sednem sprawy, mianowieie 

wymiar ezasu praey Pana Kwiatkowskiego. Tak naprawd~ Pani Kierownik bardzo 

szezeg6lowo to pokazala. Pan Kwiatkowski praeuje na IJ4 etatu z praeownikami GOPS - u 

i nie jest to tak, jak pr6bowali niekt6rzy Pailstwo Radni z duzym doswiadezeniem tlumaezyc, 

ze jak si~ jedzie na s1uZbowy wyjazd do Warszawy Panie Wiktorowiez to liezy si~ r6wniez 

ezas pobytu tego kierowey. Tak, ezas wyjazdu, pobytu i powrotu. I tak Pani Kierownik 

liezyla, a nie takjak usilowano wskazac, ze tylko godziny przejazdu. To jest nieprawda. 

Prosz~ Pails twa, gdyby nie wyjazdy z praeownikami Urz~du Gminy. Bo jesli stoi samoeh6d, 

siedzi kierowea, ajest potrzeba to ezasem samoeh6d ten wykorzystujemy, dla potrzeb Urz~du 

Gminy. Wi~e tak naprawd~, jezeli ehodzi 0 realizowanie zadail GOPS-u Pan Stanislaw 

Kwiatkowski praeuje na IJ4 etatu i jak sam Pailstwu na poprzedniej sesji powiedzial otrzymuje 

mam<tpensj~ - nieeale 2.000 z1. do r~ki. 

Prosz~ Pailstwa, na IJ4 to mysl~, ze to jest duzo, przernn6zmy to przez 4, to jest 8.000 zl do 

r~ki . Tyle to nawet W6jt nie zarabia. 

Kolejna sprawa to Prosz~ Pailstwa przykra bardzo dla rnnie, sprawa 0 kt6rej dzisiaj juz 

powiedzialam, sprawa nagrody, kt6r<t gmina uzyskala w kategorii "Najlepsza Gmina na 
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Mazowszu". Ja juz dzisiaj m6wilam Panstwu, ze pr6buje sit( z tego sukcesu nad wszystko 

zrobie cos, co uwlacza godnosci, mianowicie, ze ta nagroda zostala kupiona. Mysl~, ze moje 

wytlumaczenie wczesniejsze Pailstwu wystarczy. Ja powiem tylko tyle, brzydko, jezeli 

czlonkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego wlasnemu szefowi wojew6dzkiemu 

Marszalkowi Wojew6dztwa Mazowieckiego w ten spos6b usilowali sugerowae, ze sprzedaje 

nagrody za pieniq,dze, to chyba jest nie w porzq,dku wobec Pana Marszalka, kt6ry byl 

patronem tego konkursu. 

Kolejna sprawa Proszt( Panstwa to, to co tutaj tez sit( znajduje. Tutaj zarzuca si~ mnie 

jako W6jtowi przypisywanie sobie cudzych sukces6w. Podaje sit( jako przyklad 

uporzq,dkowanie gospodarki wodno-sciekowej. Czy ja tu kiedys na tej sali kiedykolwiek 

powiedzialam , ze to ja zlozylam wniosek. Zawsze podkreSlalam, ze ten wniosek byl zlozony 

przez mojego poprzednika Pana W6jta Jerzego Zawadzkiego i m6wilam r6wniez, ze wniosek 

byl blt(dnie zlozony, z powaznymi blt(dami, tlumaczylam jakimi. Spowodowalo 

to, ze wniosek musial bye poddany ponownej ocenie merytorycznej, a grozilo nam odebranie 

calej wielomilionowej dotacji, w sytuacji kiedy prace zwiqzane z wodociq,gowaniem gminy 

byly zaawansowane na poziomie juz 3,5 min. zlotych. To byla dla nas niezmiemie stresujq,ca 

sytuacja, bo negatywna ocena ponowna tego wniosku spowodowalaby plajte dla naszej 

gminy. A wi~c proszt( nie m6wie, ze przypisujt( sobie czyjkolwiek sukces. 

Podobno przypisalam sobie r6wniez sukces Panstwa Radnych, bo Panstwo Radni, 

tu sq, wymienione nazwiska, wnioskowali 0 obnizenie oplaty smieciowej i ze sobie 

przypisalam obnizenie tych oplat. 

Przypornnt( kr6tkq, historit(. Najpierw byl raport, potem byly maksymalne stawki, kt6re 

wynikaly z raportu. Na sesji Rady Gminy wnioslam 0 obnizenie tych stawek poniewaz 

liczylismy na to, ze w drodze przetargu te stawki b~dq, trocht( nizsze. Padl potem pomysl 

ze strony niekt6rych Panstwa Radnych, ze rna to bye 8 zl. w rodzinie do 4 os6b, a pozostale 

rodziny majq, nie placie wcale. Ten wniosek padl na kilka dni przed rozstrzygnit(ciem 

przetargu i ja tlumaczylam, ze takich decyzji nie mozna podejmowae zanim nie rozstrzygnie 

si~ przetarg, bo dopiero wtedy b~dziemy wiedzieli, ile faktycznie bt(dzie nas kosztowalo 

wywozenie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych. Skonczylo si~ czym, wielkq, 

awantur'l:, w ktorej omal nie odwolano Pana Przewodniczq,cego z jego funkcji, do dzis nie 

rozumiem za co. Bo odwolany mial bye Pan Przewodniczq,cy, a jak zwykle osobq, oskarZonq, 

bylam ja. Jak dzisiaj zycie pokazuje rozwiqzania, kt6re zostaly przeze mnie zaproponowane 
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Set jak najbardziej korzystne dla mieszkane6w, bo nie rna nie gorszego jak ludziom kt6rym 

si~ m6wi, ze jedni nie b~det nie plaeie a inni majet plaeie wi~eej. Trzeba to bylo zrobie 

rozwamie, sprawiedliwie i w ramaeh tyeh srodk6w, kt6rymi moglismy dysponowae, znajete 

koszty organizowania tego systemu. 

