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Protokół Nr XIX/2016 

z XIX Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 20 grudnia 2016 roku  

odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

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 XIX 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. Pana Andrzeja Stolpę- Starostę Powiatu Płońskiego  

5. Panią  Mariannę Chybałę 

6. Pana Leonarda Milewskiego 

7. Pana Jerzego Graczyka- Zarząd Koła Łowieckiego „Jedynka” 

8. Panią Jadwigę Gilewską- Dyrektora Banku Spółdzielczego oddział w Sochocinie 

9. Pana Mecenasa Jacka Nieściora  z Kancelarii  Radcy Prawnego 

10. Panią Elżbietę Krauze -  Sekretarza Gminy 

11. Panią Marzannę Kucharzak  -  Skarbnika Gminy 

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

Komunalnego w Sochocinie 

14. Kierowników wraz z pracownikami wydziałów Urzędu Gminy Sochocin 

15. Pana Andrzeja Rutkowskiego 

16. Państwa Annę i Wiesława Wiśniewskich 

17. Pana Pawła Specjalskiego- Dyrektora Zarządu Wodociągów w Markach 

18. Pana Grzegorza Lewańczuka- Przyszłego Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego   

w Sochocinie 

19. Pana Janusza Werczyńskiego- Radcę Prawnego 

20. Pana Witolda Szymczyka- Głównego Specjalistę ds. pozyskiwania środków 

zewnętrznych 

21. Kierowników jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów szkół. 

22. 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 XVIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 25 listopada 

2016 roku. 

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

5. Dyskusja. 

6. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

2) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok; 

3) w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2017 rok; 

4) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok; 

5) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2017 rok; 

6) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2017 rok; 

7) w sprawie powierzenia Spółce działającej pod firmą Gminny Zakład Komunalny                   

w Sochocinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy; 
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8) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków  

na terenie Gminy Sochocin; 

9) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sochocin; 

10) w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi  

do gminnej oczyszczalni ścieków; 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy; 

12) w sprawie emisji obligacji komunalnych; 

13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego; 

14) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

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

 

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

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy. 

 

Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy zaproponował zmiany w porządku obrad pkt. 6 

ppkt.9  projekt uchwały „w sprawie ustalenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie                  

 w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sochocin w okresie od                    

1 stycznia 2017 do 20 czerwca 2018 roku” oraz zdjęcie z porządku obrad pkt. 6 ppkt. 12 

projektu uchwały „w sprawie emisji obligacji komunalnych”. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

proponowane zmiany do porządku obrad. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zmiany w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy 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 XVIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej                

w dniu 25 listopada 2016 roku. 
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Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

protokołu.  

Nie było uwag. 

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

odbytej w dniu 25 listopada 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”. 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 20 grudnia  2016 roku 

 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

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

25 listopada 2016 r. zostały przekazane do organów nadzoru zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz do komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu 

ich realizacji. 
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2. W   okresie od  25 listopada 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. 

3. W ramach  pomocy materialnej dla uczniów przyznane zostały stypendia  szkolne  za okres 

od września do grudnia bieżącego roku. Kwota przeznaczona na ten cel to 50 800 zł. 

 

4.Przedstawiam Państwu najważniejsze czynności podejmowane w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi: 

 W dniu 6 grudnia ogłoszony został przetarg  nieograniczony rozstrzygnięty na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sochocin 

Oferty można składać do 21 grudnia 

 W 2016 roku  podejmowane  były następujące działania w zakresie  ściągania  

zadłużenia w opłacie za odpady: 

Od 1 stycznia  do 15 listopada: 

1) wydane zostały 184 decyzje  określające wysokość opłat za odpady 

2)  wysłanych zostało 239 upomnień 

3) przygotowane zostały i przekazane do Urzędu Skarbowego 74 tytuły wykonawcze 

Od 16 listopada do 13 grudnia: 

1) wydanych zostało 6 decyzji   

2)  wysłano 42 upomnienia 

3) przygotowano 19 tytułów wykonawczych 

Zadłużenia na dzień 15.11.2016r.  - 85 496 zł. 

Zadłużenia na dzień 13.12.2016r. - 82 573 zł 

Dłużnicy - 192 osoby, do których nie wysłano upomnień ze względu na zbyt niskie kwoty 

zaległości zostały poinformowane o zaległościach (telefonicznie bądź pocztą.).  
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Zimowe odśnieżanie: 

Zimowym odśnieżaniem zajmuje się  Gminny Zakład Komunalny.  W chwili obecnej do akcji 

zima zabezpieczonych  jest 5 pługów oraz przygotowano ok.35 ton mieszanki uszarstniającą 

do likwidacji śliskości na drogach. 

Przypominam, że teren gminy podzielony jest na 4 strefy odśnieżania. 

Strefa 1 i 3 - Ciemniewo Budy, Kondrajec, Rzy, Kuchary Królewskie, Jędrzejewo, Baraki, 

Idzikowice, Pruszkowo, Ślepowrony, Niewikla, Kołoząb, Drożdżyn i Gromadzyn. 

Strefa 2 - Koliszewo, Podsmardzewo, Smardzewo, Wierzbówiec, Milewo, Żelechy i Kępa.  

Strefa 4 - pozostałe sołectwa, które  obsługuje Gminny Zakład Komunalny. 

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie po wyłonieniu  podwykonawców poinformuje 

Państwa sołtysów kto będzie zajmował się odśnieżaniem w 2017 roku w poszczególnych 

strefach 

5. Stan rozliczeń inwestycji realizowanych w bieżącym roku przedstawia się następująco: 

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

na odcinku około 1,5km. 

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 7 listopada. Dokonano płatności                          

w wysokości  294 325zł. 

W dniu 31listopada został złożony wniosek o płatność w ramach „Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

II. Przebudowa drogi gminnej relacji Rzy – Kuchary Królewskie – Kondrajec  

na odcinku około 2,8 km 

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 21 listopada. 

Dokonano płatności w wysokości 577 214 zł. 

III. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie (środki 

własne). Odcinek obejmuje przebudowę drogi na odcinku 225 m  

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 15 listopada 

Dokonano płatności  w wysokości 53 975 zł. 

IV. Zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Sochocin w 2016 roku – etap I”. 
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Zadanie zrealizowane. Dokonano płatności w wysokości 64 633 zł. 

W dniu 6 grudnia został złożony wniosek o rozliczenie dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

V.  Przedstawiam Państwu  działania   podejmowane w zakresie  Promocji Gminy: 

 W dniu 6 grudnia odbyło się przedstawienie  w wykonaniu rodziców  dzieci 

uczęszczających do Przedszkola w Sochocinie pt. „Królewna Śnieżka” 

 W dniu 17 grudnia na Rynku w Sochocinie odbył się jarmark bożonarodzeniowy . 

