Protokół Nr XXXV/2018
z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin
z dnia 27 września 2018 roku
odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin
pod przewodnictwem Pana Stanisława Woźniaka
- Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00
Stan Radnych – 15, obecnych – 14

Ad – 1
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Pan Stanisław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy – otworzył XXXV
Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził,
że w Sesji uczestniczy 14 Radnych, czyi quorum władne do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Następnie powitał Państwa Radnych oraz Sołtysów, Wójta Gminy Sochocin, Radnych
Powiatu Płońskiego, Radcę Prawnego, Przedstawicieli Urzędu Gminy w Sochocinie,
zaproszonych gości, przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji.

Ad – 2
Pan Stanisław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do punktu 2 „Przyjęcie
porządku obrad”.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;
2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok.
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4. Zamknięcie obrad XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Woźniak poddał pod
głosowanie porządek obrad.

Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad – 3
Pan Stanisław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
3 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sochocin”. Zwrócił się z prośbą do Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy
o przedstawienie uchwały.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poprosił Panią Marzannę Kucharzak
o przedstawienie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
oraz uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok,
ponieważ uchwały te, są ze sobą powiązane.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała, co następuje:
„Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!
W przedstawionych projektach uchwał dokonano następujących zmian:
Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 662 245, 24 zł. Dotyczy:
- w dziale 600 zwiększono dochody o kwotę 1 465 000 zł z tytułu uzyskania promensy
w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- w dziale 754 zwiększono dochody o kwotę 66 400 zł na powierzenie realizacji zadań
z Funduszu Sprawiedliwości, są to środki na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych;
- w dziale 758 zwiększono dochody o kwotę 13 971 zł ze środków rezerwy oświatowej części
ogólnej,

są

to

środki

na

dofinansowanie

wyposażenia

szkół

podstawowych

w pomoce dydaktyczne. Zwiększono również dochody o kwotę 83 543,24 zł z tytułu zwrotu
części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
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- w dziale 852 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 32 000 zł, są to środki
przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
- w dziale 900 zwiększono dochody o kwotę 1100 zł z tytułu odsetek i kosztów umownych.
- w dziale 921 zwiększono dochody o kwotę 240 zł z tytułu darowizn.
Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1 962 245,24 zł:
- w dziale 600 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 55 600,00 zł na przedsięwzięcie
„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn”; zwiększono wydatki o kwotę
zł

48 000,00

na

budowę

chodnika

przy

ul.

Sucharskiego;

zwiększono

o kwotę 219 256,53 zł wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sochocin
ul. Kazimierza Pułaskiego; zwiększono wydatki o kwotę 1 656 415,00 zł na remont drogi
gminnej

w

miejscowości

Milewo

oraz

remont

drogi

gminnej

w

miejscowości

ul. Magazynowa.
- w dziale 921 wydatki o kwotę 240,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem
świetlic oraz zwiększono wydatki o kwotę 8 000,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka
Kultury.
Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 160 000,00 zł na przebudowę świetlicy
w Milewie. Dokonano również zmian przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego zgodnie
ze złożonymi wnioskami w następujących sołectwach: Wierzbówiec, Milewo, Pruszkowo,
Rzy. Różnica między wydatkami i dochodami stanowi deficyt budżetu w kwocie
2 248 619,76 zł. Został zwiększony deficyt o kwotę 300 000,00 zł ponieważ dochody nie
pokrywają różnicy wydatków. Jest to związane również z kosztami remontów dróg, na które
uzyskaliśmy 1 645 000,00 zł. Na pokrycie tego deficytu planowane jest zaciągnięcie kredytu,
który będzie rozłożony na okres dwóch lat i tak jest rozłożony w WPF. W tej chwili zostały
podjęte działania przetargowe - zobaczymy jakie będą wartości po przetargowe wynikające
z przetargów na remont drogi w Milewie i na dwie ulice w Sochocinie. Wysokość kredytu
będzie znana dopiero przetargach”.
Pan Stanisław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy „czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać glos w tej sprawie?”
Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna zwróciła się z pytaniem dotyczącym termin
rozpoczęcia prac związanych z budową chodnika na ul. Sucharskiego w Sochocinie.
Pan Andrzej Romatowski –Wójt Gminy odpowiedział, że prace rozpoczną się najszybciej
jak tylko się da. Po za tym, przetargi o których była mowa rozpoczną się w ciągu kilku dni.
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Na ulicę Wolności wchodzi ekipa, która będzie przygotowywała ją do wyasfaltowania będzie robiona podbudowa, gdyż skończona jest już instalacja kanalizacji sanitarnej.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy zwróciła się do Radnego - Pana Wacława
Rutkowskiego: „W ramach asfaltowania drogi gminnej będą wykonane mapy do celów
projektowych. Z uwagi na to, że jest to wydatek inwestycyjny nie może mieć nazwy:
„Przygotowanie map”, „Sporządzenie map do celów projektowych”. „W wydatki
inwestycyjne wchodzi zarówno przygotowanie projektów, przygotowanie map do celów
projektowych, pomiary geodezyjne i inne wydatki związane z organizacją inwestycji”.
Następnie, wyjaśnia od czego zależą nazwy poszczególnych etapów inwestycji oraz od czego
zależy sposób ich klasyfikacji w wydatkach.
Pani Jolanta Kochanowska – Radna zwróciła się z pytaniem odnośnie planowanego
kredytu. Czy wysokość kredytu jest zależna od przetargu?
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik

odpowiedziała, że jest to jedyna możliwość

sfinansowania tych inwestycji, na które uzyskano prawie 1,5 mln złotych z Ministerstwa.
W tej chwili nie wiadomo jaka będzie to kwota - wszystko zależy od przetargu, jaka kwota
będzie niezbędna na wyłonienie wykonawcy. Pani Skarbnik dodała, że prawdopodobnie już
na przyszłej sesji kwota ta będzie już znana i będzie już przygotowana uchwała o zaciągnięciu
kredytu.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy kontynuował, „że środki, które dostaliśmy od
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, są na remont dróg które uległy zniszczeniu
w wyniku ulewnego deszczu. Powołany został Zespół Zarządzania Kryzysowego, który wraz
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Policją, a nawet Wojskiem dokonywali oględzin
zniszczonych dróg na terenie gminy, a następnie wykonano kosztorys strat”. Dodał, że jedną
z przyczyn zalanych dróg jest również brak rowów, które zostały zaorane przez rolników.
W naszej gminie jest jeszcze więcej dróg do remontu (…) – „na nie również możemy
otrzymać w przyszłym roku dofinansowanie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Otrzymaliśmy 80% pomocy, gdzie nasz wkład musi wynosić 20% - kwota ta wystarczy na
trzy zadania”.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy kontynuowała. „do końca października
musimy złożyć dokumenty m.in. dotyczące zabezpieczenia sfinansowania tych inwestycji.
Część zadań jest jako zadania inwestycyjne, jeżeli chodzi o ul. Magazynową i drogę do
Milewa, to się mieści w wydatkach bieżących. W związku z tym, w październiku zostanie
przygotowany projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu”.
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Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny Gminy zwrócił się z zapytaniem dotyczącym
całkowitej wysokości deficytu budżetowego, obejmujący okres 4 lat. Następnie zapytał - czy
jest możliwość zrobienia punktu oświetleniowego przy placu zabaw.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt gminy odpowiedział, że w kwestii oświetlenia przy placu
zabaw porozmawia z dysponentem oświetlenia.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi odnoście deficytu
budżetowego, którego dane znajdują się na str. 5 Wieloletniej Prognozy Finansowej w zał. nr
1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W kolumnie drugiej jest
wykazana planowana kwota długu. Znajduje się tam rok 2018 oraz poprzednie trzy lata.
Kwota planowana została zwiększona o 300 000 zł w celu zwiększenia deficytu, a kwota
planowana w poprzedniej uchwale wynosiła 4 522 549 zł, w tej chwili planowana kwota
długu 4 822 549 zł. Na ten rok należy jeszcze doliczyć 2 mln pochodzące z obligacji.
Na początku października zostaną one uruchomione w części ok. 1 mln zł w celu zapłacenia
za inwestycje, które zostały już zrealizowane, tj.: Podsmardzewo, Kuchary.
Pan Wacław Rutkowski – Radny zwrócił się z pytaniem, o zabezpieczenia środków na rok
następny, na cele studium.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie jest to wydatek
inwestycyjny ani nie zalicza się to do przedsięwziąć i dlatego nie widnieje w WPF, natomiast
takie środki będą zabezpieczone w marę możliwości.
Pan Wincenty Stańczak – Wiceprzewodniczący Rady - poprosił o szczegółową
specyfikację prac ul. Magazynowej i drogi w Milewie.
Pan Dariusz Wiśniewski – Inspektor ds. inwestycji przedstawił specyfikację inwestycji
dotyczącej remontu drogi w Milewie. „Wnioskowaliśmy o położenie dwóch warstw asfaltu –
4 cm warstwy wiążącej i 4 cm warstwy ścieralnej, oraz wymiana przepustów wzdłuż drogi
i pobocza. Jak sama nazwa „Remont” wskazuje nie można robić tam nic więcej, ponieważ
wtedy inwestycja ta nosiłaby nazwę „Przebudowa” dlatego też, prace będą polegały na
odtworzeniu tego co było”.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy dodał, że na tą drogę jest przeznaczony ponad
milion złotych. Remont będzie przeprowadzony na odcinku 1,418 km, ponieważ druga część
drogi należy do gminy Płońsk.
Pan Wincenty Stańczak – Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy
w trakcie remontu drogi w Milewie będą wycięte drzewa ewentualnie wyczyszczone rowy.
Czy jest możliwość zrobienia spływów przy rowie melioracyjnym, przy którym znajdują się
trzy zjazdy?
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Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, „w remoncie drogi są ujęte trzy
przepusty poprzeczne, natomiast nie są ujęte przepusty wzdłuż drogi”, natomiast wycinki
drzew remont ten już nie obejmuje.
Pan Dariusz Wiśniewski – Inspektor ds. inwestycji dodał, że rowy te są już po za pasem
drogowym i nie mieszczą się w tym remoncie.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Woźniak poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok.

Wyniki głosowania w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin:
Głosowało 14 Radnych: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwale nadano nr XXXV/267/2018.

Wyniki głosowania w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na
2018 rok.
Głosowało 14 Radnych: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwale nadano nr XXXV/268/2018.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Woźniak poprosił Pana Dariusza
Wiśniewskiego o zabranie głosu.
Pan Dariusz Wiśniewski – Inspektor ds. inwestycji przekazał Sołtysom informację
odnośnie spotkania, które odbędzie sie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie
7 października 2018 roku o godz. 18:00. Spotkanie będzie dotyczyło „Programu czyste
powietrze”.
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Ad – 4
Pan Stanisław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady z XXXV
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady XXXV
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za uwagę”.

Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Woźniak

Protokół sporządziła:
Agnieszka Wrońska

Nagranie video z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie
Urzędu Gminy Sochocin www.sochocin.pl link http://www.archiwum.sochocin.pl/wideo/xxxv-nadzwyczajna-sesja-radygminy-sochocin-27-09-2018r-1138/
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