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Protokół Nr IX/2019 

z IX Sesji Rady Gminy Sochocin 

z dnia 23 sierpnia 2019 roku 

odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin 

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego 

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.00 zakończono 12.00 

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 IX Sesję Rady 

Gminy Sochocin VIII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 

Radnych,  co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji (wg. list obecności stanowiących 

dokumentację sprawy O.0002.6.2019).  

Proponowany porządek obrad: 

1.  Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z VIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

25 czerwca 2019 roku. 

4.  Wystąpienie zaproszonych gości. 

5.  Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 

pierwsze półrocze 2019 roku. 

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za pierwsze półrocze 2019 roku. 

9. Podjęcie uchwał:  

1) w spawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji                          

o kandydatach na ławników; 

2) w sprawie stanowiska Rady Gminy Sochocin dotyczącego zahamowania 

rozpowszechniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na kolejne obszary naszego kraju; 

3) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin; 
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4) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Sochocin; 

5)  w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody; 

6) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej; 

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach 

administracyjnych wsi Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, 

Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, 

Sochocin, Ślepowrony zgodnie z załącznikiem nr 1-14; 

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok; 

10) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019. 

10. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Sochocin. 

 

Ad – 2 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                        

2 porządku obrad „Przyjęcie porządku obrad”. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos                

w sprawie porządku obrad. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                      

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z Nr VIII/2019 z VIII Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 25 czerwca 2019 roku.” 

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

protokołu. 

Nie było uwag. Protokół bez zmian i poprawek. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

4 porządku obrad „Wystąpienia zaproszonych gości”.  

Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy Sochocin wraz z Panem Stanisławem Kwiatkowskim- 

Przewodniczącym Rady wręczyli listy gratulacyjne dla Pana Rafała Szymańskiego- 

Kapelmistrza Orkiestry Dętej w Sochocinie za zajęcie II miejsca w przeglądzie Orkiestr 
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Dętych oraz dla Panów Jana Antonowicza i Jana Kozłowskiego w związku z wybraniem 

ich kandydatury do Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

 

Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                   

5 porządku obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych”.  

Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy powiedział, co następuje: 

Informacja o działalności międzysesyjnej 

Wójta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 23 sierpnia 2019 roku 

 

„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

 

W informacji międzysesyjnej przedstawię Państwu najważniejsze działania podejmowane  od 

dnia 25 czerwca 2019 roku.  

1.Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca zostały 

przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do 

komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

2. W omawianym okresie realizowane były  zarządzenia Wójta, dotyczące spraw finansowych 

oraz organizacyjnych  w Urzędzie. 

3. Najważniejsze podejmowane działania bieżące  w omawianym okresie to: 

4. W lipcu zarządzone były wybory do  Rady Powiatowej  Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

Przedstawicielami z terenu naszej gminy zostali: Pan Jan Antonowicz i Pan Jan Kozłowski. 

Składam Panom serdeczne gratulacje. 

5. 11 lipca podpisaliśmy  umowę z Województwem Mazowieckim  w ramach, której gmina 

otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie (zakup                        

i wymiana dwóch bram garażowych), które  zostaną wykonane najpóźniej do 31 grudnia br.) 

6. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym 

Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie ”. Najniższa oferta została 

złożona przez firmę KINEX BUD Monika Ciszewska. 
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7. W związku z występującą  suszą  przyjmowaliśmy wnioski w sprawie  oszacowania strat  

w gospodarstwach rolnych. Wpłynęły 244 wnioski. Dokumentacja będzie odesłana do 

Wojewody. 

8. W miesiącu sierpniu rolnicy posiadający grunty rolne na terenie gminy Sochocin mogą  

składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

9. W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące prace: 

• w Idzikowicach zamontowano „pająka linowego” na placu zabaw i zakupiono 

karuzelę, 

• zakupiono i zamontowano gabloty ogłoszeniowe  w Drożdżynie i w Niewikli, 

• wykonano remonty dróg gminnych w  Jędrzejewie, w Kucharach Królewskich                       

i  w Kucharach  Żydowskich. 