Podczas Jarmarku mieli okazję zaprezentować się nasi lokalni rękodzielnicy.  

Było zorganizowanych wiele atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. 

Szanowni Państwo, 

 W informacji międzysesyjnej przedstawiłem tylko  najważniejsze  działania. 

 W codziennej pracy  w Urzędzie  Gminy wykonywanych jest wiele ważnych zadań                         

i czynności  w celu sprawnej obsługi mieszkańców i wszystkich klientów. 

 

 

  Dziękuję za uwagę.” 

 

Opracowanie: Elżbieta Krauze -  na podstawie informacji Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu 

Gminy Sochocin wg. stanu na dzień 14 grudnia 2016 roku. 

Ad –5 

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

Nie zainicjowano dyskusji. 

Ad –6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                 

6 porządku obrad „Podjęcie uchwał”.  

 

1) Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sochocin. 
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Następnie poprosił   Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy   o przedstawienie wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 

  

„Panie Przewodniczący !  

Państwo Radni!  

Szanowni Państwo! 

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych  w materiałach, które otrzymali Państwo Radni  

na dzisiejszą Sesję  Rady Gminy, przygotowany został projekt uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017-2034 czyli okres spłaty zaciągniętych 

pożyczek  i kredytów oraz wykupu obligacji. 

W załączniku nr 1  do przygotowanego projektu uchwały  przedstawione są  planowane 

dochody  oraz wydatki bieżące oraz rozchody. Planowane limity wydatków bieżących  

są wyższe niż planowane dochody bieżące. 

Planowane dochody i wydatki w 2017 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały 

budżetowej. Następne lata zostały przeszacowane zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów 

dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej. 

Prognozę wydatków majątkowych oparto  głównie na możliwościach kredytowych gminy 

Sochocin oraz możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. Na wydatki 

majątkowe planuje się przeznaczyć część dochodów własnych oraz środkami pochodzącymi  

z emisji obligacji i dotacji. 

W 2017 roku limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ustalono w wysokości 

694 000 złotych. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1 224 576 złotych. 

W roku 2017 zaplanowano również emisję obligacji w wysokości 2 000 000 w przeznaczeniu 

na pokrycie deficytu w wysokości 1 224 576 złotych oraz spłatę części zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 775 427 złotych. Również w roku 2018 

zaplanowano emisję obligacji o wartości 2 000 000 złotych pod warunkiem wystąpienia 

deficytu budżetu. Od 2019 roku nie planuje się deficytowego wyniku budżetu. Nadwyżkę 
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budżetu planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup 

obligacji.  

W załączniku nr 2 przedstawiony jest wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych: 

1. przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo- Podsmardzewo- Smardzewo, 

zakończenie w roku 2017- łączny nakład finansowy 728 728 złotych, 

2. modernizacja dróg gminnych w Milewie, Smardzewie, Kępie, Kucharach 

Żydowskich, Jędrzejewie, Kucharach Królewskich – wykonanie w roku 2017, nakład 

finansowy  884 830 złotych, 

3. budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi Gutarzewo- Podsmardzewo-termin 

wykonania do 2020 roku, nakład 2 250 000 złotych, 

4. modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin- termin 

wykonania do 2018 roku, nakład 638 610 złotych, 

5. przebudowa dróg gminnych relacji Milewo- Żelechy-termin wykonania do 2018 roku, 

nakład 660 000 złotych. 

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia z uwzględnieniem wydatków bieżących                  

i majątkowych w latach 2017-2020 zaplanowano w wysokości 5 174 891,25 złotych.  

Zaplanowane przedsięwzięcia  na lata 2017 – 2020 mają na celu poprawę jakości życia                 

w gminie Sochocin. 

W projekcie uchwały  widnieją zapisy dotyczące upoważnienia Wójta  do zaciągania 

zobowiązań. Przedstawiony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

spełnia wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa oraz uwzględnia rzeczywiste 

uwarunkowania gminy Sochocin, w tym możliwe do realizacji  zamierzenia inwestycyjne. 

W związku z powyższym proszę  Państwa Radnych o podjęcie uchwały.  

Dziękuję za uwagę.” 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu 

Andrzejowi Romatowskiemu – Wójtowi Gminy. Następnie poprosił Sekretarza Gminy – 

Panią Elżbietę Krauze o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin. 

Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy -odczytała uchwałę  Nr Ci.335.2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 roku 
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w sprawie wydania opinii o  przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały  

o wieloletniej prognozie finansowej. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Elżbiecie 

Krauze – Sekretarzowi Gminy. Zwrócił się z prośbą do Pani Marzanny Kucharzak- Skarbnika 

Gminy o przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2016 roku 

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.  

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę Wójta Gminy 

Sochocin z dnia 20 grudnia 2016 roku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin. 

„Szanowni Państwo, 

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Wieloletnia Prognoza 

Finansowa” wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki. 

2.  W podstawie prawnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zastępuje się (Dz.U. z 2016 

r. poz.1870) 

W tabeli nr 1 do autopoprawki przedstawiono zaktualizowany załącznik nr 2. 

W Dzienniku Ustaw z 18 listopada 2016 roku pozycja 1870 został ogłoszony jednolity tekst 

ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym dokonano korekty w podstawie 

prawnej.  

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano korekty w pozycji limit 

zobowiązań w związku z wykonywanymi w 2016 roku wydatkami na przedsięwzięcia. 

Dziękuję za uwagę.” 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie 

wniesione autopoprawki Wójta do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniesione przez Wójta propozycje                   

autopoprawek zostały przez Radę Gminy przyjęte jednogłośnie. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin. 

Uchwale nadano nr XIX/156/2016. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Radę Gminy 

jednogłośnie.  

2) Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  powiedział,                                  

że przystępujemy do podjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok. 

Poinformował, że Państwo Radni w materiałach na Sesję otrzymali wszystkie 

materiały dotyczące budżetu. Następnie poprosił  Pana Andrzeja Romatowskiego – 

Wójta Gminy                   o przedstawienie projektu uchwały. 

 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział, co następuje: 

„Panie Przewodniczący !  

Państwo Radni!  

Panie  i Panowie Sołtysi! 

Zaproszeni Goście! 

Szanowni Państwo! 

