Protokół Nr XXXII/2018
z XXXII Sesji Rady Gminy Sochocin
z dnia 28 marca 2018 roku
odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin
pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego
- Przewodniczącego Rady Gminy

Obrady rozpoczęto o godz. 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 XXXII Sesję Rady
Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15
Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie powitał Państwa Radnych oraz Sołtysów, Wójta Gminy Sochocin, Radnych
Powiatu Płońskiego, Radcę Prawnego, przedstawicieli Urzędu Gminy w Sochocinie,
zaproszonych gości, przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji.

Ad – 2
Pan

Stanisław

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 XXX Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 grudnia
2017 roku.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej
w dniu 28 lutego 2018 roku.
5. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.
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6. Informacja o działalności
Alkoholowych w 2017 roku.

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

7. Informacja o realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej za 2017
rok.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
2) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2018 roku;
3) w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę
Sochocin;
4) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę
Sochocin;
6) w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania;
7) w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sochocinie;
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego;
9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
na 2018 rok;
10) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok.
11. Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy Sochocin zwrócił się z prośbą do Rady Gminy
o dodanie do z porządku obrad pkt. 10 ppkt. 11 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą
krajową. Następnie uzasadnił swoją prośbę.
Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił się z prośbą o dodanie do porządku obrad poparcia
Rady Gminy Suchożebry w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia
rozpowszechniania się na dalsze obszary kraju Afrykańskiego Pomoru Świń.
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Pani Monika Pająk Truszkowska- Radca Prawny wyjaśniła procedurę jaką trzeba
zastosować by podjąć uchwałę lub stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajową.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że dodanie projektu uchwały do protokołu przyjęto
jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod
głosowanie wniosek formalny o wyrażenie zgody na dodanie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Suchożebry w sprawie podjęcia
radykalnych działań w celu ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary kraju
Afrykańskiego Pomoru Świń.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek formalny przyjęto jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę.
30 minut przerwy.
Po przerwie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie poparcia stanowiska Rady
Gminy Suchożebry w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia
rozpowszechniania się na dalsze obszary kraju Afrykańskiego Pomoru Świń.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że dodanie projektu uchwały do protokołu przyjęto
jednogłośnie. Rozszerzono porządek obrad o pkt. 10 ppkt. 12.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod
głosowanie porządek obrad po wprowadzeniu projektów uchwał.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad – 3
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej
w dniu 20 grudnia 2017 roku.”
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie
protokołu.
Nie było uwag.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin
odbytej w dniu 20 grudnia 2017 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 „Przyjęcie protokołu z XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
Sochocin odbytej w dniu 28 lutego 2018 roku.”
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie
protokołu.
Nie było uwag.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy Sochocin odbytej w 28 lutego 2018 roku.

4

Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. - 5
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
5 porządku obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych”. Poprosił o zabranie
głosu Pana Andrzeja Romatowskiego -Wójta Gminy Sochocin.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy przedstawił informację Wójta o działaniach
międzysesyjnych. (Informacja stanowi załącznik do protokołu)
Pani Anna Giranowska- Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zmiany Prezesa
Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie oraz dalszych losów drogi relacji ŻelechyMilewo.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że zmiana Prezesa nastąpiła w dniu
27 marca 2018 roku. Jako przyczynę odwołania podał brak komunikacji pomiędzy Wójtem
oraz Prezesem. W odniesieniu do drogi Żelechy-Milewo, oczekiwano, że zostaną ogłoszone
konkursy, które pozwolą pozyskać środki na modernizację tej drogi, niestety tak się nie stało.
Wcześniej zaplanowane na tę inwestycję środki w budżecie będą przeznaczone na drogi w
Sochocinie oraz inne inwestycje na terenie Gminy. Szczegóły zostaną jeszcze omówione.
Pani Anna Giranowska- Radna zwróciła się z prośbą o pozwolenie zabrania głosu przez
Pana Artura Półgrabskiego odwołanego z funkcji Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego
w Sochocinie.
Udzielono zgodę na zabranie głosu w punkcie „Dyskusja” porządku obrad.
Pani Elżbieta Olszewska- Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym modernizacji ulicy
Pułaskiego i Wolności w Sochocinie, co z korektorem ściekowym, czy zostanie on zrobiony?
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że należy wykonać na początku
kanalizację, a dopiero potem asfalt. W tym roku zostanie to wykonane.
Pani Jolanta Kochanowska- Radna zwróciła się z prośbą o informację jakie koszty zostały
poniesione w związku z czterokrotnym odwoływaniem Prezesów Gminnego Zakładu
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Komunalnego. Pani Radna wskazała, aby zestawienie takich kosztów przedstawić na
najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział „dobrze”, następnie dodał, że jak
zostawał Wójtem Gminy to Gminny Zakład Komunalny był w stanie upadłości. Od 2017 roku
do eksploatacji przez Zakład zostały dodane wodociągi. Nie można pozwolić aby przy
przychodzie 2 000 000 złotych koszty pracownicze wynosiły ponad 1 000 000 złotych, a tak
jest w przypadku Gminnego Zakładu, stąd również decyzja o odwołaniu.
Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady poinformował o fatalnym stanie dróg
w Milewie, na której dochodziły „dantejskie sceny”. Gmina nie ponosi żadnych kosztów
utrzymania drogi, gdyby nie prywatna droga Pana Radnego z drugiej strony, nie byłoby
możliwości wydostania się z posesji. Karetka pogotowia również miała problemy z dojazdem
do starszej osoby, która złamała nogę. Musiała być holowana przez ciągnik. Pan Radny
zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dalszych losów fatalnej drogi w Milewie.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego miał sesję objazdową 2 lutego. Był bardzo długi okres oczekiwania na
kosztorysy, 21 lutego zostały złożone dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego
w Warszawie. Należało oczekiwać do 22 marca. Do tego czasu nie można było naprawiać
dróg, gdyż nie zostały by one uwzględnione w kosztorysach o odszkodowanie. Według
kosztorysów straty na drogach wynoszą około 750 000 złotych. Ile otrzyma Gmina
odszkodowania, jeszcze nie wiadomo.
Pani Elżbieta Olszewska- Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zniszczonej ulicy
Magazynowej.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że inwestor zadeklarował jej
naprawę.
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Ad – 6
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
6