10. Wykonywane były następujące  prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: 

•  wykaszanie rowów i poboczy dróg gminnych, 

•  wyrównywanie nawierzchni dróg gminnych, 

•  bieżące utrzymanie dróg gminnych   w  Sochocinie, Niewikli, Bolęcinie i w Kępie. 

(prace polegały na: uzupełnieniu mieszanką mineralno-asfaltową ubytków powstałych                    

w nawierzchniach asfaltowych dróg, remont cząstkowy chodnika przy GOK, zakup i montaż 

pionowych znaków drogowych w ul. Wolności i Pułaskiego i konserwacja rowu wraz 

udrożnieniem przepustu w miejscowości Kępa.) 

11. Przedstawiam Państwu  realizowane zadania inwestycyjne: 

• „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn” zadanie polegające na 

wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa 

łamanego. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 

„WAPNOPOL” za kwotę 377 976 zł. Długość odcinka do rozbudowy 609 m. Szerokość 

nawierzchni jezdni – 5m Pobocza obustronne szerokości - 0,75 m. 

Na wyżej wymienione zadanie otrzymaliśmy  dofinansowanie ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w wysokości 145 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

• Na zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest             

z terenu Gminy Sochocin w 2019 roku”– etap IV w dniu 25 lipca została podpisana umowa             

w sprawie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Koszt całkowity zadania wynosi 22 308 zł. Wkład własny gminy stanowi kwota 14 106 zł. 

Zadanie realizowane jest przez firmę PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o. , która będzie odbierała 

odpady zawierające  azbest. 
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• Na  zadanie o nazwie „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin” 

otrzymaliśmy  również dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej             

w kwocie 625 500 zł. Zadanie obejmuje wszystkie szkoły z terenu gminy Sochocin. 

W ramach tego zadania w 2019 r. jest wykonywane: 

- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Smardzewie przez firmę European 

Trade Solutions Sp. z o. o. Kwota realizacji zadania wynosi 470 806 zł.   Termin realizacji do 

30 września. 

- w sierpniu został wykonany remont boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Zespole 

Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie Wykonawcą zadania była firma KINEX-

BUD z Warszawy. Kwota realizacji zadania wynosi 52 767 zł.   

12. Wydarzenia, które odbyły się od marca od czerwca  związane z promocją gminy to: 

• 29 czerwca odbyła się impreza plenerowa pn. „XIII Dni Sochocina”. 

• 28 lipca na placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Sochocinie odbył się  po raz czwarty 

piknik rodzinny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka 

Kasprzaka. Projekt współfinansowany został w ramach  zadania  o nazwie  „Sochocin – moja 

mała Ojczyzna”. 

• 18 sierpnia w Sochocinie odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku. 

• 25  sierpnia zapraszam Państwa na festiwal muzyki rockowej , który odbędzie się na 

stadionie w Sochocinie.  

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 

Przedstawiłem Państwu   najważniejsze  realizowane zadania. Jeżeli macie Państwo pytania, 

albo  jest potrzeba uszczegółowienia informacji   zapraszam  Państwa do Urzędu. 

 

Dziękuję za uwagę.” 

 

Pan Wincenty Stańczak- Radny zwrócił uwagę na, że w Milewie przy nowym asfalcie nie 

są wykaszane rowy. 

Pani Izabela Delura- Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. poinformowała, 

że jeżeli zostały te krzaki do wykoszenia zgłoszone do zakładu to powinny być                      

w harmonogramie i najbliższym czasie wykoszone. 

Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy zwrócił się z prośbą by w przyszłym tygodniu zając się 

wykaszaniem tych rowów. 
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Ad – 6,7,8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                       

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

terytorialnego za pierwsze półrocze 2019 roku”, „Informacja o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej” oraz „Informacja o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.”  

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła ww. informacje. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się  wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku 

 

„Panie Przewodniczący ! 

Panie, Panowie Radni ! 

Szanowni Państwo ! 

 

W materiałach na dzisiejszą Sesję zawarte są następujące dokumenty dotyczące wykonania 

budżetu za I półrocze 2019 roku: 

• informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,  

• informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, 

•  informacja  o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury. 

Stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych komplet materiałów dotyczących 

przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku został przekazany 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej.  

Powyższe materiały były również analizowane na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 22 

sierpnia. 

Pozwolą więc  Państwo, że aktualnie  przedstawię najistotniejsze dane obrazujące poziom 

wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze bieżącego roku (dane liczbowe  

przedstawiam po zaokrągleniu do pełnych złotych). 

W uchwalonym  na 2019 rok budżecie gminy Sochocin  

• plan dochodów po zmianach wynosi 23 980 818 zł, 

• plan wydatków po zmianach 24 086 490 zł. 
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Deficyt po zmianach  wynosi 105 672 zł. 

Stan zadłużenia po zmianach wynosi 4 561 025 zł.  

Na spłatę zadłużenia zaplanowano 323 048 zł. 

 

Szanowni Państwo! 

Wynik finansowy budżetu gminy Sochocin za I półrocze  2019 roku wynosi   847 148 zł. 

I. Przedstawiam Państwu wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku 

I. Dochody budżetu gminy zrealizowane  zostały w kwocie 12 847 630 zł, co stanowi 

53%  w stosunku do planu po zmianach. 

W pierwszej połowie bieżącego roku: 

• dochody własne wykonano w 50%, 

• dochody z tytułu subwencji ogólnej  w 56%, 

• dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 56%. 

W najwyższym stopniu zrealizowano dochody w następujących działach klasyfikacji 

budżetowej: 

• w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od jednostek nie 

posiadających  osobowości prawnej, 

• w dziale 758- różne rozliczenia, 

• w dziale 855– rodzina. 

II. Przystępuję do omówienia  wykonania wydatków budżetu gminy. 

W I półroczu bieżącego roku wydatki zostały wykonane w wysokości 12 000 481                   

(49,8% w stosunku do planu po zmianach). 

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 12 000 442 zł. 

W najwyższym stopniu zrealizowano wydatki w następujących działach klasyfikacji 

budżetowej: 

• w dziale 855  rodzina,  

• w dziale 801  oświata i wychowanie, 

• w dziale 750  administracja publiczna. 

III. Fundusz sołecki– w I półroczu wykonano następujące przedsięwzięcia: 

1.W zakresie dróg wykonano: 

• częściowy zakup i transport  żużlu dla sołectwa Podsmardzewo,  

• remont drogi gminnej w sołectwie Ciemniewo, Drożdżyn, Gutarzewo, Milewo, 

Pruszkowo, Ślepowrony, 

• żwirowanie drogi gminnej w Barakach, 
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• czyszczenie rowów i żwirowanie drogi gminnej w Budach Gutarzewskich, 

• utwardzenie poboczy  w Koliszewie, 

• pogłębienie rowów w Kolonii Sochocin. 

2. W ramach funduszu sołeckiego wykonano również: 

• klimatyzację  w świetlicy wiejskiej w Kołozębiu, 

• opłacono zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w Bielach, 

• zakupiono gabloty ogłoszeniowe dla sołectw Niewikla i Żelechy. 

W Drożdżynie zrealizowano zadanie  pod nazwą „szerzenie idei samorządowej poprzez 

rozpowszechnianie wiedze o samorządzie wśród mieszkańców”. 

Łączne wydatki ze środków funduszu sołeckiego w I półroczu  bieżącego roku wyniosły             

145 088 zł.  

IV. Szanowni Państwo,  zadania inwestycyjne nieobjęte  Wieloletnią Prognozą Finansową to: 

• Przebudowa drogi gminnej  w Sochocinie ul. Wojska Polskiego będzie realizowane              

w II połowie bieżącego roku. 

• Realizowane jest również zadanie  dotyczące  wyrobów zawierających azbest. 

Całkowity koszt zadania  wynosi 22 308 zł, wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska to kwota 8 201 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  przedstawia się następująco: 

• Przedsięwzięcie „rozwój  szkolnej infrastruktury sportowej w gminie Sochocin”, na 

realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w kwocie 625 500 zł. Wartość realizacji  zadania -1 269 950 zł. Plan na 2019 rok to 

kwota 687 579 zł. 

