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Protokół Nr XIł2020
z XIX Sesji Rady Gminy Sochocin

z dnia 19 sierpnia 2020 roku
odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin

przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego
- Przewodniczącego Rady Gminy

Obrady rozpoczęto o godz.09.00 zakończono 10.00

Stan Radnych - 15o obecnych - 13

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 XIX Sesję Rady

Gminy Sochocin VIII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13

Radnych, co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji.

Proponow any porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Prryjęcie protokołu Nr XVII|2020 z XVII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu

22 czerwca 2020 roku.

4. Wystąpienie zaproszonych gości.

5. Informacj a Wójta o działaniach międrysesyjnych.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za

pierwsze półrocze 2020 roku

7.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognory finansowej.

8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budZetowej Gminy Sochocin na2020 rok;

3) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem;

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzenrtego Gminy Sochocin, dla terenów w granicach administracyjnych wsi



Biele, Cięmniewo, Gutarzewo, Kępa, Kuchary Królewskie, Kuchary Zydowskie, ,

Milewo, WyciŃi, Żelechy ;

12. Zaml<nięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Sochocin.

Ad _2

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do puŃtu

2 porządku obrad ooPrzedstawienie porządku obrad". ZapytŃ, czy ktoś chciałby zabraó głos

w sprawie porządku obrad.

Pan Jerry Ryziński - Wójt Gminy - poprosił o wprowadzenie do pkt. 9 porządku obrad

Projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach

administracyjnych wsi Baraki, Budy Gutarzewskie, Koliszewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, -
Podsmardzewo, Rzy, Smardzewo, Wierzbówiec.

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy - poddał pod głosowanie

porządek obrad po zmianach.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokolu Nr XVII12020 z XVII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu

22 czerwca 2020 roku.

4. Wystąpienie zaproszonych gości.

5. Informacja Wójta o dzialaniach międzysesyjnych.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialn ego za

pierwsze półrocze 2020 roku.

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;
2) w sprawie zmiany uchwały budZetowej Gminy Sochocin na2020 rok;
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3) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłŃzazajęcie pasa drogowogo dróg gminnych
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem;

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sochocin, dla terenów w granicach administracyjnych wsi
Biele, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Kuchary Królewskie, Kuchary Zydowskie,
Milewo, WyciŃi, Żelechy.

5) w sprawie przystąpienia do spotządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenrtego Gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi
Baraki, Budy Gutarzewskie, Koliszewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, Podsmardzewo)
Rzy, Smardzewo, Wierzbówiec.

10. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Sochocin.

wvniki głosowania:

Głosowało 13 Radnych; ,,za" - Dobrski Radosław Piotr, Dzięgielewski Krzysztof,
Gburzyński Jakub, Giranowska Anna Renata, Gontarek Zbigniew Stanisław, Gwiazdowski
Sławomir, JaŃiewicz Lucyna Marianna, Kochanowska Jolanta Maria,Kujawski Dariusz,
Kwiatkowski Stanisław, Olszewska ElZbieta Mirosława, Rutkowski Wacław, Stńczak
Wincenty, ,,ptzeciff'- 0, ,,wstrzymał się od głosu" - 0.

Przewodniazący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad po zmianach został przyjęty.

Ad_3

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu

3 porządku obrad ,,Przyjęcie protokolu z Nr XYI||2020 z XVII Sesji Rady Gminy

Sochocin odbytej w dniu 22 czerwca 2020 roku."

Pan Przewodniczący zapytń, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabraó głos w sprawie

protokołu.

Nie było uwag. Protokół bezzmiani poprawek.

Ad-4

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu

4 p orządku obrad,, Wy stąpi e nie zapr o szonych go ś ci".

Pan Przewodniczący - zapfiń, czy ktoś zPństwaRadnych chciałby zabtaó głos.

Pan Dariusz Kujawski - Radny zapylń się o uchwałę intencyjną Rady Gminy w sprawie

zakupu samochodu strażackiego.

Pan Jerry Ryziński - Wójt odpowiedział, że to nie jest celowe działanie, tylko że rozmowy

odnośnie samochodu strażackiego odbędą się we wrześniu.



Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy odpowiedziń, że nie słyszał

o uchwale, tylko ze jeżeli będzie zakupywany samochód zeby się wypowiedziń Zarząd OSP

w Sochocinie. Samochód nie jest zakupywany w tym momencie trzęba tylko zabezpieczyó

środki na zakup, który odbędzie się we wrześniu. Radni zgłosili aby Zarząd OSP

w Sochocinie wystosował oświadczenie, w którym zarrlieszczą, ze samochód jest im
potrzebny oraznadaje się do uzytku oraz, że chcą ten samochód.