Dzisiaj rzeezywistose pokazuje, ze Gmina Soehoein rna rozwietzany problem 

gospodarowania odpadami komwlalnymi w spos6b modelowy, jeden z najlepszyeh na terenie 

naszego powiatu, mysl~, ze nie tylko naszego powiatu. Mamy bardzo dobre stawki 

za dwukrotnie ez~seiej odbierane odpady, a do tego wszystkiego zrobilismy to w taki spos6b, 

ze ten system si~ samofinansuje i w tym systemie Set r6wniez pienietdze. Dzisiaj w budzeeie, 

Panstwo to slyszeliseie r6wniez na obslug~ administraeyjnet tego systemu. 

Nast~pna sprawa, kt6ra r6wniez jest Prosz~ Panstwa bardzo moeno ogloszona 

w r6znyeh miejseaeh. Zadluzam gmin~, jestem zlem, kt6re zadluza t~ gmin~. 

Prawda jest taka i wielokrotnie 0 tym m6wilam. Zaeictgn~lismy zobowictZanie 

w wysokosei 1 mIn. z1. na uporzetdkowanie gospodarki wodno- seiekowej. To byl plan 

wezesniej we wniosku, kt6ry nie ja przygotowalam i juz wezesniej byla podpisana umowa. 

Ale pewnie gdybym ja ten wniosek przygotowala, r6wniez 0 taket pozyezk~ bysmy musieli 

wyst'tPie, bo gmina nie bylaby w stanie sfinansowae takiej inwestyeji, bez skredytowania si~. 

Zaei~n~lismy r6wniez zobowietzanie 740.000 zl. na termomodemizaej~. luz mialam 

wezesniej pytania, juz si~ mialam rozliezye jakie oszez~dnosei mamy. Podam je Panstwu 

na pewno jesli po zakonezeniu inwestyeji minie ealy sezon grzewezy i b~dziemy w stanie to 

wyliezye. Ale jednoezesnie nikt nie m6wi 0 tym, ze w eictgu ostatnieh 3 lat prawie 1 min. zl. 

zostalo splaeone za zobowictZania zaeictgni~te w 2005 roku na budow~ oezyszezalni 

i ez~sei kanalizaeji. Gdybysmy nie splaeali tamtych zobowictZan, bye moze nie musielibysmy 

brae pozyezki na termomodemizaej~ budynk6w uzyteeznosei publieznej. 

A wi~e Prosz~ Panstwa, tak naprawd~ ten 1 min. zl. zobowietzania pokazuje, ze za takie 

zobowietzanie zrobilismy naprawd~ bardzo duzo. 

Przykro mi bardzo, ze nikt nie podnosi kwestii budowy kanalizaeji, a dzisiaj 0 tym 

wspomnialam. To jest pot~zna inwestycja, ale nie zaeictgamy zadnego kredytu ani zadnej 

pozyezki. M6wilam tylko 0 zaeictgni~eiu pozyezki na refinansowanie tego zadania, tylko do 

momentu, kiedy juz zagwarantowane umOWet pienietdze wr6eet do gminy, bo najpierw 

je trzeba wylozye, zeby je potem odzyskae. Wi~e klamstwem jest to, ze m6wi si~, 

ze zadluzam gmin~. To jest nieprawdet. 
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N astl(pna kwestia, kt6r't bardzo cZl(sto sil( podnosi i chcialabyrn t~ kwesti~ r6wniez 

wyjasnic, nie boj~ si~ zadnych trudnych ternat6w, to jest zatrudnienie w Urz~dzie Grniny. 

Prosz~ Pailstwa, w 2013 roku w Urz~dzie Grniny zatrudnionych bylo 44 pracownik6w, duzo, 

z czego 11 os6b, to byly osoby bezrobotne zatrudnione w rarnach rob6t publicznych i rnysll(, 

ze to bardzo cieszy Pana Wiceprzewodnicz'tcego, kt6ry bardzo cz~sto rnnie 0 to pytal 

jak dbarn 0 bezrobotnych. W tyrn roku zatrudnilam ich II-oro., z czego wi~kszosc 

zatrudniona byla w rarnach tzw. "Prograrnu 50 +", co oznacza, ze pracodawca - czyli 

grnina do kazdej takiej zatrudnionej osoby doplaca miesi~cznie tylko 100 zl., a ci ludzie 

wykonali ogrornn't prac~ . M6wilarn Panstwu, to bylo rnalowanie w szkolach, w strtinicy 

w Sochocinie, to bylo rnalowanie elewacji straznicy w Idzikowicach i wewn'ttrz, kapitalny 

rernont rernizy w Drozdzynie, jeszcze planowany rernont w K~pie. Wi~c za takie pieni'tdze 

rnozna bylo zrobic bardzo duzo, a przy tyrn dac ludziorn prac~. A wi~c z tego 

co powiedzialarn wynika, ze w Urz~dzie Grniny zatrudnionych bylo nie 44 tak naprawdl( 

pracownik6w, a 33, z czego rnarny tak't sytuacj~, ze de facto pracl( swiadczy 31 os6b, bowiern 

2 osoby s't zatrudnione na zast~pstwo za pracownika, kt6ry jest na dlugotrwalyrn zwolnieniu 

lekarskim i za pracownika, kt6ry jest na urlopie rnacierzynskirn. 

