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Protokół Nr XVIII/2016 

z XVIII Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 25 listopada 2016 roku  

odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 

Obrady zakończono o godz. 14.00 

 

 Stan Radnych -15, obecnych – 15 

 

Ad – 1   

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

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

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

15 Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Następnie powitał:  

1. Państwa Radnych 

2. Państwa Sołtysów 

3. Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy Sochocin 

4. Panią Mariannę Chybałę- Radną Powiatu Płońskiego 

5. Panią Jadwigę Gilewską- Dyrektor Banku Spółdzielczego w Sochocinie 

6. Pana Stanisława Korpantego- Urbanistę 

7. Pana Jana Antonowicza- Członka Mazowieckiej Izby Rolniczej 

oraz:  

8. Pana Mecenasa Piotra Zdziebłowskiego  z Kancelarii  Radcy Prawnego 

9. Panią Elżbietę Krauze -  Sekretarza Gminy 

10. Panią Marzannę Kucharzak  - Skarbnika Gminy 

11. Panią Monikę Stępkowską- Smardzewską Zastępcę Skarbnika Gminy 
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Kierowników jednostek organizacyjnych oraz Prezesa Gminnego Zakładu 

Komunalnego 

Kierowników wraz z pracownikami wydziałów Urzędu Gminy Sochocin, oraz: 

12. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. 

 

Ad – 2  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do                         

punktu 2 „Przyjęcie porządku obrad ”. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu                             

27 października 2016 roku. 

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych- Podsumowanie inwestycji 

realizowanych w 2016 roku. 

5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych gminy Sochocin na 2017 rok. 

6. Dyskusja. 

7. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin                                

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 

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

i o wolontariacie na 2017 rok; 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

terenie gminy Sochocin; 

3) w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości; 

4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017; 

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

rok 2017; 

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. 

 

8. Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy. 
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Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy powiedział, co następuje: 

„Proszę o dodanie  w proponowanym  porządku  obrad w punkcie 7 „ podjęcie uchwał” 

następujących projektów uchwał: 

 Podpunkt 8) projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 

dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki. 

 Podpunkt 9) projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do 

Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów 

  w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa. 

 Podpunkt 10) projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice 

do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 

dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice. 

 Podpunkt 11) projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej                     

w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady 

Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków. 

W dniach od 6 października do 15 listopada 2016 roku do Rady Gminy Sochocin  oraz  do 

Wójta Gminy wpłynęły pisma  z prośbą o poparcie uchwał Rad Gmin:  Dobrzeń Wielki, 

Dąbrowa, Komprachcice i Prószków  w sprawie uchylenia rozporządzenia  Rady Ministrów  

dotyczącego przyłączenia do miasta  Opola części terenów  tych gmin. W gminach 

przeprowadzone były konsultacje społeczne, w których mieszkańcy negatywnie  

wypowiedzieli się sprawie zmian granic  ich gmin. 

W związku z powyższym, przygotowaliśmy projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, które 

przedstawimy Państwu Radnym przed podjęciem uchwał. 

Dziękuję za uwagę.” 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

dodanie projektów uchwał do pkt. 7 ppkt. 8,9,10,11 porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania: Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

porządek obrad po zmianach. 

Wyniki głosowania: Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

27 października 2016 roku. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

protokołu.  

Nie było uwag. 

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 27 października 2016 roku. 

Wyniki głosowania: Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

4 porządku obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych- Podsumowanie 

inwestycji realizowanych w 2016 roku”. Poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja 

Romatowskiego -Wójta Gminy Sochocin. 

 

Informacja o działalności międzysesyjnej 

Wójta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 25 listopada  2016 roku 
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Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

 

1. Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 27 października 

2016 r. zostały przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz do komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

2. W   okresie od 27 października podejmowane były    działania w zakresie  bieżących spraw 

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

dotyczące spraw finansowych i organizacyjnych. 

Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w 2016 roku chciałbym zaprezentować Państwu 

w terenie, dlatego zapraszam  wszystkich do autokaru 

Przedstawimy w terenie  realizację zadań w roku bieżącym. 

I. Wspólna inwestycja Powiatu Płońskiego i Gminy Sochocin 

W ramach remontu drogi powiatowej Sochocin – Malużyn w miejscowości Sochocin 

wykonano remont ul. Żeromskiego. Na zadanie przeznaczono kwotę 100 000,00 zł brutto. 