„Informacja

o

działalności

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych w 2017 roku”. Poinformował, że Państwo Radni w materiałach na sesję
otrzymali ww. informację. Zwrócił się z zapytaniem czy w związku z informacją są pytania.
Nie było uwag i pytań.

Ad – 7
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 7 „Informacja
o realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie”. Poinformował, że
Państwo Radni w materiałach na sesję otrzymali ww. informację. Zwrócił się z zapytaniem
czy w związku z informacją są pytania
Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o przedstawienie
informacji dotyczącej kosztów utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy.
Pani Maria Żuławnik –inspektor ds. utrzymania czystości i porządku poinformowała, że
zadłużenie jakie generują mieszkańcy Gminy wynosi około 100 000 złotych.

Ad –8
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 8 porządku
obrad „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej za
2017 rok.
Pani Jolanta Kochanowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
Nie było pytań i uwag.
Pani

Anna

Giranowska-

Przewodnicząca

Komisji

sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za 2017 rok.
Nie było pytań i uwag.
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Gospodarczej

przedstawiła

Ad –9
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 9 „Dyskusja”.
Pan Artur Półgrabski- odwołany Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego przedstawił
swoje stanowisko w sprawie odwołania. Podziękował za dotychczasową współpracę.
Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kompetencji
Rady Nadzorczej Spółki. Czy taka Rada spotyka się tylko w momencie odwoływania
Prezesów. Jeżeli są uwagi, brak komunikacji z Prezesem to czemu Rada Nadzorcza nie zbiera
się, nie robi kontroli, a Prezes nie ma szans na odniesienie się do uwag.
Pani Monika Pająk-Truszkowska- Radca Prawny poinformowała pod kątem prawnym, że
posiedzenia Rady Nadzorczej nie odbywają się tylko wtedy, kiedy ma zostać odwołany
Prezes Spółki. Posiedzenia odbywają się w ramach potrzeb m.in. by wyjaśnić lub rozwiązać
różne okoliczności.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że Rada Nadzorcza miała częste
spotkania. Były poruszane różne kwestie. Na spotkaniu gdzie miały być poruszane kwestie
taryf za wodę i ścieki, Pan Prezes miał wtedy pojawić się i wskazać te stawki. Pod koniec
lutego okazało się, że Zakład Komunalny od połowy stycznia prowadził już rozmowy
dotyczące taryf za ścieki z firmą bez wiedzy Wójta.
Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zasad i kompetencji
zawodowych przy powoływaniu nowego Prezesa.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że jest projekt na budowę instalacji
sanitarnej oraz modernizację i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Potrzebna jest
osoba, która zna się na ekonomii i jednocześnie ma pojęcie o projektach. Nowo powołany
Prezes pod kwestią ekonomiczną powinien dać sobie radę.
Pani Jolanta Kochanowska- Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wkładu
własnego jaki powinien mieć Gminny Zakład Komunalny przy realizacji inwestycji oraz jakie
posiada zdolności kredytowe by mógł wziąć udział w projekcie.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że złożył wniosek o pożyczkę
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Pan Wójt przedstawił Panią Izabelę Delurę
jako nowego Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego.
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Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że z dotychczasowym Prezesem według
odczuć Pana Radnego była dobrze utrzymana komunikacja. Czy powołany Prezes ma
w kompetencjach w jaki sposób ma komunikować się z Urzędem Gminy i czy Gmina zrobiła
wszystko aby ta komunikacja działała w obie strony.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy ponownie poinformował, że nie miał dobrej
komunikacji z poprzednim Prezesem. Jeżeli chodzi o zwolnienie z podatku Zakładu
Komunalnego to 200 000 złotych według oceny Wójta na chwilę obecną zostały
„przejedzone”.
Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy omówiła kwestię przygotowania Gminnego
Zakładu Komunalnego do obsługi wodociągów. Wyjaśniła również sprawę dotyczącą
pożyczki z NFOŚ-u i udział nowej Pani Prezes w projekcie. (dokładna wypowiedź na nagraniu
http://sochocin.pl/wideo/xxxii-sesja-rady-gminy-sochocin-28-03-2018-r-wideo-989/ 59:40-1:02:37)