Z tych 31 os6b 5 zatrudnionych jest w wyrniarze ~ etatu. Przeliczaj'tc to na peIne etaty 

w Urz~dzie Grniny zatrudnionych jest 28 i p61 etatu, z czego Prosz~ Pailstwa 4 osoby 

s't zatrudnione jako osoby niepelnosprawne. Zatrudnienie tych pracownik6w wynika z ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 roku 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b 

niepelnosprawnych. Ustawa naklada na Urz'td albo zatrudnienie niepelnosprawnych, albo 

oplacanie skladek na PFRON w wysokosci wyzszej niz wynagrodzenie tych pracownik6w. 

Wydaje si~ zasadne dac szans~ ludziorn, kt6rych los slazywdzil, dac irn pracl(, dac irn 

rnozliwosc sarnorealizacji, wykorzystac ich potencjal, a tyrn sarnyrn nie odprowadzac 

po prostu kamych skladek do organizacji, kt6re to nadzoruj't. 

Wszystkie osoby, kt6re w ci~u tej kadencji zostaly zatrudnione w Urz~dzie Grniny, 

to s't osoby, kt6re rnaj't peIne przygotowanie do zajrnowanych stanowisk i zapewniarn 

Panstwa, ze nie rna teraz takich sytuacji jak to bywalo wczesniej, ze osoba z wyksztalceniern 

laborantki wykonuje bardzo wtine zadania zwictzane z prowadzeniern np. chociazby rnaj'ttku 

grniny. Wszystkie te osoby rnaj't peIne kwalifikacje do zajrnowania tych stanowisk, byly 

osobarni bezrobotnyrni w wi~kszosci i do tego wszystkie te osoby s't rnieszkancarni naszej 

grniny. A wi~c pornagarny naszyrn rnieszkaflcorn. Do tego Prosz~ Pans twa, prosz~ jeszcze 
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dolozyc zadania, ktore dodatkowo na gmIn~ zostaly nalozone. Prowadzenie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi to jest ogrornne zadanie. 

Prosz~ sobie wyobrazic, zawsze tak bylo i ustawa 0 rachunkowosci i 0 finansach 

publicznych naklada taki obowiqzek, ze np.: w podatkach musza pracowac 2 osoby, bo jedna 

je nalicza, a druga je sci<llia mowi'tc kolokwialnie - 4 razy w roku, bo tak przypadaj't raty. 

Natomiast jesli chodzi 0 system gospodarowania odpadami, to jest praca co miesi'tc taka 

sarna. Dokladnie taka sarna, ale co miesi'tc z tak duZ't ilosci't podatnikow. Bo, przypomnijcie 

Panstwo sobie, podawalam dzisiaj liczby, prawie 2.000 podatnikow jest obslugiwanych. 

I to s't dodatkowe zadania, ktore trzeba realizowac, a do tego dodarn i przypomn~ - nie bylo 

ewidencji drag, nie bylo ewidencji maj'ttku. W tej chwili przygotowujemy reorganizacj~ 

i wiemy, jaki mamy porz'tdek w dokumentach, bo nie byly archiwizowane od lat 70-tych. 

To jest ogrom pracy, ktory pracownicy musz't wykonac. Dlatego prosz~ Panstwa, nie moma 

powiedziec, ze jest przerost zatrudnienia w Urz~dzie Gminy. Wszyscy mieszkancy naszej 

gminy dostrzegaj't to, ze nastCijJila wielka jakosciowo zmiana, ze moi wspOlpracownicy 

rzetelnie realizuj't swoje zadania na dobrym poziomie i w sposob bardzo grzeczny i kulturalny 

obsluguj't interesantow. 

I teraz co do wynagrodzenia, a wlasciwie nagradzania pracownikow, bo tutaj tez krqZ't rMne 

historie i najlepiej powiedziec jakjest naprawd~. 

Prosz~ Panstwa, przez 3 lata mojej kadencji srednia kwota wyplaconych nag rod w ci<lliu roku 

to jest 75.610 zl. , a dla porownania podam Panstwu w latach 2002-2006, kiedy wartosc 

pieni'tdza byl't znacznie mniejsza, wyplacono 1.149.000 zl. nagrod. Miesi~cznie wyplacano 

wi~cej, niz ja wyplacilam w ci<lliu 3 lat, i na to s't w gminie dokumenty. I jak to rozumiec 

prosz~ Panstwa, ze si~ mowi 0 tym, ze nieracjonalnie gospodaruj~ srodkami publicznymi 

i :lIe wynagradzam swoich pracownikow. Powinni dostac wi~cej, tylko ci<llile slyszymy 

o duzych wydatkach na administracj~. A dla porownania powiem, ze jezeli prosz~ Panstwa 

srednio wyplacano 229.000 zl. nagrod w tym okresie 0 ktorym mowilam, a 225 byla rata 

za pozyczk~, to prosz~ sobie to porownac. W tym samym czasie na drogi bylo dokladnie 

312.536 zl. To s't dane z dokumentow. 