Udział własny Gminy Sochocin: 50 000,00 zł brutto. 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA. 

II. Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo – Podsmardzewo i Smardzewo”  

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie działania „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zadanie zostało podzielone na II etapy:  

Etap I obejmuje przebudowę drogi gminnej w Smardzewie (1,46 km). Jezdnia o nawierzchni 

bitumicznej szerokości 4,5m, pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,75m obustronne. 

Konstrukcja drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej 

a) nawierzchnia z betonu asfaltowego – grubości  4 cm 

b) nawierzchnia z betonu asfaltowego – grubości  4 cm 

Konstrukcja poboczy: 

a) nawierzchnia z kruszywa łamanego grubości  8 cm 

Wykonawca zadania firma Z.U.H. „KOPTRANS” z siedzibą w Ciechanowie  

Zadanie zostało zrealizowane i dokonano odbioru 

 Koszt  Etapu  I - 294 325,22 zł 

Etap II obejmuje przebudowę drogi gminnej Gutarzewo – Podsmardzewo (0,8 km) Termin 

realizacji zadania: do 30 września 2017 r. 
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Koszt Etapu II - 226 700,92 zł  

Poziom dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych ww. etapów. 

III. Remont ul. Sucharskiego i ul. Akacjowej w Sochocinie  

Zakres wykonanych prac: 

a) wykonanie  chodnika z kostki brukowej na odcinku 75 mb i średniej szerokości 1,40 m.  

b) plantowanie nawierzchni ulic  

c) wykonanie 2 kolektorów deszczowych  

d) wykonanie 8 studzienek chłonnych  

 e) wykonanie przykanalików  

f) zakup oraz nawiezienie  z kruszywa łamanego (destrukt) na powierzchnię 400 mb., 

g) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (destrukt) na powierzchni 2700 m²  do 

grubości po zagęszczeniu 20 cm. Koszt remontu 141.787,65 zł. Koszt 17.636,23 zł. 

Wykonawca: Gminny Zakład  Komunalny w Sochocinie 

Remont został zakończony i dokonano odbioru. 

Koszt remontu: 159 423 zł. 

IV. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kondrajec. 

Wykonawca zadania Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie Zadanie 

zrealizowane. Trwa procedura uzyskania decyzji na użytkowanie sieci wodociągowej w m. 

Kondrajec. Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie ww. zadania  wynosi: 

65.269,95 zł brutto  

V. Przebudowa drogi gminnej relacji Rzy – Kuchary Królewskie – Kondrajec (środki 

własne). Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej relacji Rzy – Kuchary Królewskie (2,8 

km). Termin realizacji zadania: do 31 października 2016 r. 

Charakterystyka robót: Zakres inwestycji obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- wykonanie podbudowy ze stabilizacji  cementem 

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego 

- pobocza z kruszywa łamanego 

Jezdnia – szerokość 4,5m: 

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (lepiszcze asfaltowe 50/70) warstwa 

ścieralna – grubości  6 cm 

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 
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- podbudowa:  wykonywanie stabilizacji cementem na miejscu budowy sprzętem 

specjalistycznym na grubość 18 cm,  

Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o. z siedzibą                

w Mińsku Mazowieckim. Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie ww. 

zadania  wynosi: 

-wartość brutto: 577 214 zł 

Inwestycja zakończona i dokonano odbioru 

VI. Przebudowa drogi w miejscowości Kuchary Żydowskie (środki własne). Odcinek 

obejmuje przebudowę drogi na odcinku 225 m o szerokości 3,5 m. Charakterystyka robót: 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego  

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego 

Jezdnia: 

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej) - warstwa wyrównawcza - gr. 4 cm 

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (lepiszcze asfaltowe) - warstwa ścieralna - 

gr. 3 cm 

- podbudowa:  z kruszywa kamiennego łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

Wykonawca zadania firma Z.U.H. „SEBUD” z siedzibą w Ciechanowie  

Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie ww. zadania  wynosi: 53 975 zł  

Zakończono prace i dokonano odbioru. 

Dziękuję za uwagę” 

 

 

Opracowanie: Elżbieta Krauze na podstawie materiałów  przygotowanych przez pracowników Wydziału 

Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Sochocin 

 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy zaprosił wszystkich obecnych na sesji na objazd 

autokarem po zrealizowanych inwestycjach na terenie gminy. 