 

W dniu dzisiejszym  spotykamy się na sesji szczególnie ważnej, dotyczącej budżetu 

gminy  na 2017 rok. Projekt uchwały budżetowej został opracowany  do dnia 15 listopada 

oraz przedłożony Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydała 

pozytywną opinię. Projekt uchwały został  również przedstawiony Państwu Radnym  

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej w dniu 24 listopada. 

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Gospodarcza wydały pozytywną opinię. Projekt powyższej 

uchwały oraz załączniki i uzasadnienie otrzymali Państwo w materiałach na dzisiejszą sesję. 

Pozwolą więc Państwo, że w dniu dzisiejszym przedstawię najważniejsze wielkości liczbowe 

zawarte w uchwale budżetowej oraz załącznikach.  
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Dochody w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano w kwocie  

22 203 022 złotych, w tym: 

1. Dochody bieżące w kwocie 21 925 942 złotych, 

2. Dochody majątkowe w kwocie 277 080 złotych. 

Wydatki w łącznej kwocie zaplanowano w kwocie 23 427 595 złotych, w tym: 

1. Wydatki bieżące w kwocie 21 476 534 złotych, 

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 951 061 złotych. 

Planuje się deficyt budżetu w kwocie 1 224 573 złotych. Planowane zadłużenie przedstawia 

się następująco: 

 na początek roku budżetowego 1 521 624 złotych tj. 6,85% planowanych dochodów, 

 na koniec roku budżetowego 2 745 579 złotych tj. 12,37% planowanych dochodów. 

Planuje się emisję obligacji w kwocie 2 000 000 złotych, kwota ta będzie przeznaczona na 

pokrycie deficytu 1 224 573 złotych, spłatę kredytu 677 379 złotych, spłata pożyczki 98 048 

złotych.  

 

 

Najwyższe  dochody zaplanowano w następujących  działach klasyfikacji budżetowej: 

 

1)  dział 758 – Różne rozliczenia –7 785 911 złotych jest to subwencja ogólna  oraz 

jej części :  

 oświatowa w kwocie - 4 476 022 złotych,  

 wyrównawcza           – 3 309 889 złotych. 

 

2) dział 756 – dochody od osób prawnych , fizycznych oraz od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej  plan - 5 862 041 złotych.  

W dziale tym zawarte są planowane dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały               

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 

 

3)  dział 855- rodzina- dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 6 904 100 

złotych. Są to dotacje na realizację świadczeń wychowawczych i rodzinnych. 
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Szanowni Państwo !  

 

Wydatki zaplanowano w kwocie 23 427 595 złotych, w tym:  

 wydatki bieżące, które wynoszą 21 476 534 złotych,  

 wydatki majątkowe w kwocie 1 951 061 złotych,  

Limity najwyższych  wydatków według działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano                 

w następujący sposób: 

1) Dział 600 – transport i łączność – planowane wydatki stanowią kwotę 2 135 081 

złotych, w tym na drogi gminne przeznaczonych jest 1 617 425 złotych. 

2) dział 750 – administracja publiczna – 3 227 929 złotych. 

Wydatki bieżące przeznacza się  na   utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia gminnego, 

obsługę rady gminy, diety sołtysów, urzędu gminy, wynagrodzenia, pochodne od 

wynagrodzeń, koszty administracyjne gospodarki odpadami, wydatki związane                              

z dochodzeniem należności  

 

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup pieców centralnego ogrzewania, 

centralnej niszczarki, wymianę centrali telefonicznej. 

3) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa 

 -342 864 złotych, w tym wydatki związane z utrzymaniem  ochotniczych straży 

pożarnych – 231 099 złotych  (gotowość bojowa samochodów i sprzętu jednostek 

OSP  oraz budynków ). W wydatkach majątkowych w wysokości 60 000 złotych 

zaplanowano zakup samochodu pożarniczego. 

4) dział 801 – oświata i wychowanie – 7 348 500 złotych, tj. 31,37% wydatków 

ogółem. 

Wydatki na poszczególne  placówki oświatowe zaplanowano w wysokości: 

 Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie -  4 730 000 

złotych. 

 Szkoła Podstawowa w Kołozębiu – 1 115 000 złotych. 

 Szkoła Podstawowa w Smardzewie –820 000 złotych. 

5) dział 855 – Rodzina planowany limit wydatków stanowi kwota 7 006 036 złotych, co 

stanowi 29,91% wydatków ogółem. 

6)  dział 852 – pomoc społeczna – planowany limit wydatków stanowi kwotę 

2 807 298 złotych, stanowią 16,15  % wydatków ogółem.  
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7)  dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –1 347 138 złotych,            

w tym : 

 gospodarowanie odpadami  komunalnymi  - 808 411  złotych. 

 oczyszczanie miast i wsi – 135 000 złotych. 

 oświetlenie ulic, placów dróg – 315 000  złotych. 

8)  dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 – 520 000 złotych, - jest  dotacja dla instytucji kultury,  biblioteki i utrzymanie 

świetlicy w  Kołozębiu. 

 

W 2017  roku zaplanowano wydatki w wysokości 751 405 złotych na  następujące  zadania 

inwestycyjne, nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową: 

1) Przebudowa drogi gminnej w Ślepowronach -200 000 złotych. 

2) Przebudowa drogi gminnej w Kępie- 200 000 złotych. 

3) Przebudowa drogi gminnej w Wierzbówcu- 100 000 złotych. 

4) Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Drożdżynie                      

i Pruszkowie- 25 000 złotych. 

5) Zakup centrali telefonicznej-13 000 złotych. 

6) Zakup samochodu pożarniczego -60 000 złotych. 

7) Zakup wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych -54 640 złotych. 

8) Budowa systemu wczesnego ostrzegania- 98 765 złotych. 

Na przedsięwzięcia Wieloletnie w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 694 000 

złotych. Zostały one przedstawione przy omawianiu wieloletniej prognozy finansowej, 

aktualnie zostaną przedstawione wysokości planowanych wydatków w 2017 roku, są to: 

1) Przebudowa dróg gminnych Gutarzewo- Podsmardzewo- Smardzewo etap II- 

(311 281 złotych) 

2) Modernizacja i odwodnienie dróg gminnych w Sochocinie (187 718 złotych) 

3) Modernizacja dróg gminnych: Milewo-Smardzewo-Kępa oraz Kuchary Żydowskie- 

Jędrzejewo- Kuchary Królewskie (165 000 złotych) 

4) Przebudowa dróg gminnych relacji Milewo- Żelechy (30 000 złotych) 

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 

stanowią kwotę 293 668 złotych. 