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że stawki za wodę i ścieki ustala
Przedsiębiorstwo Wody Polskie. Zadaniem Rady będzie je zaakceptować. Pan Wójt dodał
również, że będzie zaskarżał stawki z którymi się nie zgadza.
Pan Dariusz Kujawski – Radny zwrócił się z prośbą o zlecenie przez Wójta
przeprowadzenia audytu Gminnego Zakładu Komunalnego i przedstawienie Radzie jego
wyniku.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że w tym momencie prowadzony
jest audyt przez audytora zewnętrznego.

Ad – 10
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 10
porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie podziału
gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym .
Pan

Andrzej

Romatowski-

Wójt

Gminy

z uzasadnieniem.
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przedstawił

projekt

uchwały

wraz

Pani Anna Giranowska- Radna złożyła do projektu uchwały wniosek formalny, aby
dokonać zmiany w następujących okręgach wyborczych:
Okręg wyborczy nr 3 sołectwo Sochocin- wykreślenie ulic Leśnej i Świerkowej,
a dodanie ulicy Ciechanowskiej
Okręg wyborczy nr 4 sołectwo Sochocin- dopisanie ulicy Leśnej
Okręg nr 6 sołectwo Biele, Gromadzyn, Kolonia Sochocin, Wycinki- dopisanie
miejscowości Żelechy
Okręg nr 11 sołectwo Milewo Wierzbówiec, Żelechy- wykreślenie miejscowości
Żelechy.
Dodała, że na Sesji Rady Gminy Baboszewo uchwalono okręgi wyborcze, które
obowiązywały w 2011 roku.
Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny poinformował, że nie wyobraża sobie sytuacji aby
każdy Radny dopasowywał pod siebie okręgi wyborcze i dopasowywał pod siebie ulice.
Misja Radego jest zupełnie inna. Sensem pracy Radnego nie jest planowanie pod siebie
wygrania wyborów jesienią.
Nastąpiła dyskusja Wójta Gminy wraz z Przewodniczącym Rady dotycząca prowadzenia
sesji.
Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie wniosek formalny- autopoprawki Pani Radnej do projektu uchwały w sprawie
podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym .
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 8, Radnych, „przeciw” – 7, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek formalny został przyjęty większością głosów.

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym po wprowadzeniu autopoprawki.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 8, Radnych, „przeciw” – 7, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwale
nadano nr XXXII/243/2018
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2018
roku.
Pani Barbara Soćko-Ruszkowska- Inspektor ds. ochrony środowiska przedstawiła projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Pani Jolanta Kochanowska- Radna poinformowała, że opinia schroniska dla zwierząt
w Chrcynnie nie jest najlepsza. Schronisko jest przez ludzi nazywane „umieralnią”, ze
względu na panujące tam dla zwierząt warunki. Pani Radna kontaktowała się z dyrektorem
schroniska w Pawłowie i uzyskała informację, że pobierana jest opłata w wysokości 7 złotych
za dzień pobytu psa do momentu jego adopcji. Średnio w schronisku pieski przebywają 70 dni
co daje niższą kwotę utrzymania. Natomiast w schronisku w Józefowie pobierana jest
jednorazowa wpłata w wysokości 2000 złotych za psa i 2250 złotych za sukę, schronisko to
cieszy się pochlebnymi opiniami.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że wybrano najniższą ofertę
rozpoznania cenowego jakie wpłynęło do urzędu.
Pani Barbara Soćko- Ruszkowska- Inspektor ds. ochrony środowiska dodała, że wpłynęła
oferta z PUK-u w Ciechanowie w wysokości 3070 złotych ze sztukę.

Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwale
nadano nr XXXII/244/2018

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane

dla

nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin.
Pani

Agnieszka

Wiśniewska-

Kierownik

Wydziału

Kadr,

Organizacyjnych przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
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Oświaty

i

Spraw

Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano
nr XXXII/245/2018

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych
Pani

Agnieszka

Wiśniewska-

Kierownik

Wydziału

Kadr,

Oświaty

i

Spraw

Organizacyjnych przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano
nr XXXII/246/2018

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały zmieniającej

uchwałę w sprawie

przyjęcia

regulaminu

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez
gminę Sochocin;
Pani

Agnieszka

Wiśniewska-

Kierownik

Wydziału

Kadr,

Oświaty

i

Spraw

Organizacyjnych przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano
nr XXXII/247/2018

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że na wniosek Wójta, Rada uchwali
podział lub nie. Komisarz Wyborczy zadecyduje ostatecznie o podziale gminy na okręgi
i obwody wyborcze.
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Przewodniczący Rady zarządził przerwę.
Przerwa 10 minut.
Po przerwie.

Pani Anna Giranowska- Radna zwróciła się z wnioskiem formalnym o przegłosowanie
w okręgu nr 3 sołectwo Sochocin pozostawienie ulicy Świerkowej, bez wykreślania jej.
Dotyczy to uchwały o okręgach wyborczych.
Wyniki reasumpcji głosowania wniosku formalnego w uchwale nr XXXII/243/2018:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 8, Radnych, „przeciw” – 7, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy

stwierdził, że wniosek formalny do uchwały został przyjęty

większością głosów.

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
Pani Anna Giranowska –Radna poinformowała, że analogicznie jak w okręgach,
wprowadza poprawki do obwodów. Wniosek formalny o wprowadzenie w obwodzie nr 2
należy dopisać Żelechy, by mieszkańcy mogli głosować w Gminnym Ośrodku Kultury oraz
liczba mieszkańców w obwodzie będzie wynosić 1580. Wykreślenie Żelech z obwodu nr 3
spowoduje, że liczba mieszkańców w tym obwodzie będzie wynosiła 1004 osoby.
Pani Monika Pająk-Truszkowska- Radca Prawny poinformowała, że uchwała dotycząca
obwodów i okręgów musi współgrać. Za tą pierwszą przyjętą autopoprawką, należy zgodnie
z formalnym wnioskiem Pani Radnej dostosować załącznik uchwały o obwodach.
Wyniki głosowania wniosku formalnego:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 8, Radnych, „przeciw” – 7, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.
Wyniki głosowania projektu uchwały po uwzględnieniu wniosku formalnego:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 8, Radnych, „przeciw” – 7, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwale
nadano nr XXXII/248/2018
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Sochocinie.
Pani Renata Krawczyk- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy

stwierdził, że uchwała została jednogłośnie. Uchwale nadano nr

XXXII/249/2018

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Płońskiego
Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny poinformował, że od samego początku nie był
zwolennikiem tej uchwały. Wójt poinformował, że wyasfaltował łącznie około 16 km dróg na
łączną kwotę blisko 1 600 000 złotych, a odcinek Szymaki-Smardzewo – Kolonia Sochocin
kosztuje prawie 1 200 000 złotych. Za tą kwotę łącznie byłoby prawie 30 km
wyasfaltowanych dróg na terenie gminy Sochocin. Na całą gminę daje się 1 600 000, a na
jeden odcinek drogi 1 200 000 złotych. Jak na możliwości gminy jest to bardzo dużo. Można
było inaczej te środki wykorzystać i więcej mieszkańców byłoby zadowolonych.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady poinformował, że nie tylko nasza
gmina weszła w ten projekt. Z tej drogi korzystają wszyscy. Nie była to zła inwestycja. Pan
Wójt postarał się aby ta droga została uwzględniona przez Radę Powiatu.
Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny poinformował, że każda gmina ma inne potrzeby,
możliwości i priorytety. Dodał, że wielu mieszkańców gminy „grzęźnie w błotach i pół sesji
o tym rozmawiamy, że tu nie można wyjechać, tam nie można dojechać, nie można wyjść
z domu, ktoś kto nie ma samochodu jest pozbawiony wyjścia z posesji”.
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Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że generalną bolączką na terenie
gminy jest brak rowów przy drogach. Ponownie zwrócił uwagę, że oczekuje się na
odszkodowanie z Wydziału Zarządzania Kryzysowego za zniszczone przez zalewanie drogi.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady poinformował, że będzie starał się
u Starosty o dużą nośność tej drogi relacji Szymaki-Smardzewo – Kolonia Sochocin.
Pan Dariusz Kujawski – Radny zwrócił uwagę na zły stan dróg w miejscowości Kuchary
Żydowskie, Wycinki oraz Drożdżyn. Poinformował, że powinniśmy podjąć skuteczne
działania, żeby w końcu uzyskać pomoc od Starostwa, ponieważ mimo to drogi powiatowe są
modernizowane.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady poinformował ,że zajmie się również
stanem ww. dróg.
Pan Wacław Rutkowski – Radny zwrócił się z prośbą, aby firma, która zajmuje się
remontem dróg naprawiała je w sposób trwały, ponieważ dotychczas robione są tańszym
kosztem i ulegają ponownemu uszkodzeniu.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, żeby wziąć pod uwagę to, że drogi
asfaltowe, które omawiamy, robione były jednowarstwowo kilkanaście lat temu. Teraz
ulegają zniszczeniu m.in. przez ciężkie samochody oraz inne sprzęty.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi i zapytał
czy są jakieś pytania.
Nie było pytań.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 13, Radnych, „przeciw” – 2, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwale
nadano nr XXXII/250/2018