Pan Jerry Ryziński - Wójt zaproponowń, aby zakup samochodu omówió na następnej sesji,

ponieważ narazie nie kupujemy samochodu. Jeżeli zakup nie dojdzie do finalizacji to środki

możnaprzeznaczyó na coś innego.

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy powiedziała, że środki w budżecie należaŁo

zńezpieczvć, ponieważ jest już podpisana umowa przedwstępna. Następna sesja odbędzie się

w paździemiku albo listopadzie.

Pan Jerry Ryziński - Wójt powiedział, że zakup nie zostanie dokonany wcześniej dopóki

nie zostaną przeprowadzone rozmowy.

Pan Dariusz Kujawski - Radny powiedziaŁ, że nie chodzi o celowe dziŃanię i jeżeli

zwołujemy spotkanie aby wysłuchaó głosu radnych, pamiętamy że miało być głosowanie,

żeby sprawdzió czy radni są zatym zakupem czy nie. Padły później takie słowa, że Pan Wójt

sam powiedziŃ, że wpłynĄ wniosek do Pana Wójta od Zatzą&l, Ochotniczej Straży Pozarnej

w Sochocinie. My chcieliśmy aby w takiej uchwale znalazł, się wniosek Ochotniczej Straży

Pożarnej z Sochocina, że to oni występują, Pan Wójt się do tego przychyla i na pewno nie

byłoby przeciwieństwa, jezeli Radni wyraziliby nato zgodę więc w budzecie jak najbardziej.

W tej chwili wygląda to tak, że jeżeli wpłynie jakieś oświadczenie do Rady ale pieniądze już

zabezpieczamy. Czyli tak jakby lekko te oświadczenie czy uchwała będzie już poniewczasie.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jeżelijest taka

sytuacja to po prostu zrobimy posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych Komisji i na

następnej Sesji możemy taką uchwałę podjąó jeżelijest taka pottzeba. Naszym celem jest aby

przed zakupem samochodu zarząd OSP złożył oświadczenie.

Pan Jerry Ryziński - Wójt powiedział, że byliśmy na takim spotkaniu, na którym był Pan

Radny Kujawski oraz cały Zarząd OSP w Sochocinie orazPan Radny Dzięgielewski. Zatząd

vłyraził, że chce zakupić samochód. Wszyscy o tym mówili. Jeśli nie, to nie kupujemy

samochodu, zamykamy temat.

Pan Krzysztof Dzięgielewski - Radny powiedział, to nie jest to ani Parra decyzja ani

pojedynczej osoby. Radna Jola Kochanowska przedstawiła, że są wśród strażaków głosy na

,rnie".
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Pan Jerry Ryziński - Wójt powiedział, że jeżeli są przeciwne głosy to wycofuje się

z zakupll samochodu strażackiego.

Pan Krrysztof Dzięgielewski - Radny zwtócił się do Wójta i powiedział, żeby się nie

sprzeczaó.

Pan Jerry Ryziński - Wójt odpowiedziń, że od 10 lat chce kupió samochód i caŁy czas są

,,zgtzfiy" a Państwo Radni są lepszymi fachowcami, to proszę kupió samochód.

Pan Krrysztof Dzięgielewski - Radny powiedział, że wczotajsza impreza pokazała, że coś

ńego dzieje się w jednostce OSP Sochocin, nie było nawet jednego strużaka optócz pocztu

sztandarowego.

Pan Jerzy Ryziński - Wójt odpowiedziŃ, że niedługo Was uzdrowimy, Jacek ustępuje

z fuŃcii. Dziękuję.

Pan Krrysztol Dzięgielewski - Radny odpowiedział: w porządku ale ja nie mam nic do

Jacka. Ja nie wiem skąd u Pana ta agresja i nerwy.

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady poprosił o zachowanie spokoju.

Powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej rozmowy były tak długie i wydawało się,

że wszystko jest jasne. Okazało się, że nie, że są jeszcze jakieś zawirowania. Oświadczęnie

takie będzie od strazaków. Dzisiaj podejmujemy uchwałę, zabezpieczarrly środki. To nie

znaczy, że my juz ten samochód kupujemy. Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście będzie

podjęta uchwała i wtedy zobaczymy. Dziś zabezpieczamy tylko środki. Rozmawialiśmy

o tym na Komisji.

Pan Jerzy Ryziński - Wójt powiedział, że wycofuje się z zakupu samochodu. Środki

^ z podjętej uchwały przeznaczy na remonty dróg.