W 2019 roku jest wykonywane: 

• boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Smardzewie, 

• remont boiska  wielofunkcyjnego  przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie. 

• Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn” polegające na 

wykonaniu  nawierzchni z mieszanki  mineralno-bitumicznej. Plan wydatków na zadanie  to 

kwota  465 000 zł. Zadanie jest dotowane  w wysokości 145 000 zł z budżetu Województwa 

Mazowieckiego. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 

"Wapnopol". Będzie ono realizowane w II połowie roku. 

W ramach wydatków bieżących realizowany jest projekt z udziałem środków unijnych „Lubię 

się uczyć”. Jest to projekt mający na celu wsparcie uczniów i nauczycieli szkół 
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podstawowych  w zakresie kompetencji  niezbędnych na rynku pracy. Plan na projekt stanowi 

kwotę 45 565 zł. 

VI. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 roku Gminnego Ośrodka Kultury 

przedstawia się następująco: 

• przychody  zrealizowano w 56%, 

• koszty ogółem zrealizowano w 49% . 

VII. W Gminnej Bibliotece Publicznej plan finansowy  wykonano w sposób następujący: 

• przychody zrealizowano w 53%, 

• koszty ogółem zrealizowano w 53%. 

 

Panie Przewodniczący!  

Wysoka Rado! 

 

Bardzo Państwu dziękuję za podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących budżetu gminy, 

które pozwalają realizować  planowane inwestycje i wykonywać zadania bieżące dla dobra 

naszej gminy i mieszkańców. 

                                                                     Dziękuję za uwagę.” 

 

Ad – 9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                       

9 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. 

 

1) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy uzasadnił                         

i poddał pod głosowanie projekt uchwały w spawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

IX/69/2019. 
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2) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Sochocin dotyczącego 

zahamowania rozpowszechniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na kolejne obszary 

naszego kraju 

Pan Wacław Rutkowski- Przewodniczący klubu Radnych „Sochocińska Jedynka” 

przedstawił projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Pan Wiesław Drogosz- Sołtys wsi Wierzbówiec wyraził swoje niezadowolenie związane              

z sytuacją rolników w kraju, dotyczącą Afrykańskiego Pomoru Świń  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

IX/70/2019. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej                          

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin 

Pani Agnieszka Orzepowska- Kierownik Wydziału Administracji i edukacji przedstawiła 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

IX/71/2019. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody                 

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin 

Pan Dariusz Wiśniewski- Kierownik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury                            

i zagospodarowania przestrzennego przedstawił projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił uwagę, że w projekcie regulaminu rozdział 10 

”Warunki dostarczania wody na cele przeciwpowodziowe” § 29 w punkcie 2 podpunkcie 1 

jest zapis „Jednostki straży (…) zobowiązane są do: Powiadamiania Przedsiębiorstwa                     

o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później niż do godziny 15.00 

dnia następującego po dniu zaistnienia pożaru.” Radny zauważył, że Przedsiębiorstwo nie ma 
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takich uprawnień by dowiadywać się o pożarze, poza tym niemożliwe jest by jednostka 

wyjeżdżając do pożaru dzwoniła do Przedsiębiorstwa. 

Pani Izabela Delura- Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. poinformowała, 

że w tym zapisie chodzi o to by hydranty były zabezpieczone. Straż używając hydrantów do 

gaszenia pożarów zrywa plomby i ważne jest by poinformować o tym Przedsiębiorstwo                 

w celu ponownego zaplombowania tego hydrantu i utrzymaniu go w należytym stanie. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że we wcześniejszych latach jednostki OSP 

posiadały kartotekę, gdzie i w którym miejscu pobierano wodę. Radny zaproponował zmianę 

zapisu w tym podpunkcie. 

Pan Dominik Pogorzelski- Radca prawny poinformował, że projekt uchwały zanim 

zostanie uchwalony może zostać zmieniony/ poprawiony. To Radni opracowują projekt 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na Komisjach. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zaproponował by zmienić zapis w § 29 w punkcie 2 

podpunkcie 1 „Powiadamia Przedsiębiorstwa o miejscach poboru wody po otrzymaniu 

zgłoszeń, nie później niż do godz. 15.00 dnia następującego po dniu zaistnienia pożaru”. 