W projekcie omawianej uchwały widnieją zapisy dotyczące upoważnień Wójta do: 

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

deficytu przejściowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 500 000 złotych. 
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2) Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej 

kwoty 200 000 złotych, z wyjątkiem zobowiązań dotyczących inwestycji i remontów. 

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych. 

4) Dokonywania zmian w planie wydatków zgodnie z zapisami w przedstawionym 

projekcie uchwały. 

Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, 

W przedstawionym projekcie uchwały budżetowej zostały uwzględnione: 

1) Dochody i wydatki dotyczące obowiązkowych zadań własnych gminy, zadania                 

z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie. 

2) Planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. 

3) Zaplanowano sfinansowanie deficytu budżetowego, a także rozchody w związku  

z wcześniej zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. 

4) Zachowana została korelacja wartości wskazanych w projekcie uchwały budżetowej 

na 2017 rok i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

5) Zaplanowane wydatki zostały przeszacowane zgodnie ze wskaźnikami wzrostu cen  

i usług. 

6) Na miarę możliwości uwzględnione zostały wydatki na inwestycje w celu poprawy 

warunków życia mieszkańców. 

W związku z powyższym proszę Państwa Radnych o podjęcie uchwały w sprawie budżetu 

gminy na 2017 rok. 

 

Dziękuję za uwagę.” 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy następnie poprosił                        

o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  budżetowej  

na 2017 rok – Panią Elżbietę Krauze. 

Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.336.2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  30 listopada 2016 roku             

w sprawie wydania opinii o  przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały 

budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. 
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Elżbiecie 

Krauze – Sekretarzowi Gminy i poprosił Panią Jolantę Kochanowską – Przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej o odczytanie uchwały Komisji.  

Pani Jolanta Kochanowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę              

Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały budżetowej 

na 2017 rok. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Jolancie 

Kochanowskiej - Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i poprosił Panią  Annę  Giranowską – 

Przewodniczącą Komisji Gospodarczej o odczytanie uchwały. 

Pani Anna Giranowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej odczytała uchwałę               

Nr 1/2016 Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin z dnia 24 listopada 2016 r.                       

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały 

budżetowej na 2017 rok. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  - podziękował Pani Annie 

Giranowskiej – Przewodniczącej Komisji Gospodarczej i poprosił Panią Skarbnik                        

o przedstawienie autopoprawek do  projektu uchwały budżetowej. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała, co następuje: 

„Autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok z dnia 20 

grudnia 2016 roku.. 

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin  na rok 2017 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) Dokonuje się zmian w załączniku nr 14 do projektu uchwały „Wydatki na zadania 

inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” wg załączonej 

tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki. 

2) W podstawie prawnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zastępuje się (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1870) 

W Dzienniku Ustaw z 18 listopada 2016 roku pozycja 1870, został ogłoszony jednolity tekst 

ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym dokonano korekty w podstawie 

prawnej. 
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Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Płońsku zmieniono tytuł zadania na system 

wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim.  

 

Dziękuję”. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik             

i zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.        

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił się do Pana Wójta Andrzeja Romatowskiego  

z zapytaniem dotyczącym kwoty przeznaczonej na samochód strażacki dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w wysokości 60 000 złotych. Czy są to środki przeznaczone na konkretny samochód 

strażacki, czy zaplanowane jeżeli trafi się okazja. Czy zeszłoroczne zaplanowane środki 

zostały przeniesione na następny rok i się zsumują? 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że nie są to „wyjęte” środki                     

z poprzednich środków zaplanowanych. Tegoroczne środki zostały przełożone  

na modernizację dróg, a w przyszłym roku zostaną dołożone do 60 000 złotych. Jeżeli będzie 

potrzeba i możliwość to będą podjęte działania w celu pozyskania innych środków. Na sesji 

marcowej będzie informacja o pierwszych wolnych środkach w  budżecie gminy.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie 

wniesione  propozycje autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniesione przez Wójta propozycje                   

autopoprawek zostały przez Radę Gminy przyjęte jednogłośnie. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie XIX/157/2016 Uchwały Budżetowej Gminy 

Sochocin  na rok 2017. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że uchwała Budżetowa Gminy Sochocin  na 2017 

rok została przyjęta jednogłośnie. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2017 

rok. Pan Przewodniczący poinformował, że plan pracy Państwo Radni otrzymali  

w materiałach na sesję. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2017. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy 

2017 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr XIX/158/2016.   

4) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy poddał  

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 

rok. Pan Przewodniczący poinformował, że plan pracy Państwo Radni otrzymali  

w materiałach na sesję. 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna poinformowała, że tematyka planu pracy jest taka 

sama jak w roku 2016, liczba posiedzeń jest również taka sama jak w ubiegłym roku.  

Pani Radna poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że uchwała w sprawie planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr XIX/159/2016. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2017 rok.  

Pani Anna Renata Giranowska – Radna poinformowała, że tematyka planu pracy jest taka 

sama jak w roku 2016, liczba posiedzeń jest również taka sama jak w ubiegłym roku. 
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Przewidziane jest jedno objazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej po terenie Gminy 

Sochocin. Radna poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że uchwała w sprawie planu pracy Komisji 

Gospodarczej na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr XIX/160/2016. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2017 rok. Pan 

Przewodniczący poinformował, że program Państwo Radni otrzymali w materiałach na 

sesję. Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania do Pani Przewodniczącej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie podjęto dyskusji. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że uchwała w sprawie uchwalenia Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2017 rok 

została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr XIX/161/2016. 

7) Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie powierzenia Spółce działającej pod firmą Gminny Zakład 

Komunalny w Sochocinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych 

Gminy. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poinformował, że od 1 stycznia 2017 roku Gmina 

Sochocin przejmuje zagospodarowanie wodociągu i instalacji kanalizacji sanitarnej. Wraz  

z przejęciem infrastruktury wodociągów przejęto czwórkę pracowników z Zakładu Usług 

Wodnych w Mławie w ramach porozumienia. Dwóch pracowników będzie zajmowało  

się obsługą wodociągów, dwóch kolejnych obsługą oczyszczalni. Środki, które wpłyną  

z tytułu opłat za pobór wody sfinansują działania rozwoju Gminnego Zakładu Komunalnego.  

Gminny Zakład Komunalny ma w planach złożyć wniosek  na dofinansowanie budowy 

instalacji kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sochocin oraz  modernizację oczyszczalni 



20 
 

ścieków typu LEMNA .W planach jest zwiększenie miejsc pracy w  Gminnym Zakładzie 

Komunalnym. Pan Wójt przedstawił Pana Grzegorza Lewańczuka – przyszłego Prezesa 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie i poprosił o zabranie głosu  Pana Pawła 

Specjalskiego. 