Pan Krrysztof Dzięgielewski - Radny powiedział, że spraw ę raz na :zawsze załatwi

nie oświadczenie, a uchwała Zaruą&l i człoŃów całej jednostki, bo są teruz głosy takie, że

dwie osoby podjęły decyzję o zakupie, a 15 strazaków jest przeciwna i wtedy kiedy oni zrobią

u siebie jakieś zebtanię i wypowiedząsię, że chcą tego samochodu to my nie mamy tutaj

dyskusji żadnej.

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady powiedział, że nie mamy wpływu czy

oni zrobią zebranie czy nie.

Pan Krrysztof Dzięgielewski - Radny odpowiedział, że można postulowaó do strażaków

żeby zrobili takie zębranie. Zrobió listę, głosowanie i niech oni zadecydują czy chcą ten

samochód czy nie.



Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady powiedział, że czekamy na ich

oświadczenie a czy zgłosi to sam Zarząd czy wszyscy druhowie to jest ich sprawa. My nie

możemy im mówió, co mają robió. My chcemy oświadczenie, czy ten samochód im

odpowiada.

Pan KrzysztotDzięgielewski-Radny powiedział,żemożnaichpoprosió,czy to jest zdanie

jednej osoby czy czterdziestu człoŃów. Jola Kochanowska wspomnińą że już po spotkaniu

naszym pojawiły się dziwne głosy, jateż to słyszałem. Ja nie sprzeciwie się Zuządowi, tylko

czy to jest decyzjattzech, czterech osób czy jednej z Zarządu nie wiem, czy trzydziestu

człoŃów. To jest dla nich samochód jak go chcą to go kupimy, jak nie chcą to nie kupimy.

Jak są wątpliwości to niech się wypowiedzą wszyscy strazacy ale można ich tylko o to
poprosić. Jeśli chcąniech coś takiego zrobią.

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady powiedział, że nie będziemy teraz

o tym dyskutować bo szkoda jest czasu. Będzie uchwała przegłosujemy uchwałę.

Pan Dariusz Kujawski - Radny zwrócił się do Pana Wójta i powiedział, że tu nie ma co

wychodzić z emocjarrti, ponieważ gdyby byłataka uchwała to sytuacja zostŃaby uzdrowiona.

Mi tylko oto chodziło, o nic więcej. Pan Wójt ma wtedy drogę otwartą, my Radni czy

większością czy jednogłośnie wypowiadamy się na ten temat i sprawa jest zamknięta.

I żadnych perturbacji, oświadczeń bo w tej chwili co kolega Krzysztof powiedział należŃoby,

żeby jednostka OSP Sochocin zwołńa nadzwyczajne walne zebranie. I walne zebranie się

wypowiedziało. To nie jest moja intencja, żeby ingerować w jakieś sprawy OSP

w Sochocinie. Ja chciałem powiedzieó, że taka uchwała uzdrowiłaby całąsytuację. Dziękuję.

Pan Wacław Rutkowski - Radny powiedział: Odnośnie uchwały, którą podjęliśmy w maju

odnośnie Posterunku Policji. Mieliśmy byó informowani na bieżąco jakie zostaną

podejmowane działania, możejuż są podjęte działania, które zmierzają do przywrócenia tego

Posterunku Policji. Na temat tego samochodu, w poprzedniej kadencji czekaliśmy na

świadectwo dopuszczalności. W MSWiA prace są na ukończeniu odnośnie świadectwa

dopuszczalności w najb|iższym czasie rozporządzenie Ministrabędzie na czasie.

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady odpowiedziń, że jeszcze nie ma

konkretnych działań.

Pan Jerry Ryziński Wójt odpowiedział, że poprzedni samochód nie zostałby

zalegalizowany z kilku powodów. Po pierwsze był to samochód transportowy, który dzińŃw
struży. W samochodzie był zamontowany zbiornik. Wyglądało to tak jakby do samochodu

,,maluch" zamontowano silnik od samochodu,, męrcedes" który rozwtja prędkość 600 km/h
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i ptzy takiej szybkości ,,maluch" by się Panu rozsypał. Proszę Pana kto za to bierze

odpowiedzialnośó, na zakłęcie straci stabilnośó i Pan gdzieś uderzy i kogoś zabije. Sprzęty,

które zostały tam zamontowane były na lewo bez certyftkatów. To tak jak bym sprowadził

Panu porządne auto z Niemiec i powiedział Panie Wacku jedź, tylko nie dam Ci dowodu

rejestracyjnego. Czy mógłbyś się poruszaó po drogach publicznych? Ktoś Wam robi cały czas

wodę z mózgu i Wy Państwo powielacie te błędy. Ten samochód poprzedni był badziew,

oficjalnie to mówię i jego nie mozna było zalegalizować. Wszem i wobec to mówię.