Problem drog, za malo na drogi, tez to slyszalam, za malo na drogi. Otoz prosz~ 

Panstwa tej kadencji w ci<lliu 3 lat wydatkowalismy na modernizacj~ i remonty drog 

2.655.264 zl. Dokladnie mog~ latami podac kwoty, srednio jest to 885.087 zl., to jest 0 pol 
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miliona wieteej niz bywa10 kiedys. WietC zauwazeie Panstwo, ze realizowane Sq przy tym 

ogromne inwestyeje. 

Wiete zarzueanie mi nieprawdy, takieh nieprawdziwyeh rzeezy jest naprawdet bardzo 

przykre, jest to przykre, ze nie zauwaza siet tego. Mozna proSZet Panstwa i nawet trzeba 

patrzee wladzy na retee. To jest swiette prawo nie tylko opozyeji, ale wszystkieh Pailstwa 

Radnyeh. Zaluje tylko, ze wezesniej nie dbano tak bardzo 0 publiezne pieniqdze. W sytuaeji 

kiedy kaMa jedna zaoszezetdzona zlot6wka mogla po kilkakroe zaowoeowae, bo mozliwosei 

pozyskiwania srodk6w unijnyeh nie byly takie jak w tej kadeneji, gdzie trafilismy 

na wszystkie konezqee siet projekty, a i tak udalo nam siet pozyskae bardzo duzo. 

Dzisiaj w trybie dostetpu do informaeji publieznej, rowniez na sesjaeh zadajeeie mi Panstwo 

bardzo szezeg610we pytania, a dzisiaj nikt nie zadal mi jednego pytania, a analizowaliseie 

Panstwo budzet, zmiany do budzetu bardzo dokladnie. W zmianaeh do budzetu wprowadzona 

zostala kwota ponad 2.000 zl. tytulem zwrotu skladek wplaeonyeh na Warszawskie Kolo 

Mysliwskie. Nikt mnie nie zapytal, co to Sq za pieniqdze, ale ja Panstwu powiem. 

Sq to skladki, kt6re zostaly zwr6eone przez Pana Wiktorowieza, bo z konta doehodow gminy 

byly oplaeane prywatne skladki Pana Wiktorowieza na konto Kola Mysliwskiego. Zwr6eone 

zostaly po postawieniu prokuratorskieh zarzut6w Panu Tomaszowi Wiktorowiezowi. Wr6eily 

po kilku lataeh. I nie mowilam 0 tym, bo gdyby sytuaeja bylq odwrotna gazety pisalyby 

o tym juz dawno na pierwszyeh stronach. 

Ja natomiast proSZet Panstwa eheialabym bardzo serdeeznie podzietkowae ealej 

Radzie, a w szezeg61nosei bardzo aktywnej opozyeji za to, ze Panstwo wyrazaeie takq wielkq 

trosket 0 sprawy naszej gminy, jej mieszkaneow, 0 racjonalne wydatkowanie koszt6w 

z pienietdzy publieznyeh, 0 raejonalnq gospodarket. 

Osobiseie dzietkujet szczeg6lnie Panstwu Radnym opozycyjnym. Naprawdet Panstwu bardzo 

dzietkujet. Wieeie Panstwo za co? Ot62 za to, ze pozwalaeie mi Pailstwo realizowae mojq 

wyborezq obietnieet, ze ta gmina wreszeie betdzie gminq przejrzystq, jawnq, ze nie betdzie 

tu niezego, co betdzie ukryte. Bo ja nie mam nie do ukryeia. Dzietki Pailstwu Spiet spokojnie, 

bo pilnujeeie mnie tak bardzo, ze ja ze zdwojonq silq staram siet bye bardzo uezciwa, miee 

czyste retee, ezyste sumienie i przede wszystkim czyste intencje. 

I chcet jeszcze tylko powiedziec jedno. Walka polityezna na pewno zawsze 

funkcjonuje w kazdym samorzqdzie. Nie rna tak, zeby tej walki nie bylo, ale w walce 

45 



• 


politycznej rue mozna poslugiwa6 si~ tylko i wylqcznie klamstwem, obelgami i demagogill. 

Uwazam prosz~ Panstwa, ze wzmianki fakt6w, 0 kt6rych powiedzialam na pewno nie 

zakrzyczy si~ klamstwem. Prawda zwyci~zy zawsze. Trzeba czasami na nill tylko bardzo 

dlugo i cierpliwie czekac, a ja osobiscie wiem, jak to jest. 

Dlatego chcialabym dzisiaj zaapelowac do wszystkich Panstwa 0 wzaJemne 

zrozumienie, 0 zgod~ i wsp6ldzialanie bo od tego zalezy los mieszkailc6w naszej gminy. 

To oni nas wybrali i my wobec tych mieszkanc6w mamy obowillZki. 