 

Przerwa 2 godz. 30 min. 

Po przerwie. 
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Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XVIII Sesji 

Rady Gminy. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że podczas objazdu autokarem 

przedstawił inwestycje zrealizowane w bieżącym roku. W sumie wykonano około                       

5 kilometrów dróg o nawierzchni asfaltowej. Do wykonania zostało jeszcze 2,8 kilometra od 

Gutarzewa do mostu oraz Kuchary Żydowskie- Jędrzejewo. Poza tym na bieżąco 

wykonywano remonty i naprawy. Realizowano przedsięwzięcia drogowe w ramach funduszu 

sołeckiego. Inwestycje w zakresie modernizacji dróg uznano za priorytetowe bo takie są 

potrzeby mieszkańców. Nadal będzie to kontytuowanie. 

 

Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 5 „Uchwalenie 

stawek podatków i opłat lokalnych gminy Sochocin na 2017 rok.”. Poprosił                               

o przedstawienie informacji Pana Andrzeja Romatowskiego- Wójta Gminy Sochocin. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że na dzisiejszą sesję zostały 

przedstawione projekty uchwał. Przed podjęciem uchwał zostaną przedstawione założenia do 

zaproponowanych stawek podatków. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz 

Gospodarczej dokonano analizy projektów uchwał i wysokości stawek podatków. W związku 

z obwieszczeniem ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatku              

i opłat lokalnych na rok 2017 z dnia 28 lipca 2016 roku nastąpiły zmiany w uchwale                 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wobec powyższej 

informacji, można zaobserwować obniżenie stawek w stosunku do 2016 roku, dotyczących 

następujących przedmiotów opodatkowania: 

 od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne- 4,50 zł. 

 od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu 

kwalifikowanym materiałem siewnym- 10,59 zł. 

 od budynków pozostałych (budynki letniskowe, wolnostojące, garaże)- 7,62 zł. 

Proponuje się również obniżyć stawki podatku: 

 od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń- 4,40 zł. 

 od budynków gospodarczych 5,00 zł. 
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Na poziomie roku 2016 pozostawiono stawki podatku: 

 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 0,82 zł. 

 od gruntów pozostałych- 0,31 zł. 

 od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na 

terenach, dla których m.p.z.p. przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te 

rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia  w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie                       

z przepisami prawa budowlanego- 0,10 zł. 

 od budynków mieszkalnych- 0,64 zł. 

 od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 

18,50 zł. 

W projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na rok 2017 stawkę podatku rolnego obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego z kwoty 52,44 zł. za 1 dt do kwoty 45,00 zł. za 1 dt. 

W projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku 

leśnego na 2017 rok obniża się cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego             

z kwoty 191,01 zł. za 1 m³ do kwoty 190,90 zł. za 1 m³. 

Zmianie nie uległy stawki podatku od środków transportowych oraz wysokość opłaty 

targowej. Przedstawiony został również projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości. W projekcie rozszerzono zwolnienia 

przedmiotowe o urządzenia wodociągowe, służące do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców 

w wodę.  

W związku z powyższym Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o podjęcie 

przedstawionych projektów uchwał. 

 

Ad –6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 6 „Dyskusja”. 

Nie zainicjowano dyskusji. 
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Ad –7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                 

7 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. 

1) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.  

Pani Agnieszka Wiśniewska- Kierownik Wydziały Kadr, Oświaty i Spraw 

organizacyjnych przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

  

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwale nadano Numer XVIII/145/2016. 

 

2) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin.  

Pani Marzanna Kucharzak-Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz                      

z uzasadnieniem. Dodała, że najważniejsze zmiany dotyczą obniżenia podatku od budynków 

gospodarczych oraz od budynków związanych  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych                

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej o 0,10. Większość stawek podatku 

pozostało na poziomie ubiegłego roku. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVIII/146/2016. 
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3) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od 

podatku od nieruchomości. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVIII/147/2016. 

4) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2017. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVIII/148/2016. 

 

5) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów 

wymiaru podatku leśnego na rok 2017. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVIII/149/2016. 

 

6) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVIII/150/2016. 
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7) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin 

na 2016 rok. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVIII/151/2016. 

8) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 

dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy przedstawił uzasadnienie do dodanych projektów 

uchwał. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVIII/152/2016. 