Odnośnie Posterunku Policji Panie Wacławie zapraszam Cię po Sesji, ptzyjeżdżają Panowie

z Komendy Wojewódzkiej z Radomiao godz.11.00 Pan się znamiprzejdzie.

Pani Anna Renata Giranowska Radna zapytał,a kiedy rozpoczynają się prace

w Żelechach.

Pan Dariusz Wiśniewski - Kierownik Wydziału Rozrvoju, Infrastruktury i Ochrony

Środowiska odpowiedział, że czekająna geodetę następnie rc§ząprace.

Ad-5

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu

5 porządku obrad,,Informacja Wójta o działaniach międrysesyjnych".

Informacja o działalności międrysesyjnej

Wójta Gminy Sochocin

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin

w dniu 19 sierpnia 2020 roku

,rPanie Przewodn iczący ! Wysoka Rado !

szanowni państwo!

W informacji międzysesyjnej przedstawię Państwu najwużniĄsze działania

podejmowane od dnia 22 czerwca.

Uchwały podjęte przęz Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy

w dniu 22 czetwca otaz na nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 14 sierpnia zostały
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przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do

komórek metytotycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji.

W dniu 19 czerwca wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

dotyczące stwierdzenia nieważności części § 9 uchwały Rady Gminy Sochocin z 20 maja

2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ptzesttzenrtego gminy Sochocin dla

fragmentu obszaru położonego w miejscowości Kępa.

Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego w dniu 16 lipca i weszła w życie.

W dniu 14 lipca wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sochocin z dnia 22 częrwca 2020 r.

dotyczącej zmiany ustalenia diet radnych.

W omawianym okresie w dniu 30 czerwca podpisana zostńa umowa V
o udzielenie dotacji celowej na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży

w ramach rządowego programu,, Posiłek w szkole i w domu".

Pozyskane środki w wysokości 80 000 zł zostały przekazane do Publicznego Zespołu

Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano:

1) remont drogi w Kępie poprzezutwardzenie destruktem,

2) żwirowanie dróg w Gutarzewie i Wierzbówcu,

3) montaż lamp solarnych w następujących miejscowościach: w ldzikowicach, Jędrzejewie,

Niewikli, Smardzewie, Koliszewie, Kolonii Sochocin. Kucharach Zydowskich, Kołozębiu, V
Pruszkowie,

4) podpisano rrmowę o zamontowanie dodatkowych puŃtów oświetlenio!\ych

w Idzikowicach, Kuch arach Zydowskich i Pruszkowie,

5) zlecono opracowanie projektu lokalizacjiprogu zwalniającego w Bielach.

Przedstaw iam pozio m za awan§ow ania r ea|wacj i zad ań inwesĘryj nych :

l, Zadarie o nazwie ,,Przebudowa drogi gminnej nr 301142 w miejscowości Żelechy''

o długości 930 metrów jest w trakcie realizacji.



Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ,,WAPNOPOL"

za kwotę 439 997 zł. Na to zadarie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu

Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 000 zł.

2, Na zadanie o nazwię ,rPrzebudowa drogi gminnej nr 301144W

w miejscowości Milewoon o długości9}} metrów w sierpniu zostałogłoszony przetarg.

3. W dniu 10 sierpnia został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych na zadanię,rPrzebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości

Milewo" - Etap II o długości 543 mb.

Rozstrzygnięcie naboru prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku.

Kosź całkowity zadaniawynosi - 554 974 zł.

4. W dniu 31 lipca zostń złożony wniosek o uzyskanie środków finansowych

z Funduszu Ptzęciwdzińania COVID-l9 dla gmin i powiatów

w ramach Rządowego Wsparcia Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000 zł.

Poza vlyżej wymienionymi przedsięwzięciami w czerwcu zostało zrealizowarte zadanie

dotyczące usuwania foli rolniczej i innych odpadów pochodzących

z działalności rolniczej na terenie naszej gminy.

Wykonawcązadaniabyła firma,, EKO SERWIS" . Odębrano prawie 64 tony odpadów.

Koszt całkowity zadaniato 31777 zł.

W dniu 10 sierpnia zostń ńożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej wniosek o płatnośó. Natomiast na zadanię ,rDemontaż, odbiór,

transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2020

^ roku - etap V. zostń wyłoniony wykonawca. Jest to firma,,REVOL".