Niech wi~c Szanowni Panstwo taki specjalny czas zblizajllcych si~ Swillt b~dzie dla 

nas wszystkich takim czasem wyciszenia wszelkich spor6w, b~dzie dla nas czasem refleksji, 

bo my tak naprawd~ po to tutaj jestesmy. I dlatego chcialabym w imieniu Pana 

Przewodniczllcego, swoim wlasnym, Pana W6jta i moich wsp6lpracownik6w zaprosi6 

wszystkich Pailstwa na Wigilijne spotkanie w StraZnicy. Tym, kt6rzy od kilku lat nie 

przychodzll na te spotkania chcialabym zlozyc najserdeczniejsze zyczenia swillteczne, 

Blogoslawionego Bozego Narodzenia, Szcz~sliwego Nowego Roku, ale ufam, ze jednak 

mimo wszystko uda nam si~ dzisiaj odejs6 od njech~ci, nienawisci, zlosci i ze wszyscy razem 

spotkamy si~ przy Wigilijnym stole w StraZnicy aby tam zasillsc i polamac si~ oplatkiem. Bo 

my wszyscy tak naprawd~ prosz~ Pailstwa musimy sluzyc i Bogu, i ludziom, po to nas 

powolano. 

Dzi~kuj~ bardzo." 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy ktos chce zabrac glos. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, co nast~puje: " Panie PrzewodniczllCY, 

Wysoka Rado, Szanowni Goscie, Pani W6jt chcialem powiedziec, ze do zadnej organizacji 

czy zadnej partii nie nalez~, takze nie nalez~ do PSL - u. 

Odnosnie, Prosz~ Pani't, najpierw Pani m6wila, ze pracuj~ na p61 etatu, a teraz juz na ~ etatu. 

Szanowni Panstwo na pewno niedlugo b~dzie musiala si~ pani W6jt mnie pozbyc. Nie 

twierdz~, ze b~dzie inaczej, ale poczekajmy, zobaczymy. 

Jezeli chodzi 0 straz, to min~la si~ Pani z prawdll. Nie Pani ze mnll nie podpisala umowy, 

tylko ja sam zrezygnowalem. Dobrze zrobilem, bo prosz~ Panill p6zniej to ja bym mial 

klopoty, bo dowiedzialem si~ ze ja nie mog~ miec zadnych um6w cywilno-prawnych. Nie 

wiedzialem 0 tym, ale dowiedzialem si~ i zrezygnowalem sam. Pani 0 tym dobrze wie. Pani 
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W6jt powiedziala do nmie tak:" a kto b~dzie wiedzial '" powiedzialem: "me wiem". Ja 

dzi~kuje bardzo, nie chc~ tej umowy podpisae i nie podpisalem. 

Prosz~ Paniq, druga sprawa odnosnie straiy w Smardzewie i tak Pani neguje t<t straz. Musz~ 

powiedziee, ze ta straz rna dlug<t tradycj~. Neguje Pani straz, neguje Pani mnie w tej strazy, 

bo jestem niewygodny. 

Proszt( Paniq, jest druga sprawa, m6wi Pani 0 tym co pisz<t w tym felietonie . Proszt( Pani<t 

jezeli ktos naprawdt( potrafi czytae i wsluchae sit( w to znaj<tc sytuacjt(, to tam jest prawda. Ja 

jestem nt(kany praktycznie od 3 lat. Zaproponowala mi Pani zebym byl kierowc<t i Pani<t 

wozil. Ja powiedzialem, ze nie. Ja nie mogl( Pani wozie, przeciez rna Pani kierowcl(. Proszt( 

Paniq, nie chcialem czlowiekowi robie krzywdy, bo teraz mnie ona spotyka. 

Odnosnie smieci, ustawy smieciowej. Ja uwazam, ze opozycji powinna Pani podzit(kowae, bo 

nie dala sit( Pani wpuscie w maliny z t<t firma, a teraz Pani m6wi, ze tu oczywiscie mamy tani 

model. Ale dzit(ki opozycji rna Pani tani model. Nie zgodzilismy na przyst'tPienie do tego 

zwiqzku gmin i wynika z tego, ze zrobilismy dobrze. 

Proszt( Paniq, opozycji trzeba sluchae i wyci~ae wnioski. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze moze i dobrze sit( stalo, ale nie 

wiadomo jak by bylo. Natomiast mysleliscie Panstwo, ze jak sit( nie zgodzicie, to ja sobie nie 

dam rady. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - dodal, ze jezeli sit( Radni zgodzq, tak<t wybrali 

decyzjt( bt(dt( musial odejse. Nastt(pnie Pan Stanislaw Kwiatkowski powiedzial: "Proszt( 

Paniq, zaczt(lo sit( proszt( Panstwa od Szkoly w Smardzewie, bo Pani W6jt uWaZala, ze ja 

powinienem bye za likwidacj<t Szkoly w Smardzewie, a ja powiedzialem, ze chociai tam 

bt(dzie jedno dziecko, chociaz to nie bylo ekonomiczne to moim jest obowiqzkiem tam tej 

Szkoly bronie. I tak robilem, pomogli mi radni. Ja uWaZam, ze jak Pani m6wi 

o prawdom6wnosci oczywiscie to powinno bye nasza dewizq, ale tak nie jest. 

Nastt(pnie Pan Stanislaw Kwiatkowski odni6s1 sit( do wypowiedzi Pani W6jt dotycz<tcej 

wniosku 0 uporz<tdkowanie gospodarki wodno - sciekowej i powiedzial, ze srodki 

prawdopodobnie zdobyli Pan Zawadzki i inni. Wnioski zostaly podpisane i umowy juz byly. 