Pan Paweł Specjalski – Dyrektor Zarządu Wodociągów Mareckich przedstawił po krótce 

istotę pozyskiwania środków z  programów unijnych na rozwój infrastruktury wodociągowej  

i kanalizacyjnej. Pan Paweł Specjalski podkreślił ważną rolę majątku gminnego jakim  

jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa, zaznaczył że trzeba dbać i modernizować taki majątek 

aby służył on wielu pokoleniom. Poinformował, że ustawa o gospodarce komunalnej podsuwa 

wiele rozwiązań jak zarządzać majątkiem gminnym aby nie uległ on dekapitalizacji.  

Pan Specjalski zachęcał aby wybierać takie rozwiązania, które będą wymagać od Pana Wójta 

przedsiębiorczości oraz gospodarności. Poinformował również o wspólnej odpowiedzialności 

za majątek gminny wobec kodeksu skarbowego, kodeksu spółek handlowych oraz innych 

przepisów. Pan Paweł Specjalski życzył Mieszkańcom i Radnym  Gminy Sochocin aby dążyli 

do gospodarskiego zarządzania majątkiem, który będzie funkcjonował na wysokim poziomie. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy podziękował Panu Specjalskiemu za wystąpienie  

i przypomniał, że do Gminy powrócił majątek wysokości 20 mln. złotych, z którego wszyscy 

mieszkańcy będą czerpać pożytki. Wgląd na działanie wodociągów i instalacji kanalizacji  

będą mieli Państwo Radni i Wójt. 

Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Pawłowi 

Specjalskiemu i poprosił Pana Grzegorza Lewańczuka przyszłego Prezesa Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Sochocinie o przedstawienie się. 

Pan Grzegorz Lewańczuk – przyszły Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego  

w Sochocinie przedstawił się, opowiedział czym zajmował się na poprzednim stanowisku 

oraz przedstawił kierunki rozwoju spółki. Pan Lewańczuk poinformował o analizie 

finansowej i technicznej spółki, stwierdził że oczyszczalnia ścieków nie jest w dobrym stanie, 

szuka środków na modernizację oczyszczalni. W dniu 30.12.2016 roku mają zostać 

przekazane dokumenty z Zakładu Usług Wodnych w Mławie do Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Sochocinie. Gospodarka wodociągowa jest w niezłym stanie technicznym, 

który pozwala na prawidłowe dostarczanie wody . Poinformował również, że pracownicy 

ZUW w Mławie zostaną przyjęci do nowej spółki w Sochocinie. Pan Lewańczuk mówił,  

że w przyszłości będzie potrzebował nowych pracowników. Poprosił o pytania na bieżąco. 
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Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu 

Grzegorzowi Lewańczukowi i zapytał czy są pytania do Pana Lewańczuka. 

Pani Anna Renata Giranowska – Radna skierowała pytanie do Wójta Gminy zapytała 

kiedy zostanie przeprowadzony audyt ekonomiczny. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział , że do końca roku, na pewno przed 

przejęciem wodociągów i instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny  zapytał czy dochody ze sprzedaży wody i ścieków będą 

przechodziły bezpośrednio na konto Gminnego Zakładu Komunalnego. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że tak. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny  zapytał jak będzie z remontami bieżącymi, bo wcześniej 

takie koszty ponosiła Gmina czy teraz inwestycje będą ponoszone przez Gminny Zakład 

Komunalny, a przede wszystkim remonty? 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że gospodarowanie Gmina 

przekazuje Gminnemu Zakładowi Komunalnemu, wodociągi i instalacje kanalizacji 

sanitarnej, to wiąże się z utrzymaniem w pełnej gotowości do przesyłu wody i odbioru 

ścieków. 

Pan Grzegorz Lewańczuk -  poinformował, że z inwestycjami jest tak, że w spółce środki 

pozyskuje się z amortyzacji. Do tej pory środki te są na stanie Gminy i po przekazaniu przez 

pierwsze półtora roku taryfy zostaną na tym samym poziomie, ponieważ nie znamy 

szczegółów kosztów i przychodów . Czas ten potrzebny jest na rozpoznanie. Pytanie, które 

zadał Pan Radny w tych pieniążkach, które są w tej części działalności wodociągowej jest  

to 724 tys.  wydzielona część na remonty. W części kanalizacyjnej jest to 196 tys. na remonty. 

Nie są to duże kwoty w zależności od ilości awarii będziemy starali się zmieścić w tych 

kwotach. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje jeśli zostanie wykonana dokumentacja 

będziemy starali się o pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

2014-2020. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy uzupełniając wypowiedź Pana Grzegorza 

Lewańczuka poinformował że nadpłacony podatek  VAT będzie wracał do Gminnego 

Zakładu Komunalnego i są to niemałe środki. 
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Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał co czeka mieszkańców od 1 stycznia, czy będą 

musieli składać nowe wnioski, czy będą podpisywane nowe umowy między mieszkańcami  

a Gminnym Zakładem Komunalnym? 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poprosił o zabranie głosu Pana Grzegorza 

Lewańczuka. 

Pan Grzegorz Lewańczuk – odpowiedział, że będą podpisywane nowe umowy, ponieważ 

nowy podmiot będzie obsługiwał wodociągi i wystawiał faktury. 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna zapytała o zatwierdzanie taryfy na wodę i na ścieki  

czy w przyszłości będzie to w gestii zakładu czy radnych. 

Pan Grzegorz Lewańczuk – odpowiedział, iż pierwszy raz ta taryfa zgodnie z ustawą  

o zaopatrzeniu w wodę jest zatwierdzana zgodnie z art. 24a. To jest pierwszy raz kiedy spółka 

rozpoczyna działalność. Następnie każdy kolejny cykl obrachunkowy trwa  rok. Pierwszy 

cykl po rozpoczęciu działalności zakładu trwa półtora roku. Przed upływem półtora roku 

spółka analizuje koszty i przygotowuje nowy wniosek na 70 dni przed wprowadzeniem 

nowych taryf. Wniosek ten zostaje przekazany do Wójta Gminy do analizy. Po pozytywnym 

zanalizowaniu trafia do Rady Gminy do zatwierdzenia wraz z regulaminem na zaopatrzenie w 

wodę oraz planem wieloletnim inwestycyjnym. Te trzy elementy są nieodzownym 

składnikiem taryf. Pan Lewańczuk poinformował, że Rada Gminy ma pełną kontrolę  

nad czynnościami spółki. Plany roczne remontowe i inwestycyjne będzie zatwierdzał  

Pan Wójt czyli właściciel.  

Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pan Wójt 

jako Gmina ma 100% udziałów.  

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział, że Rada Gminy będzie ustalać stawki. 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna poinformowała, że w ubiegłych latach Zakład Usług 

Wodnych w Mławie podawał gotowe stawki, Rada Gminy mogła to zatwierdzić albo nie i tak 

ZUW po trzech miesiącach wprowadzał swoją stawkę. Czy teraz też tak będzie, że Rada 

Gminy obniży stawki a Gminny Zakład Komunalny ustali swoje stawki. 

Pan Jacek Nieścior – Radca prawny odpowiedział, że procedura jest ustawowo określona  

w Rozporządzeniu Ministra budownictwa z 2004r. W rozporządzeniu jest bardzo 

szczegółowo opisane na jakiej podstawie Prezes Zarządu będzie przygotowywał  stawki. 
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Zgodnie z tą procedurą wniosek będzie trafiał do Pana Wójta, który będzie miał obowiązek 

rozpatrzenia tej propozycji pod kątem prawnym. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, wniosek 

trafi do Rady Gminy do zatwierdzenia. Nie do dyskusji, nie do zmiany. Rada Gminy będzie 

mogła albo zatwierdzić albo odrzucić. Odrzucić wniosek tylko wtedy kiedy będzie niezgodny 

z prawem. Minister narzucił procedurę uchwalenia. Rada Gminy przyjmuje albo nie. 

Pan Grzegorz Lewańczuk – poinformował, że jest możliwość dla Państwa Radnych.   

Gdy nie ma zgody na wysokość  stawek  można dofinansować różnicę mieszkańcom  

z budżetu gminy. Przykład: Całkowity koszt wynosi 700 tys. przy cenie za m
3
  2,85zł. Radni 

obniżają cenę za m
3 

do 2,50zł  wtedy całkowity koszt wyniesie 600 tys. Radni będą musieli 

dofinansować różnicę mieszkańcom w kwocie 100 tys. z budżetu gminy. 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna zapytała czy można wprowadzić inne stawki dla 

rolników, którzy zużywają bardzo dużo wody. 

Pan Grzegorz Lewańczuk – odpowiedział, że można wprowadzić inne stawki ale nie jest to 

konieczne, ponieważ wystarczy założyć podlicznik i rozliczać się z  wody zużytej do celów 

socjalno- bytowych. Ustalenie nowych taryf zależy od decyzji radnych. 

 Pani Jolanta Kochanowska – Radna zapytała czy można obniżyć stawki za wodę, 

ponieważ w porównaniu z innymi gminami stawki za wodę w naszej gminie są bardzo 

wysokie np. Płońsk - 2 ,99 m
3 

Ojrzeń – 2,53 m
3
  Nowe Miasto – 2,94 m

3
 Sochocin 3,80 m

3 
. 

Pan Grzegorz Lewańczuk – odpowiedział, że różnicę trzeba pokryć. Rada Gminy musi 

znaleźć środki w budżecie. Pan Lewańczuk powiedział, że za chwilę  Państwo Radni i Pan 

Wójt będzie rozliczał spółkę i będą spodziewać się zysku przynajmniej minimalnego.  

Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że stawki  

za wodę nie będą zmieniane. W przyszłości będą prowadzone rozmowy w Panem Wójtem  

o możliwościach obniżenia stawek. 

Pan Jacek Nieścior – Radca prawny poinformował, że ustawodawca wskazał 18 miesięcy, 

dopiero później stawki są określane na rok. 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna zapytała czy wodomierze będą spisywane na koniec 

roku czy sami mieszkańcy będą musieli podać stan wodomierzy. 
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Pan Grzegorz Lewańczuk – poinformował, że komisyjnie z udziałem pracowników Urzędu 

Gminy oraz Zakładu Usług Wodnych liczniki zostaną spisane na koniec roku. 

Pan Krzysztof Rachuba – Radny zapytał czy pracownicy spisujący wodomierze będą 

wcześniej informować o chęci spisania stanu wodomierzy. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że zawsze osoby spisujące liczniki 

nigdy nie uprzedzały i zawsze zastawali gospodarzy na posesjach. 

Pan Grzegorz Lewańczuk – poinformował, że pracownicy są doświadczeni i doskonale 

wiedzą na jakich posesjach w jakich godzinach są odbiorcy. 

Pan Wacław Rutkowski – Radny zapytał czy Zakład Usług Wodnych  w Mławie całkowicie 

przekazuje wodociągi Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Sochocinie. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że od 1 stycznia gospodarowanie 

wodociągów przejmuje Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie. 

Pan Jakub Gburzyński – Radny powiedział, że Zakład Usług Wodnych w Mławie 

odprowadzał podatek do Gminy w wysokości 200 tys. złotych  zapytał czy GZK będzie 

odprowadzał podatek do Gminy tak jak ZUW w Mławie. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy  poinformowała, że na sesji w listopadzie 

uchwałą w sprawie zwolnień  sieć kanalizacji jak i sieć wodociągowa została zwolniona  

od podatku. Gminna spółka nie będzie odprowadzała podatku do budżetu gminy. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poinformował, że jeśli chodzi o stawki wody  

to  trzeba trochę odczekać i przekonać się jak to będzie funkcjonowało. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny zaproponował praktykę spotykania się i ustalenia 

stawek przed oficjalną procedurą. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli Państwo Radni wyrażają 

taką chęć będą organizowane takie spotkania. Pan Wójt dodał, aby starać się o środki 

zewnętrzne na modernizację i budowę instalacji kanalizacji sanitarnej trzeba eksploatować 

wodociągi ponieważ gdy jesteśmy właścicielami a nie eksploatujemy nie otrzymamy środków 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.  
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Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał dlaczego jest druga zmiana Prezesa Gminnego 

Zakładu Komunalnego w tej kadencji i co miało wpływ na tą decyzje. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że Pan Bogdan Piątkiewicz 

odchodzi na emeryturę a Pan Lewańczuk jest merytorycznie przygotowany do pełnienia 

takiego stanowiska. Po rozmowach z ludźmi nie widział nikogo tak merytorycznie 

przygotowanego na to stanowisko. 

Pani Anna Renata Giranowska – Radna powitała Pana Lewańczuka na nowym stanowisku. 

Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie powierzenia Spółce działającej pod firmą Gminny Zakład 

Komunalny w Sochocinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy. 