W ramach zadaniazostanie odebranych ponad 57 ton odpadów azbestowych

Ze względu na trwającą pandemię COVID 19 termin rea|izacji zadania zostanie wydłużony

do końca pażdziemika.

Koszt całkowity zadania wynosi 37 301 zł. w tym:

- wkład własny gminy - 10 400 zł.

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej - 26 901 z\.



Chciałbym poinformować Państwa, że w bieżącym roku Ceny za tonę zdjęcia, transportu

i lltylizacji wyrobów zawierających azbest wzrosły dwŃrotnie.

Panie Przewodniczącyl

Wysoka Rado!

W dniu wczorĄszym odbyły się uroczyste obchody 100 rocznicy zwycięstwa Polski w

wojnie polsko - bolszewickiej. Na uroczystości zostŃy odsłonięte i pobłogosławione tablice

z nazwiskarrti żołnierzy Polskich poległych w Sochocinie w toczonych bitwach nad Wkrą

w dniach 14- 19 sierpnia 1920 roku.

Bardzo Pństwu dziękuję zaudział w uroczystości.

chciałbym również poinformowaó państwa, ża, zgodnie

z tozpotządzeniem Rady Ministrów z dniem I stycznia2l2l roku Sochocin uzyska status

miasta.

Dziękuję za uwagę."

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy zapytŃ czy sąpytania.

Pan Wacław Rutkowski - Radny zapytał czy Pan Wójt będzie uczestniczył w zebraniach

wiejskich odnośnie funduszu sołeckiego.

Pan Jerry Ryziński - Wójt odpowiedział, że pomimo epidemii koronawirusa będzie

uczestniczył w zębr aniach wiej skich.

Ad-6"7"8

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do puŃtu

6,7,8 porządku obrad o, Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu

terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku. Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej. Informacja o przebiegu wykonania planów

finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku''

l/

\J
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Wystąpienie

Wójta Gminy Sochocin

na Sesji Rady Gminy

w dniu 19 sierpnia 2020 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej

prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych

samorządowych insĘtucji kultury za I półrocze2020 roku.

o,Panie Przewodn iczący !

Panie, Panowie Radni !

szanowni państwo !

W materiałach na dzisiejszą Sesję zawarte są następujące dokumenty dotyczące wykonania

budzetu za I półroczę 2020 roku:

o informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy,

. informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy Finansowej, w tym o przebiegu

r ealizacji przedsięwzi ęć,

o informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

kultury.

Stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych komplet materiałów dotyczących

przebiegu wykonania budzetu za pierwsze połrocze bieżącego roku został ptzekazany

Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Powyzsze materiały były również analtzowane na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 14

sierpnia.
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Pozwolą więc Państwo, ze aktualnie przedstawię najistotniejsze dane obtazujące poziom

wykonania budzetu gminy zapierwsze połrocze biezącego roku.

W uchwalonym na 2020 rok budżecie gminy Sochocin

o plan dochodow po zmianach wynosi 21 568 768 zł,

o plan wydatkow po zmianach}7 771 086 zł.

Deficyt po zmianach wynosi 202 317 zł,

Stan zadłużenia na dzięń 30 czerwca wynosi 4 492 97] zł.

szanowni państwo!

Wynik finansowy budzetu gminy Sochocin zalpołroczę 2020 roku

wynosi 992 758 zł.

I. Przedstawiam Państwu wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

I. Dochody budzetu gminy zrealizowane zostały w kwocie

14 875 739 zł, co stanowi 54Yo w stosunku do planu po zmianach.

W pierwszej połowie bieżącego roku:

o dochody własne wykonano w 48oń

r dochody ztytlłu subwencji ogólnej w 560ń

. doclrody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

w 560ń.

W najvłyższym stopniu zręaltzowano dochody w następujących działach klasyfikacji

budzetowej:

. w dzialę 756 - dochody od osób prawnych, od osob ftzycznych oraz od jednostek nie

posiadaj ących osobowości prawrrej,

o w dziale 758- różne rozliczenla,

V

v
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. w dziale 855-rodzina.

II. prz}rstępuję do omówienia wykonania wydatków budzetu gminy.

W I półroczu bieżącego roku wydatki zostŃy wykonane w wysokości

13 882 981 (50% w stosunku do planu po zmianach).

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 13 855 588 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości ż7 393 zł.

W najwyzszym stopniu zrealtzowano wydatki w następujących działach klasyfikacji

budzetowej:

. w dziale 855 rodzina,

. w dziale 801 oświata i wychowanie,

. w dziale 750 administracjapubliczna.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową planowana

jest na II połowę bteżącego roku, są to:

1) przebudowa drogi gminnej w Sochocintę ul, Zakościelna

2) budowa ekologicznej wiaty rowerowej

Rowniez zadante ,,demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawterających azbest"

planowana jest w II połowie roku.