 

9) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do 

Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 

dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVIII/153/2016. 
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10) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do 

Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części 

dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVIII/154/2016. 

 

11) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej                                 

w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady 

Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVIII/155/2016. 

 

Ad –8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 8 „Interpelacje 

Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.” 

 

Nie było interpelacji. 

 

Ad –9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 9 „Wolne 

wnioski i zapytania.” 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy zaprosił wszystkich obecnych na przedstawienie 

teatralne, które odbędzie się w dniu 6 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie. 

Spektakl jest w wykonaniu rodziców i nauczycieli Publicznego Zespołu Szkół                          
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i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. Zwrócił uwagę, że w przedstawieniu gra 

również Pan Radny Krzysztof Dzięgielewski. Po obejrzeniu przestawienia nastąpi przemarsz 

na rynek w Sochocinie, gdzie zostaną włączone iluminacje świąteczne. 

Pan Wójt poinformował również, że w dniu 10 grudnia w Sochocinie odbędzie się jarmark 

świąteczny. Przewidywane są wystawy z lokalnymi wyrobami oraz atrakcje dla dzieci.  

Następnie Pan Wójt zwrócił się z zapytaniem do Pana Urbanisty Stanisława Korpantego na 

jakim etapie są prace w sprawie studium. 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista odpowiedział, że prace są na etapie końcowym.                   

24 listopada został przekazany drogą elektroniczną do Wydziału Rozwoju Gospodarczego              

i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Sochocin projekt tekstu z nową analizą, 

wykonaną według wskazówek Wojewody. Również do końcowego etapu zbliżają się prace 

dotyczące rysunku by ponowić wyłożenie do publicznego wglądu. Pan Urbanista proponuje 

spotkanie z Wójtem oraz Radnymi aby skonsultować wersję roboczą planu. Była rozważana 

sprawa ujęcia terenów, które były wcześniej zakwalifikowane do wyłożenia do publicznego 

wglądu, a w miejsce tych terenów ująć inne, które wcześniej nie zostały zakwalifikowane. 

Wszczęcie takich prac spowoduje powrócenie do wcześniejszego etapu procedury. Wojewoda 

nie miał do tego zastrzeżeń. Zmiana materiału, który już posiada Wojewoda bez etapu 

rozpatrzenia skarg i wniosków może spowodować zastrzeżenia Wojewody co do 

prawidłowości wykonalności procedury. Kolejnym argumentem przeciw powracaniu do 

wszczęcia ponownej procedury jest reakcja mieszkańców, którzy już otrzymali pozytywne 

rozpatrzenie swoich wniosków.  

Analiza została wykonana na etapie przed wyłożeniem do publicznego wglądu co 

spowodowało uchylenie uchwały w sprawie studium przez Wojewodę. Obecnie analiza 

została wykonana na pewną ilość terenów. Nie można radykalnie w niej wprowadzać zmian, 

ewentualnie przy wyłożeniu do publicznego wglądu mogą być one „kosmetyczne”. Pan 

Urbanista zwrócił uwagę, że powrót do poprzedniej procedury spowoduje wydłużenie czasu 

prac nad studium. Dodatkowo szykuje się zmiana w prawodawstwie ustawy o planowaniu                

i zagospodarowaniu przestrzennym- Kodeks urbanistyczno-budowlany, który robi kolejną 

rewolucję w planowaniu (vacatio legis). Ponownie może być sytuacja, że Wojewoda nakaże 

wykonać prace według kodeksu. Przedyskutowanie tego tematu z Wójtem i Radnymi jest 

niezbędne. Jeżeli zostanie ustalone, że dalsze prace mają być w formie zbliżonej do tej, która 

została wyłożona do publicznego wglądu to Pan Urbanista jest w stanie opracowany materiał 

przekazać do 15 grudnia br.  



15 
 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy zwrócił się z zapytaniem do Pana Urbanisty, 

dlaczego jeżeli cała procedura trwa już tyle czasu to zmiany mają być tylko „kosmetyczne”? 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista odpowiedział, że zmiany w obecnym projekcie są 

zasadnicze, które wynikają z materiałów otrzymanych z Urzędu Gminy. Z analizy robionej 

poza studium, gdzie określono, które z wniosków nie zostały włożone, a są zgodne ze starym 

studium i które są do przyjęcia w nowym studium. Terenów na dzień dzisiejszy jest już za 

dużo. Gmina ma udowodnić, że jest ją stać na te tereny. W stosunku do starego studium są to 

duże zmiany. Jednakże na etapie wyłożenia do publicznego wglądu nie mogą one być 

znaczne.  