Na zakonczenie dodal, ze nie wazne kto pozyskal srodki, tylko wazne, ze jest zrobione. 
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Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - dodala, ze wnioski moglyby bye cofnictte 

i zostalaby cofnictta dotacja, bo wniosek byl zle zlozony. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze wie, ze najpierw sklada sict wniosek, 

a p6Zniej poprawki do wniosku. Dodal, ze nie chcialby Pani W6jt nic zarzucae, nie chcialby 

bye nieprzyjemny, ale Pani W6jt kladzie nacisk na PaniCl Kierownik, a pani Kierownik na 

rum. 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 

podzictkowala Pani W6jt za wyjasnienia, za uzasadnienie tej nagany, kt6rCl otrzyrnal Pan 

Kwiatkowski Stanislaw uWaZajClc, ze jej ustne wyjasnienia kiedy byla miesiClc ternu 

podejrnowana uchwala, to w6wczas moze nie wszystkich przekonala. 

Pani Fabich przyblizyla incydent, jaki mial miejsce w sekretariacie, kiedy to Pan 

Kwiatkowski ublizal Pani W6jt w obecnosci pracownik6w i interesant6w i podkreslila, ze jej 

stanowisko w tej kwestii jako Kierownika bylo sluszne i zasadne. Kontynuowala Pani Fabich, 

ze Pani W6jt sprawuje piecz(( nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi na terenie 

gminy, a wi((c GOPS-u r6wniez i jako kobiecie, i jako pracodawcy, i jako osobie publicznej 

nalezy si(( szacunek, dlatego tez podj((la decyzj(( i zastosowala wobec Pana Kwiatkowskiego 

kar(( nagany. 


Nast((pnie Pani Kierownik przypornniala, ze Y4 etatu wynika z tego, ze tak naprawd(( 


z faktycznych wyjazd6w w teren Pana Kwiatkowskiego z pracownikami GOPS - u, to tak 


jest, a druga Y4 stano wi wyjazdy z pracownikami Urzctdu Gminy. Kazdy chcialby brae 


2.000 zl. i czekac na wyjazd. GOPS to nie pogotowie ratunkowe i wyjazd nie jest konieczny 

od razu. 

Pani Kierownik korzystajClc z obecnosci na sali Radnych i Soltys6w poprosila 0 sygnal, jdli 

ktos z mieszkailc6w nie posiada oparu i rnoze zamarznClc z racji duzych rnroz6w. Dotyczy 

gl6wnie os6b samotnych, naduzywajClcych alkoholu. Reakcja w por(( pozwoli podjClc 

interwencj(( lub urniescic takie osoby w Osrodku dla bezdornnych. 

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - powiedzial, co nast((puje: "Wysoka Rado, me 

pierwszy raz na tej sali zostalern po nazwisku wywolany, a tylko dlatego, ze siedz(( tu jako 

"byly". Tradycji si(( stalo, ze na sesji oplatkowej padajCl r6Znego typu okreslenia, okreslenia 

kt6re rnoim skrornnym zdaniern na tego typu sesji nie powinny rniee rniejsca. 
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Ja chcialem przypomniec Pani Zwierzchowskiej, ze przyjdzie czas, ze tez b~dzie "bylq" i tez 

b~d<t si~ odnosic. Nie rna ludzi nieomylnych i bezbl~dnie dzialaj<tcych. Pani 0 tym juz wie tez 

ze swojej dzialalnosci w szkole, jak to tam bylo, nie b~d~ do tego wracal. 

Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala co nast~puje: "Najlepiej to wie Pan, 

jak Pan to zrobil". 

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - powiedzial, zeby nie przeszkadzac i kontynuowal: 

"Chcialem powiedziec jedno, ze nie nalez~ do Zadnej partii, a tym bardziej do PSL 

Slepowrony. I aluzje pod moim adresem w jakims zakresie s<t przynajrnniej niegrzeczne 

i niestosowne. Nie b~d~ odnosil si~ do cyfr, bo ich nie mam, Ja nie nosz~ klucza w kieszeni 

od archiwum, bo go nie mam i nigdy nie nosilem. 2ycie jest takie, jakie jest. Nie mam 

zamiaru przed Pani<t si~ z niczego tlumaczyc, jesli b~d~, to przed organami powolanymi do 

tego i potraktuj~, jako sw6j obowi<tZek. Pomylki bywaj<t w kazdej dzialalnosci i ja zachowuj~ 

si~ tak, jeSli byla pomylka to pomylk~ poprawi~. Nie b~d~ komentowal szerzej, po c6z wracac 

do zlosliwosci. Tak pi~knie Pani cytowala na kt6rejs Wigilii Ewangeli~, a niech tak Pani na 

siebie spojrzy, jak ta Ewangelia u Pani skutkuje, bo zalecala Pani innym zachowanie si~ 

ewangeliczne, a lepiej zacz<tc od siebie, a p6iniej innym to polecac. 