TakZę przedsięwzięcie w ramach wieloletniej prognozy finansowej będzie realizowane w II

połowie bieżącego roku. Jest to ,,Przebudowa dróg gminnych nr 30II4żW w miejscowości

Żelechy i nr 301 I44 w miejscowości Zelechy i Milęwo".

III. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 roku Gminnego Ośrodka Kultur}z

przedstawia się następuj ąco :

o przychody zreallzowano w 54Yo,

o koszty ogółem zrealizowano w 53oń ,

IV. W Gminnej Bibliotece Publicznej plan finansowy wykonano w sposób następujący:
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. ptzychody zrealizowano w 5l%o,

o koszty ogółem zręalizowano w 5IYo.

Panie Przewodniczący!

Wysoka Rado!

Pierwsza połowa bieżącego roku to trudny czas dla nas wszystkich ze względu

na trwającą pandemię COVID -I9. Dlatego chciałbym Państwu podziękować

za zrozumienie, za uczestnictwo w posiedzeniach komisji oraz na sesjach Rady Gminy.

Bardzo Państwu dziękuję za podejmowanie rozwńnych decyĄi dotyczących budzetu gminy,

które pozwalają rcalizować zadania gminy dla dobra naszej gminy V
i mieszkańców.

Dziękuję za uwagę"

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi

i zapytŃ czy sąpytania.

Pan Jakub Gburzyński - Radny zapytń o remont mostu w Koliszewie oraz projektów

mostu w Gutarzewie.

Pan Jerry Ryziński - Wójt odpowiedział, że most w Koliszewie będzie naprawiony

w najbliższp czasie a odnośnie projektów mostu w Gutarzewie będą przeprowadzane V
rozmowy na miejscu.

Pan Slawomir Gwiazdowski - Radny zapytń o uporządkowanie drogi w miejscowościach

Ślepowrony i Pruszkowo.

Pan Jerry Ryziński - Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie Gminny Za&ad
Komunalny zajmie się sprawą.

Pan Krzysztof Dzięgielewski Radny poprosił o sprzątnięcie pozostałych ulic

w miejscowości Sochocin.
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Pan Jerzy Ryziński - Wójt odpowiedział, że sprzątanie ulic w Sochocinie będzie

standardem. Po przeanalizowaniu finansów, takie dziŃania wejdą w życie.

Pan Waclaw Rutkowski - Radny zwrócił uwagę, że w punkcie wydatki jest zmniejszenie

na plan zagospodarowania przesttzerlrtego o 20 tys. złoty. Zapfiał czy Pan urbanista wzi$,

mniejsze wynagrodzenie oraz czy zdążymy ze wszystkimi zmianami w planie

zagospodarowania przestrzennego.

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy odpowiedziŃa, że w uzasadnieniu uchwały

jest opisane, że kwota jest niższa, wynika to z podpisanej umowy. Z wszystkich tozdziałów

zbieraliśmy tepieniądze i były one przekładane do innego dzińu.

Pan 'Wacław Rutkowski - Radny zapfiał czy te wszystkie miejscowości do końca roku

będąreaIizowane?

Pan Jerry Ryziński - Wójt odpowiedztń, że rozumie troskę, uchwała została podjęta,

urbanista wyłoniony, zadanie będzie realizowane.

Pan Wacław Rutkowski - Radny powiedział, że jego zapytania wynikają z tego,

że poprzednie prace bardzo się ociągały. Liczy na przyspieszenie w bieżących pracach

urbanisty.

Pan Jerry Ryziński - Wójt odpowiedziŃ, że teraz jest inna sytuacja, jest inna rada bardziej

aktywni radni, którzy wspierają, współpraca zupełnie inna. Tęraz przyspieszymy, jeżeli jest

współpraca. Jesteśmy jedną rodzinąsamoruądową musimy się wspierać.

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady - powiedziń, że prace przyspieszyły,

poniewaz wprowadzono dziś do porządku obrad dodatkową uchwałę obejmującą kolejne

miejscowości.

Pan Jerry Ryziński Wójt podziękował Panu Przewodniczącemv i powiedział,

że dotrzymuje słowa.

Pan Wacław Rutkowski - Radny podziękował Panu Wójtowi.