Pan Urbanista dodał,  że na długość procedury wpłynęły również wybory oraz zmiany 

personalne osób zajmujących się studium.  

Pan Wacław Rutkowski- Radny poinformował, że uwagi nie są do wniosków przyjętych 

poprzednio, a do tych, które wpłynęły później. Powinno się uwzględnić chociaż część tych 

wniosków, które wpłynęły później. Nowe studium niewiele będzie się różniło od 

poprzedniego. Okres obecnej kadencji jest „zmarnowany”, gdyż Pan Urbanista opiera się na 

wnioskach złożonych za poprzedniej kadencji. Pan Radny chciałby pokazać Panu Urbaniście 

tereny pod zabudowę z jednej strony drogi uwzględnione po kilka hektarów, a z drugiej 

strony jest całkowity zakaz i rezerwa. Taka sytuacja ma miejsce w Kondrajcu, Rzach, 

Jędrzejewie. Jedna osoba ma przydzielone uwzględnionych kilkanaście hektarów, a druga nie 

ma nic. 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista odpowiedział, że pozytywnie rozpatrzone wnioski 

zawierają również i te, które zostały złożone w obecnej kadencji. Część wniosków zostało 

złożonych również poza protokołem i poza okresem ich przyjmowania. Ponowienie etapu 

składania wniosków spowoduje powtórzenie tego samego. Nie ma możliwości dołożenia 

większej ilości terenów do tego co już jest, gdyż jest ich i tak dużo. Było by to nieracjonalne  

z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił uwagę, że na wcześniejszych spotkaniach Pan 

Urbanista mówił o enklawach zabudowanych. Nie ma możliwości na poszczególnych 

terenach aby w pasie zabudowy dostawiać nowe budynki gdyż zabrania tego studium. Pan 

Wójt w tym kierunku podjął działania aby pominięte miejscowości w tym studium 

uwzględnić. Gmina miała tworzyć nowe studium.  
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Pan Stanisław Korpanty- Urbanista odpowiedział, że zaprojekowane jest nowe studium           

w którym i tak ilość terenów jest za duża. Nie ma możliwości udowodnienia analizą  

demograficzną, ekonomiczną itd., że te tereny są potrzebne. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszelkie 

sugestie i chęci rady w sprawie studium były dyktowane dobrem lokalnej społeczności. Aby 

mieszkańcy mieli jak najlepiej. Pan Urbanista przystał na taką propozycję Rady. Jeżeli 

realizacja próśb Rady była niewykonalna, to obowiązkiem Pana Urbanisty było 

poinformowanie o tym. Przekazanie nieprawidłowej uchwały do Wojewody poskutkowało jej 

odrzuceniem. Potrzebna jest konkretna informacja od Pana Urbanisty, jak należy 

zaprojektować studium aby było z korzyścią, a nie szkodą dla mieszkańców, ale                       

i zaakceptowane przez Wojewodę. Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Pana 

Stanisława Korpantego o ustosunkowanie się i konkretną odpowiedź jak zakończyć całą 

procedurę opracowywania studium.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że nie do końca zgadza się z Panem 

Przewodniczącym. Zwrócił się z zapytaniem jaki wpływ na opóźnienie, miał wyznaczony 

nowy termin składania wniosków. Radny wspomniał, że w 2015 roku odbyło się spotkanie na 

sali narad w Urzędzie Gminy Sochocin, gdzie ustalono kolejny termin składania wniosków             

o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Następnie 

Pan Kujawski poinformował, że Pan Urbanista informował na kolejnych spotkaniach, że               

w naszej gminie jest liberalizm w kwestii podejścia do opracowania studium. Już wtedy Pan 

Urbanista informował, że się nie za bardzo zgadza z takim podejściem i nowa ustawa, która 

wejdzie w 2016 roku  może spowodować odrzucenie uchwały przez Wojewodę. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pan 

Urbanista powinien jasno i konkretnie określić drogę, jaką należy obrać przy projektowaniu 

nowego studium, gdyż jest fachowcem w tej dziedzinie. Sugestie Rady miały na celu dobro 

mieszkańców, określenia jak było by najkorzystniej w naszej gminie, ale obowiązkiem 

urbanisty jest stanowcze określenie sposobu załatwienia sprawy.  