Uchwale nadano nr XIX/162/2016.  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że uchwała w sprawie powierzenia Spółce 

działającej pod firmą Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zadań własnych Gminy została przyjęta jednogłośnie. 

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

projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Sochocin. Poprosił Wójta Gminy Sochocin o omówienie 

projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy oddał głos Panu Januszowi Werczyńskiemu – 

mecenasowi.  

Panu Janusz Werczyński – Mecenas omówił po krótce regulamin dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków. Pogratulował Radnym decyzji w sprawie przejęcia wodociągów  

i instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy podziękował i zapytał czy  

są pytania. 
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Pan Dariusz Kujawski – Radny przytoczył § 12.1 oraz § 12.1. ppkt 6 i 7 z Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków rozdział 3. Dostawca usług może wstrzymać lub 

ograniczyć dostawę wody w razie przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń 

wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, klęsk żywiołowych. Radny powiedział, że w ostatnim 

czasie doświadczyliśmy klęsk żywiołowych, które spowodowały przerwy w dostawie energii. 

Wyzwaniem będzie dla Pana Prezesa, aby zapewnić ciągłość dostawy wody. Są agregaty, 

które uzupełniają przerwy w dostawie wody. Radny podkreślił aby ta sugestia była 

uwzględniona, ponieważ ludzie wytrzymają bez wody  a zwierzętom jest bardzo trudno. 

Panu Janusz Werczyński – Mecenas odpowiedział, że ten przepis ma charakter gwarancji 

dla odbiorcy usług, ponieważ przedsiębiorstwu wolno ograniczyć lub wstrzymać dostawę 

wody tylko i wyłącznie w w/w przypadkach czyli w sytuacjach szczególnych. W § 8 pkt 1 

regulaminu zostały wyszczególnione okoliczności w których zachodzą ograniczenia dostawy 

wody. W innych przypadkach nie wolno ponieważ będzie to naruszenie prawa. 

Pan Wacław Rutkowski – Radny przytoczył §8 pkt 1 ppkt i  z Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków dział III rozdział 1 obowiązki i prawa dostawcy usług. 

Dostawca usług ma prawo posadowienia obiektów budowlanych lub przyrodniczych na trasie 

sieci wodociągowej lub przyłącza. W przypadku posadowienia obiektów na trasie sieci   

lub przyłącza Odbiorca Usług poniesie wszelkie koszty związane z ich usunięciem oraz 

zostanie obciążony kosztami zaistniałej z tej przyczyny awarii. Pan Radny zapytał czy będzie 

sprawdzana sieć wodociągowa a wszelkie zagrożenia usuwane np. drzewa, krzewy i budynki. 

Panu Janusz Werczyński – Mecenas odpowiedział, że są to uwarunkowania techniczne. 

Nad przyłączem nie powinien powstać żaden budynek i nie wolno tworzyć zagrożenia ale nikt 

nie będzie robić problemu z krzewu czy drzewka ozdobnego. Chodzi o zachowanie zdrowego 

rozsądku . 

Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania. 

Nie było pytań. 

Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Sochocin.  
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Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sochocin została przyjęta 

jednogłośnie. Uchwale nadano nr XIX/163/2016. 

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

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sochocin  

i poprosił Wójta Gminy Sochocin o omówienie projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy oddał głos Panu Grzegorzowi Lewańczukowi – 

przyszłemu prezesowi Gminnego Zakładu Komunalnego i poprosił o omówienie dwóch 

projektów uchwał. Drugi projekt w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych 

pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.  

Pan Grzegorz Lewańczuk -  poinformował, że stawki taryfowe za zaopatrzenie w wodę 

pozostały na tym samym poziomie i będą obowiązywały przez 18 miesięcy. Podział stawek 

na wodzie są to odbiorcy indywidualni oraz pozostali i cena za m
3
 w I i II grupie wynosi 

2,85zł. Cena za ścieki jest taka sama dla odbiorców indywidualnych i pozostałych i wynosi 

4,78 zł. Pan Lewańczuk poprosił o podjęcie uchwał. 

Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sochocin.  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf  

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy 

Sochocin została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr XIX/164/2016. 

10) Pan Stanisław Kwiatkowski –Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie   

projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych 

pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.  
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Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia opłaty za zrzut 

ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków została 

przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr XIX/165/2016. 

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

głosowanie  projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy 

i poprosił Wójta Gminy Sochocin o omówienie projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy oddał głos Pani Elżbiecie Krauze – Sekretarz 

Gminy. 

Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy powiedziała, że projekt uchwały w sprawie 

zmiany statutu gminy został przygotowany w związku z zaleceniami Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego Oddziału Prawnego w Płocku. Zmiany polegają na wykreśleniu trzech 

zapisów dotyczących informacji o przyjmowaniu obywateli w zakresie skarg  

i wniosków, rejestrowaniu skarg, wniosków i petycji, pisemnego ustosunkowania się do skarg 

osób których dotyczą. Projekt przygotowanej uchwały nie zmienia trybu  dotychczasowego 

postępowania w zakresie skarg i wniosków. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania. 

Nie podjęto dyskusji. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie 

uchwalenia statutu gminy została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr XIX/166/2016. 

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

głosowanie   projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Płońskiego.  Pan Przewodniczący powiedział, że Państwo Radni otrzymali materiały. 

Dofinansowanie dotyczy kwoty 1000 złoty na zakup usługi doradczej w zakresie 

przygotowania postępowania za zakup systemów wczesnego ostrzegania.  
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Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy dodał, że chodzi o przygotowanie dokumentacji 

technicznej na zakup syren.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 14,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 1. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Płońskiego została przyjęta większością głosów. Uchwale nadano  

nr XIX/167/2016.   

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy powitał Pana Andrzeja Stolpę 

– Starostę Powiatu Płońskiego i Panią Mariannę Chybałę – Radną Powiatu Płońskiego. 

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

głosowanie   projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sochocin. Pan Przewodniczący poprosił o omówienie uchwały Pana Wójta. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy oddał głos Pani Marzannie Kucharzak – Skarbnik 

Gminy i poprosił o omówienie, także drugiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Sochocin na 2016r. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy poinformowała, że Państwo Radni 

otrzymali poprawione projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016r. Nastąpiły 

okoliczności uzasadniające wprowadzenie poprawek. Pani Skarbnik przeprosiła  

za utrudnienia. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 57 199 zł. 