Głosowanie imienne Radnych poprawki do projektu uchwały: 

Kwiatkowski Stanisław „za” „przeciw” „wstrzymuje 

się” 

Makowska- Chojnacka Monika X   

Dobrski Radosław Piotr X   

Dzięgielewski Krzysztof X   

Gburzyński Jakub X   

Giranowska Anna Renata X   

Gontarek Zbigniew Stanisław X   

Gwiazdowski Sławomir X   

Jankiewicz Lucyna Marianna X   

Kochanowska Jolanta Maria X   

Kujawski Dariusz X   

Olszewska Elżbieta Mirosława X   

Rutkowski Wacław X   

Stańczak Wincenty X   

Szabrański Łukasz X   

Wyniki głosowania projektu uchwały po wniesionej poprawce: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr IX/72/2019. 
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5) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony 

pomnika przyrody; 

Pan Dariusz Wiśniewski- Kierownik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury                            

i zagospodarowania przestrzennego przedstawił projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

IX/73/2019. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  

Pani Iwona Urbańska- Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania 

przestrzennego przedstawiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

IX/74/2019. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach 

administracyjnych wsi Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary 

Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin, 

Ślepowrony zgodnie z załącznikiem nr 1-14 

Pani Iwona Urbańska- Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania 

przestrzennego przedstawiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że w załącznikach są tylko mapy, a brakuje 

opisu na co przekształcane będą te działki, czy na zabudowę mieszkaniową, usługową, 

przemysłową, a powinien być opis by Radni wiedzieli co uchwalają. Zwrócił się z zapytaniem 

czy powierzchnie tych działek są zgodne z nowo uchwalonym studium oraz załącznik nr 3 

pokazuje w Kolonii Sochocin działkę zalewową. 

Pani Iwona Urbańska- Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania 

przestrzennego odpowiedziała, że musi się zgadzać ze studium.  
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Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy poinformował, że w miejscu ogródków działkowych, 

gdzie jest ten teren zalewowy kiedyś była droga w innym miejscu, ale powstały na niej domki 

letniskowe. By nie rozbierać tych domków trzeba nową drogę wytyczyć stąd ten załącznik nr 

3. Pozostałe załączniki dotyczą działek, na których bardzo zależy właścicielom, którzy sami 

finansują proceder przekształcenia. Od przyszłego roku planuje się zabezpieczyć środki                

w budżecie by móc tych przekształceń dokonywać więcej. 

Pani Anna Renata Giranowska- Radna zwróciła się z prośbą by w przyszłości bardziej 

angażować Radnych i Komisje w pracach przy projektach uchwał dotyczących m.in. studium 

lub regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

IX/75/2019. 

8) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy 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 15 Radnych: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

IX/76/2019. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 

rok  

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwale 

nadano nr IX/77/2019. 
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10) Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 

2019. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz                       

z uzasadnieniem „Przedstawiona uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

jest konsekwencją planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 rok w związku z realizacją 

inwestycji drogowych oraz koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Okres 

kredytowania ustala się na 2019 rok, okres spłaty kredytu na lata 2020-2021, okres obsługi 

długu na lata 2019-2021. Oprocentowanie kredytu przyjęto według stawki WIBOR 3M jest to 

w tej chwili 1,72 oraz 3% średniej marży banków. Zobowiązania wynikające                            

z przedmiotowego kredytu zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Sochocin. Dziękuję bardzo”.  

Wyniki głosowania: 

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

Radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwale nadano Nr 

IX/78/2019 

 

Ad – 10 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrady IX Sesji Rady 

Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady IX Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za 

uwagę”. 

         

            

Protokół sporządziła: 

Agnieszka Wrońska 

 

 

 

 

 

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

Gminy Sochocin http://sochocin.pl/wideo/ix-sesja-rady-gminy-sochocin-23-08-2019-r-1396/  

http://sochocin.pl/wideo/ix-sesja-rady-gminy-sochocin-23-08-2019-r-1396/