Pan Zbigniew Gontarek Radny zapylń o wyciŃę zaWzaczeń ptzy drogach

w miejscowościach Gutarzewo, Ciemniewo, Baraki, oraz przy drodze gminnej

w miejscowości Budy Gutarzewskie. Poprosił o podjęcie działań zmietzających do rozmów
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z właścicielami dzińek rolnych, do których przylegają zak<rzaczęnia ńy w miarę możliwości

usuwali zarośIa.

Pan Jerry Ryziński - Wójt zaprosił PanaZbigniewa Gontarka - Radnego do współpracy.

Pan Dariusz Kujawski - Radny poinformował, że Sołtys wsi Drożdżyn w dniu ż3 czerwca

2020 roku zgłosił aby usunięto zaWzaczenia we wsi. Zaproponowń aby ponownie

sprawdzono listę, którę rzeczy nie zostały wykonane od 20 czętwca bieżącego roku.

Poinformowń, że powiat wycinał zal<rzaczęnia dwarazy.

Pan Wincenty Stańczak - Radny poinformował, że w ubiegłym roku na zebraniu w sprawie

funduszu sołeckiego poruszono sprawę umieszczenia tablic z nazwą miejscowości. Minął

prawie rok a tablice nie zostały umieszczone.

Pan Jerry Ryziński - Wójt odpowiedział, że jest to związane z brakiem środków

fi nansowych. Tablice zostaną umieszczone, gdy znajdą się pieniądze.

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy odpowiedziała, że takie inwestycje można

zr ealizow ać z funduszu sołeckie go.

Pan Wincenty Stańczak - Radny odpowiedział, że praca ta miŃa być wykonana w ramach

remontu dróg.

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy poprosiła aby wyciŃa zabzaczeńbyła

oszacowana, wtedy lepiej jest zaplanowaó środki na teki cel.

v

Pan Jerry Ryziński - Wójt powiedział, ze wpĘwają skargi na pracę Pana Z. Powiedziń, że

przeprowad zirozmowę z pracownikiem. 
V

Pan Wincenty Stańczak Radny zapylał o znaki z ograniczeniem prędkości

w miejscowości Milewo.

Pan Jerzy Ryziński - Wójt zaprosił Pana Wincentego Stańczaka - Radnego do współpracy.

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady - powiedziŃ, że ma się umówić na

rozmowę zPanią Starostą odnośnie progów zwalniających.

Pan Jakub Gburzyński - Radny zwtocił uwagę aby poprawić znakkieruŃu i miejscowości

Kępa koło kościoła w Smardzewie, poniewuż strzńka jest krzywo ustawiona i wprowadza

w błąd uczestników ruchu drogowego.
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Ad-9

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do puŃtu

9 porządku obrad ,,Podjęcie uchwał" i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały wraz

uzasadnieniem.

wyniki głosowania:

Głosowało 13 Radnychi ,,zd' - Dobrski Radosław Piotr, Dzięgielewski Krzysztof,
Gburzyński Jakub, Giranowska Anna Renata, Gontarek Zbigniew Stanisław, Gwiazdowski
Sławomir, Jankiewicz Lucyna Marianna, Kochanowska Jolanta Maria,Kujawski Dariusz,
Kwiatkowski Stanisław, Olszewska E|zbięta Mirosława, Rutkowski Wacław, Stańczak
Wincenty" ,,ptzeciw" - 0, ,,wstrzymał się od głosu" - 0.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała zostńa podjęta jednogłośnie.

Uchwale nadano nr XDV148/2020.

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin

na2020 rok.

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały wraz

uzasadnieniem.

wvniki głosowania:

Głosowało 13 Radnych: ,,zdo - Dobrski Radosław Piotr, Dzięgielewski Krzysztof,
Gburzyński Jakub, Giranowska Anna Renata, Gontarek Zbigniew Stanisław, Gwiazdowski
Sławomir, JaŃiewicz Lucyna Marianna, Kochanowska Jolanta Maria,Kujawski Dariusz,
Kwiatkowski Stanisław, Olszewska .EIżbieta Mirosława, Rutkowski Wacław, Stańczak
Wincenty, ,ptzeciw" - 0, ,,wstrzymał się od głosu" - 0.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, żeuchwńazostałapodjętajednogłośnie.

Uchwale nadano nr XDV149{2020.

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa

drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem.