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista odpowiedział, że nie było dodatkowego terminu 

składnia wniosków. Niestety napływały cały czas nowe wnioski, które następnie Urząd 

Gminy przekazywał Panu Urbaniście do rozpatrzenia. Pojawiali się również osobiście 

mieszkańcy gminy, którzy starali się załatwić swoje kwestie związane z przekształceniem 

gruntów. Dodatkowo po przeprowadzonych dyskusjach z projektantami wykazano, że 

podejście liberalne jest trudne do wykonania. Jeżeli wróci się do ponownego rozpatrzenia 
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wniosków złożonych przez mieszkańców spowoduje to ponowienie procedury i wykonanie 

nowego załącznika do uchwały.  

Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił uwagę, że miało powstać nowe studium nie 

opierające się na poprzednim. 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista odpowiedział, że otrzymał około 500 wniosków do 

rozpatrzenia. Następnie rozpatrzono projekt, który został wyłożony do publicznego wglądu. 

Jeżeli teraz po akceptacji Rady Gminy zostanie cofnięta procedura do sposobu rozpatrzenia 

wniosków, spowoduje to cofnięcie się do uzgodnień.  Znajdujący się obecnie egzemplarz 

materiału u Wojewody będzie niezgodny z kolejnym gdyż nastąpią zasadnicze zmiany. Przed 

uchwaleniem planu, Pan Urbanista na spotkaniach przedstawił różne warianty podejścia do 

tematu opracowania studium. Rada wyraziła wolę poparcia wariantu, który Pan Urbanista 

ostrzegał, że może zostać odrzucony przez Wojewodę.  

Pan Wacław Rutkowski- Radny poinformował, że była zwracana uwaga na brak konsultacji 

przy uchwaleniu planu w 2005 roku. Mieszkańcy nie wiedzieli, że taka sytuacja ma miejsce. 

Studium było uchwalone w 2003 roku ze zmianami w 2007 roku, gdzie nikt nie wiedział, że 

trwają jego zmiany. Mieszkańcy nie byli informowani. Obecny Pan Wójt po to chciał 

wprowadzić nowe tereny i zmiany w studium aby osoby do tej pory ominięte zostały 

uwzględnione. Pan Urbanista powinien już wcześniej poinformować jak należy podejść do 

tego tematu aby było robione zgodnie z procedurą i jednocześnie korzystnie dla 

mieszkańców. 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista powtórzył ponownie „tych terenów jest za dużo żeby 

udowodnić, że to jest w porządku z punktu widzenia ekonomicznego, planowania 

przestrzennego, demograficznego itd.”. Nie można dołożyć kolejnych terenów. Zostały 

dołożone te, które były we wnioskach do studium.  Zanim opracowano studium, mieszkańcy 

składali wnioski, które w dużej części zostały uwzględnione. Oznacza to, że doszło dużo 

nowych terenów poza tymi, które były w starym studium. Analiza musi uwzględnić wszystkie 

tereny wolne od zabudowy, zarówno te objęte planami, enklawy w zabudowie istniejącej jak             

i tereny nowo zaprojektowane.  

Pan Jakub Gburzyński- Radny poinformował, że nie uwzględnienie nowych terenów 

spowoduje, że ludzie będą budować się w innych gminach. 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista poinformował, że w gminie Sochocin jest podejście 

„dać wszystkim”. Czemu w takim razie ma służyć studium.  
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Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zorganizowanie 

spotkania Pana Urbanisty z Wójtem oraz zainteresowanymi Radnymi. 

Pan Wacław Rutkowski- Radny wraz z Panem Jerzym Kołodziejskim- Sołtysem wsi 

Kuchary Królewskie w związku z zakończeniem robót drogowych w Kucharach Królewskich 

wręczyli na ręce Pan Wójta Andrzeja Romatowskiego podziękowania za zaangażowanie                 

i pomoc w budowie drogi asfaltowej. 

Ad –10 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrad XVIII Sesji Rady 

Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady XVIII Sesji Rady Gminy Sochocin.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Wrońska 

 

 

 

Nagranie video z XVIII  Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Sochocin www.sochocin.pl.  

http://www.sochocin.pl/