Szanowni Panstwo, ja sp~dzilern iles lat w tym budynku z okreslonyrni osobarni i na zadnej 

sesji tego typu list6w, poezji , takich rzeczy nigdy nie cytowalern, bo uwazalem, ze nawet 

jesli cos gdzies jest, to jest sluszna czy niesluszna krytyka, to trzeba j<t przyj<tc. Natomiast to, 

co na kt6rejs juz kolejnej sesj i slyszyrny stanowi podstaw~ do zlego srnaku, braku taktu, moze 

nadmiemego tupetu i tak to skwituj~. Jesli ktos z Panstwa rna do mnie jakies zapytania 

w konkretnej sprawie, jestem do dyspozycji Panstwa Radnych, jestem do dyspozycji Panstwa 

Sohys6w. Mysl~, ze po tylu latach, nigdy nie przechwalalern si~, co zostalo zrobione, jakie 

kwoty zostaly z poza srodk6w unijnych wprowadzone, kt6re zadania byly realizowane, gdyby 

nie bylo tej oczyszczalni, to i tego kawalka kolektora nie mialaby Pani do czego podl<tczyc. 

I takie to jest zycie. Ja 0 poprzednikach z uwagi na szacunek na ci<tglosc wladzy si~ nigdy nie 

wypowiadalem, natorniast to co slysz~ 0 poprzednikach Pani rn6wi to musi to bulwersowac. 

Ciesz~ si~ tylko z jednego, czego nie zycz~, ze jakies tam opinie przez nast~pc6w r6wniez 

b~d<t wypowiadane, a ocenia si~ z perspektywy wielu Iat. Tak historycy oceniaj<t. 

Mysl~ ze historia dokona oceny. B~d<t pewnie jakies wartosci por6wnawcze. Pani 

por6wnywala dzisiaj nie wiern z sk<td, jak, co, jak si~ nosi klucz w kieszeni mozna wszystko 
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por6wnywac. I na zakonczenie, jesli Pan Przewodniczqcy pozwoli. Nie b~d~ polemizowal juz 

wi~cej ani slowa. UWaZam ze to, bo nieprzygotowany jestem, bo nie mialem takiej kartki jak 

Pani, Tyle mog~ Panstwu spojrzec smialo w oczy i powiedziec, a czuje si~ w obowi¢u 

powiedziec, poniewaZ jest to sesja ostatnia w tym roku, a poczta pantoflowa doniosla, 

ze Pani Wieslawa Banaszewska odchodzi na emerytur~ z dniem 1 stycznia. Czuj~ si(( 

w obowiqzku za wiele lat mojej wsp61pracy, wsp61pracy ze wszystkimi skladami Rad, 

ze wszystkimi organami wykonawczymi podzi~kowac Pani Wieslawie Banaszewskiej za ten 

wieloletni trud w lepszych czy w gorszych warunkach i mysl~, ze my jako Rada juz tylko 

mozemy w goscie zapraszac. Chcialbym podzi~kowac Pani Wieslawie i proponuj~, 

podzi~kujmy oklaskami. Dzi~kuje bardzo." 

Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nast~puje: "My Pani'\. Wiesi~ juz 

pozegnalismy, byli zaproszeni r6zni goscie, niestety nie skorzystali z zaproszenia Pani Wiesi, 

ale i tak bylo bardzo milo i bardzo, bardzo Pani Wiesiu dzi~kujemy za prac~." 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial co nast~puje: " Gdybym ja si~ tak 

zachowal jak m6wi Pani Kierownik, to znaj'\.c Pani'\. W6jt niestety w Prokuraturze bym 

siedzial". Nast~pnie Pan Stanislaw Kwiatkowski zapytal jakimi slowami ublizyl Pani W6jt. 

Pan Zygmunt Pierzchala - Radny - odni6sl si~ do spotkan kola PSL w Slepowronach. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal Pani'\. Kierownik 

GOPS Pani'\. Fabich - "Co podyktowalo to, ze Pani dala koledze Radnemu wypowiedzenie 

placy i pracy jeSli Rada podj~la decyzj(( w stosunku do tego, a Pani podj~la swoj'\. decyzj~". 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznego - wyjasnila, 

ze to spowodowalo to, ze uchwal'\. Rady tylko przy zmianie warunk6w umowy 0 prac~ i plac~ 

nie jest dla pracodawcy wictZ'\.ca. Bylaby wi'\.z'\.ca, gdybym ja chciala zwolnic pracownika, ale 

gdy tylko chc~ wypowiedziec warunki umowy 0 prac~ i plac~, to stanowisko Rady tak 

naprawd~ powinno si~ wyst'l.Pic, zeby bylo w razie odwolania do S'\.du Pracy, ale ono nie jest 

wictZ'\.ce do dalszego post~powania. Jak najbardziej moglam dac to wypowiedzenie. 

Stanowisko jest wictZ'\.ce tylko przy zwolnieniu, a nie przy zmianie. Taki zapis jest w ustawie 

o pracownikach samorz'\.dowych. 
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It 

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

odwolal si~ do Sqdu Pracy i Sqd rozstrzygnie t~ spraw~. 

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

zabrac glos. 

Pan Andrzej Rornatowski - Radny - nawi¥<ll do ostatniego nr Fakt6w Sochocinskich 

nr 13, gdzie Pani W6jt wypowiada si~ na str. 8 ze termodemizacja budynk6w i budowa 

kanalizacji sanitamej to dwie najwi~ksze inwestycje w skali Sochocina. Zapytal Paniq W6jt, 

czy rzeczywiscie Sq najwi~ksze. 

Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze mysli ze tak. One Sq dlugo 

oczekiwane ze wzgl~d6w ekonomicznych, to Sq bardzo duze inwestycje, ostatnio takich nie 

bylo. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal Paniq W6jt, czy poprzednia inwestycja 

wodociqgowania jest mniejsza? 

Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy powiedziala, ze mysli ze nie, ale ona jest wykonana 

w tej kadencji . 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, co nast~puje: " Na stronie 10 osoba 

przeprowadzajqca z Paniq wywiad pyta co dzieje z zalewem nad Wkrq w Sochocinie, wi~c 

Pani powiedziala, ze Sq problemy, Sq trudnosci w zwiqzku z tym, ze urz~dnicy nie 

poinformowali Pani, ze Urzqd Gminy przed ostatnimi wyborami wydal pozwolenie 

na budow~ progu wodnego w Gutarzewie. Pani W6jt, to rue Urzqd Gminy wydaje decyzje, 

a organ wykonawczy w postaci W6jta. Wyjasniam, ze Urzqd Gminy jest tylko organem 

pomocniczym pracy W6jta i Pani m6wila, ze nie wiedziala Pani 0 sprawie, bo mieszkancy 

Gutarzewa z Paniq nie korespondowali. Jestem w posiadaniu 6 pism, w tym 3 do Pani od 25 

marca 2011 r. do 1 czerwca 2011, gdzie nast~powala korespondencja mi~dzy Paniq 
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i mieszkancami Gutarzewa i Podsmardzewa w tej sprawie, wi~c jak mam to rozumiec. 

Tlumaczyla si~ Pani, ze nie wiedziala Pani 0 tym progu, dlatego Sq problemy. 

Pani Anna Zwierzchowska W6jt Gminy powiedziala, ze poprosilaby 

o t~ korespondencj~, bo dopiero od Pana K~sickiego dowiedzialam si~ ,ze zostalo wydane 

takie pozwolenie. Dodala, prosz~ mnie nie lapac za sl6wka czy Urzqd Gminy czy W6jt, rzecz 

w tym, ze pozwolenie zostalo wczesniej wydane 0 czym inwestor si~ dowiedzial. 

Trumaczylam tylko, ze powstaly trudnosci poniewaz, w tej chwili trudno zgrac rz~dne dla 

Elektrowni Wodnej w Bol~cinie, tej kt6ra jest planowana w Gutarzewie i tej kt6ra zostala 

zaplanowana przez inwestora w Sochocinie. Jezeli nie wyjdzie, to kolejne rozwiqzanie, wi~c 

tak naprawd~ nie wiem 0 co Panu chodzi, co mam odpowiedziec. Ja wyjasnilam 

tylko dlaczego, czy Sq jakies klopoty. Powiedzialam, ze Sq. Prosz~ zapytac inwestora. Ja nie 

prowadz~ tej inwestycji. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, ze w Faktach Sochocinskich Nr 8 

na stronie 10, powiedziala Pani, ze nie wiedziala Pani 0 tej sprawie. 

Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze nie widziala. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, ze byla korespondencja z mieszkancami 

Gutarzewa i Podsmardzewa. I to dwukrotnie. Pierwsza korespondencja byla 25 marca 2011 r. 

To byl protest, kt6ry Pani dostala. Jest w posiadaniu tych dokument6w i nie jest upowazniony 

do ich udost~pniania. 

Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze nie dostala zadnego protestu od 

mieszkanc6w. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny powiedzial, ze dostala Pani W6jt, czy rna przeczytac. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze nie rna, wi~c zeby jej Pan 

Romatowski przyni6s1 to zostanie sprawdzone z korespondencjq. 
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Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, ze nie b~dzie przychodzil. 

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

zabrac glos 

Nikt nie zabral glosu. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - powiedzial, ze w okresie 

Swi<ttecznym, Noworocznym jest taka pi~kna idea pn. " Szlachetna paczka" .. Urz~dnicy 

Urz~du Gminy zrobili skladk~ na szlachetn<t paczk~ dla potrzebuj<tcej rodziny z terenu gminy 

Sochocin. 

PrzewodnicZ<tcy Rady Gminy zwr6cil Sl~ z propozYCJ'6 zeby tak<t szlachetn<t paczk~ 

ufundowac od Radnych i Sohys6w. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze nie tylko pracownicy Urz~du Gminy 

zlozyli si~ na paczk~ ale razem z nimi pracownicy GOPS. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - dodala, ze takZe pracownicy Gminnej 

Biblioteki Publicznej i Gminnego Osrodka Kultury. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podal nazwisko rodziny, kt6r'l 

GOPS wytypowal, jako potrzebuj<tc'l pomocy. Doda!, ze jest tam trudna sytuacja finansowa 

i choroba w rodzinie. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, co nast~puje: "Panie Przewodnicz'lcy, 

Wysoka Rado chcialbym w tym momencie zlozyc wniosek formalny 0 zlecenie Komisji 

Rewizyjnej dorainej kontroli w celu zbadania rzetelnosci celowosci, legalnosci i rzetelnosci 

w realizowaniu wydatk6w na promocj~ gminy za lata 2011,2012, 2013 - termin realizacji do 

31 marca2014roku." 
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Przewodnicz<l.cy Rady Gminy poddal pod glosowanie wniosek formalny Pana Andrzeja 

Romatowskiego. 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" -0. 

PrzewodnicZ<\.cy Rady Gminy stwierdzil, ze wniosek zostal przyj~ty. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zamkn<l.l obrady XXVII Sesji Rady 

Gminy slowami: "Zamykam obrady XXVII Sesji Rady Gminy". 

Protok01!?:r<l.dzila: 

BarlaYa~ozniak 
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