Wprowadzono do budżetu ponad planowe dochody w wysokości 50 413 zł. Z tytułu dotacji 

na realizację przedsięwzięcia budowa dróg gminnych relacji Gutarzewo – Podsmardzewo  

i Smardzewo zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 107 612 zł. zgodnie z podpisanym 

aneksem. W załączniku „dochody” nie dokonano poprawek. Wydatki ogółem budżetu gminy 

uległy zmniejszeniu o kwotę 57 199zł. Zwiększono wydatki bieżące o 130 939, 067zł. 

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 188 138, 067zł. Najważniejsze dotyczą: 

zmniejszenia wydatków o kwotę 119 121, 067zł. na realizację przedsięwzięcia przebudowa 

dróg gminnych relacji Gutarzewo – Podsmardzewo i Smardzewo do wartości  

po przetargowej. Zmniejszono wydatki na zakup samochodu pożarniczego o kwotę 69 000zł.  

W pierwotnej wersji zmniejszenie  było o 20 000zł. ponadto w wydatkach zwiększono 
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wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 5 000 zł. oraz zwiększono wydatki  

na zakup map do celów projektowych o kwotę 9 000 zł. Dokonano również zmniejszenia 

wydatków w rozdziale: Urzędy Gmin o kwotę 10 000 zł. To są te nowe rzeczy, które  

po poprawkach zostały wprowadzone. W związku z dokonanymi poprawkami w uchwale 

Budżetowej należało skorygować wartości wydatków bieżących i majątkowych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pani Skarbnik podziękowała i poprosiła o podjęcie 

uchwał.   

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie   

projekt uchwały w sprawie zmiany 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 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sochocin została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano   

nr XIX/168/2016. 

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

głosowanie   projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin 

na 2016r.  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Sochocin na 2016r. została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr XIX/169/2016. 

Ad-7  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu  

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

Nie było interpelacji. 

Ad-8   

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 8 

„Wolne wnioski i zapytania” 
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Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny  zapytał o Zakład Przetwórstwa Mięsnego, który miał 

powstać w Sochocinie i podnieść rynek pracy w Gminie Sochocin. Radny zapytał Wójta 

Gminy czy dysponuje wiadomościami w tym temacie.  

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poinformował, że wiele inwestorów ma obawy 

inwestowania i lokowania środków w Polsce. Rozmawiał z żoną Pana Luki Bartoliego, która 

poinformowała, że są na etapie szukania wykonawców. Pan Wójt nie wie na jakim etapie  

są teraz inwestorzy. Pan Wójt poinformował, że to Panowie przedsiębiorcy wypowiadali  

się i obiecywali powstanie nowego zakładu oraz nowych miejsc pracy.  

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny  zapytał czy wpływają podatki. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że podatki wpływają. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś chce zabrać 

głos. 

 Pan Wacław Rutkowski – Radny poprosił Pana Jacka Nieściora o sporządzenie analizy 

planu do studium dla radnych. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poinformował, że poprosił Pana Urbanistę aby 

pojechał do służb prawnych Wojewody i porozmawiał. Pan Wójt otrzymał odpowiedź  

od Pana Urbanisty, że służby nie chcą rozmawiać i do końca roku Pan Urbanista przedstawi 

uzasadnienie do studium. 

Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny poinformował, że nie ma potrzeby tworzenia analizy 

prawnej i trzeba poczekać na opinię urbanisty. Pan Urbanista ma podpisaną umowę i musi 

wywiązać się ze swojego zadania. W przypadku gdy nie wywiąże się ze swojego zadania 

będą rozważane  inne rozwiązania. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny skierował pytanie do Pana Nieściora na jaki okres została 

podpisana umowa między Panem Urbanistą a Panem Wójtem. Czy Gmina może odstąpić od 

tej umowy.  

Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny poinformował, że nie zna szczegółów tej umowy. 

Jeżeli istnieje taka potrzeba to zapozna się z tą umową. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poinformował, iż obejmując urząd Wójta umowa 

z Panem urbanistą była już podpisana i obowiązuje od 2012 roku. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana Mecenasa  

czy można ponaglić Pana Urbanistę aby przyspieszył pracę. 
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Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny odpowiedział, że przeanalizuje umowę i przedstawi 

możliwości odstąpienia od umowy, ale zanim to nastąpi  zgodnie z kodeksem trzeba 

wyznaczy dodatkowy termin na realizację zadania. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny zasugerował, że bezcelowe są rozmowy Pana Urbanisty  

ze służbami Wojewody, ponieważ kto inny będzie oceniał i opiniował studium. 

 Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny poinformował, że Wojewoda stworzył zespół 

prawników, którzy specjalizują się w sprawie zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki 

tylko i wyłącznie tym. Pan Korpanty jest specjalistą i to on ustala stanowisko ze służbami . 

Tam trafi gotowy projekt. 

Pan Wincenty Stańczak – Radny zapytał o świetlicę w Milewie jakie są dalsze losy tego 

projektu?  

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że założenia są takie: każda gmina 

miała otrzymać z Lokalnej Grupy Działania po 3 mln. złoty. My  mamy dwie świetlice  

w Milewie i Drożdżynie. Zakładano, że uda się pobudować dwie świetlice. Gmina, która płaci 

składki na Lokalną Grupę Działania dostanie środki w wysokości 120 000zł. Jeżeli będzie 

występowało stowarzyszenie (w naszym przypadku stowarzyszenia to straże) to przeszło 

200 000zł. Pierwsze rozdanie z Lokalnej Grupy Działania jest do końca marca. Drugie 

rozdanie jeszcze nie wiadomo. Kosztorys świetlicy w Milewie został oszacowany na 280tys. 

w świetlicy w Drożdżynie na ok. 600tys. Wójt poinformował, że będzie szukał środków. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny zauważył aby śledzono środki od Marszałka, ponieważ  

w Tygodniku Ciechanowskim rozpisano program i można uzyskać 500tys. złoty. Radny 

stwierdził, że można zacząć przygotowywać wniosek. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że po nowym roku rozpocznie 

prace przygotowawcze. 

Pan Andrzej Stolpa – Starosta Powiatu Płońskiego. Przeprosił za spóźnienie . Podziękował 

za zaproszenie na spotkanie opłatkowe. Pan Starosta złożył życzenia Bożonarodzeniowe. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy zaprosił wszystkich zebranych na spotkanie 

Bożonarodzeniowe. 

 

 

 



33 
 

Ad –9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrad XIX Sesji Rady 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:  

Iwona Białęcka 

 

 

 

 

 

 

 Nagranie video z XIX  Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie Urzędu Gminy 

Sochocin www.sochocin.pl.  

http://www.sochocin.pl/