Pan Dariusz Wiśniewski - Kierownik wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony

Środowiska - zwrócił się do Państwa Radnych i powiedział, że w dniu 25 pńdziemika2019
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roku weszław życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju

usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie ztąustawązmianię

uległy przepisy ustawy o drogach publicznych, które objęły m. in. obnizenie wysokości

pobieranych opłat dla utządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej. Ta uchwała

aktualizuje stawki zgodnie z tą ustawą. Aktualizacja do tej uchwały z 2015 roku polega na

tym, że w odniesieniu do obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej stawki były

ztÓżnicowanę teraz stawka jest jednolita. Proszę Państwa radnych o akceptacją projektu

uchwały. Pan Kierownik odniósł, się do skarg na pracownika swojego wydziału i powiedział,

że to nie jest tak, ze pracownik nie chce realizowń zgłoszeń od mieszkańców, sohysów

i radnych. W przeciągu tygodnia wpływa bardzo dużo zgJroszeń odnośnie wykaszania rowów,

wyciŃi, wyrównania dróg, a wpływy do budZetu gminy są ograniczone. Jeżeli nie ma

środków w budżecie, pracownik nie zrobi zlecenia do Gminnego Zak<ładuKomunalnego.

wyniki głosowania:

Głosowało 13 Radnych: ,,zd' - Dobrski Radosław Piotr, Dzięgielewski Krzysztof,
Gburzyński Jakub, Giranowska Anna Renata, Gontarek Zbigniew Stanisław, Gwiazdowski
Sławomir, Jankiewicz Lucyna Marianna, Kochanowska Jolanta Maria,Kujawski Dariusz,
KwiatkoWski Stanisław, Olszewska Elżbieta Mirosława, Rutkowski Wacław, Stańczak
Wincenty, ,,przeciw" - 0, ,,wstrzymał się od głosu" - 0.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, żę uchwała zostńapodjęta jednogłośnie.

Uchwale nadano nr XDV150/2020.

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do spotządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach

administracyjnych wsi Biele, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Kuchary Królewskie, Kuchary

Zydowskie, Milewo, Wycinki, Żelechy.

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy zapylał czy sąpytania.

Nie było pytań do projektu uchwały.

wyniki głosowania:

Głosowało 13 Radnych: ,,zd" Dobrski Radosław Piotr, Dzięgielewski Krzysztof,
Gburzyński Jakub, Giranowska Anna Renata, Gontarek Zbigniew Stanisław, Gwiazdowski
Sławomir, JaŃiewicz Lucyna Marianna, Kochanowska Jolanta Maria, Kujawski Dariusz,
Kwiatkowski Stanisław, Olszewska Elżbieta Mirosława, Rutkowski Wacław, Stańczak
Wincenty, ,,przeciw" - 0, ,,wstrzymał się od głosu" - 0.

V
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, żevchwałazostałapodjętajednogłośnie.

Uchwale nadano nr XDV151/2020.

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach

administracyjnych wsi Baraki, Budy Gutarzewskie, Koliszewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec,

Podsmardzewo, Rzy, Smardzewo, Wierzbówiec.

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy zapytń czy sąpytania.

Pan Dariusz Kujawski - Radny powiedziń, że s4, określone trzy kieruŃi planu

zagospodarowania ptzestrzenrlego zachodnio - północny, północno - wschodni natomiast

zostanie cały kierunek południowy. Czy napoczątku roku będą pieniążki i czy na początku

roku odbędzie się rcalizacjakieruŃu południowego ?

Pan Jerry Ryziński - Wójt powiedział, że są ograniczenia finansowe ale uchwały będą

realizowane sukcesywnie.

wvniki głosowania:

Głosowało 13 Radnych: ,,zd" Dobrski Radosław Piotr, Dzięgielewski Yltzysńof,
Gburzyński Jakub, Giranowska Anna Renata, Gontarek Zbigniew Stanisław, Gwiazdowski
Sławomir, Jankiewicz Lucyna Marianna, Kochanowska Jolanta Maria, Kujawski Dariusz,
Kwiatkowski Stanisław, Olszewska Elńieta Mirosława, Rutkowski Wacław, Stańczak
Wincenty, ,,ptzecifr'- 0, ,,wstrzymał się od głosu" - 0.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała zostńapodjęta jednogłośnie.

Uchwale nadano nr XDV152/2020.

^

Pan Jerzy Ryziński - Wójt podziękował Państwu Radnym za podjęcie uchwał.
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Ad-10

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady zarrirnq1, obrady XIX Sesji Rady

Gminy Sochocin słowami ,,Zamykam obrady XIX Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za

uwagę".

p roto k_ó ł sao r zadził a :' i'i'Łt ę.JJ'--g ,;)..sŁ_i-
I./ona Rralęcka

Nagranie video z XIX Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępnę na stronię Urzędu

Gm iny Sochocin https ://sochocin.pl/samorzadl nagrania-z-sesj i/.
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