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocina
na 2018 rok.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz
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projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok wraz
z uzasadnieniem.
Pan Wincenty Stańczak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że
w przedstawionych przez Panią Skarbnik projektach uchwał, zostały wprowadzone
drastyczne zmiany dotyczące wydatków w miejscowości Milewo. Zapytał ile kilometrów
asfaltu zostało położone w miejscowościach Kępa, Kuchary Królewskie i Kuchary Żydowskie
oraz w jakiej wysokości gmina otrzymała dofinansowanie na realizacje omawianych zadań.
Zapytał również o remont strażnicy w Milewie – kiedy i czy w ogóle to zadanie będzie
realizowane.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poinformował, że ustalił spotkanie z Panią Sołtys
Milewa w dniu 13 kwietnia 2018 w sprawie omówienia sprawy świetlicy, ponieważ są środki
finansowe przeznaczone na jej odbudowę. Będzie również złożony wniosek w sprawie
dofinansowania tej inwestycji. Odnośnie drogi poinformował, że aby otrzymać dotacje musi
być cały projekt, oraz pozwolenia.
Pan Wincenty Stańczak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy ponownie zapytał ile
kilometrów drogi zbudowano w miejscowościach: Kępa, Kuchary Królewskie oraz Kuchary
Żydowskie i dlaczego mieszkańcy Milewa są traktowani inaczej.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy budowa poinformował, że budowa drogi
przeciąga się ponieważ oczekuje się aby ta droga była zrobiona porządnie, ale nadal brakuje
na ten cel środków finansowych.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik poinformowała, że droga Smardzewo - Gutarzewo
była modernizowana ze środków unijnych. Szczegółowe informacje zostaną przygotowane do
wglądu dla Państwa Radnych.
Pan Wacław Rutkowski – Radny poparł decyzję wójta odnośnie budowy omawianych dróg.
Pan Wincenty Stańczak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał jak wytłumaczyć
mieszkańcom Milewa, dlaczego budowa drogi nie doszła jeszcze do skutku.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poinformował, że są bardzo duże zaległości
odnośnie dróg i nie jest w stanie zrealizować wszystkiego w ciągu jednej kadencji.
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Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił uwagę, że przeznacza się pieniądze do
Powiatu na remont dróg powiatowych co powoduje, że brakuje środków na drogi gminne.
Pani Lucyna Marianna Jankiewicz – Radna zwróciła się z zapytaniem czy zostały
rozpoczęte prace między na odcinku Kuchary Królewskie- Jędrzejewo.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpwoedział, że w tym przypadku należy zacząć
od podziałów.
Nastąpiła dyskusja dotycząca potrzeby naprawy i modernizacji dróg na terenie gminy
Sochocin.
Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocina na 2018 rok.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwale
nadano nr XXXII/251/2018

Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Sochocin na 2018 rok.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwale
nadano nr XXXII/252/2018

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajową.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano
nr XXXII/253/2018

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy w Sochocinie dotyczącego
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poparcia stanowiska Rady Gminy Suchożebry wyrażonego uchwałą w sprawie podjęcia
radykalnych działań w celu ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego
kraju Afrykańskiego Pomoru Świń.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano
nr XXXII/254/2018

Ad – 11
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 11
porządku obrad „Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje radnych
z poprzedniej sesji”.
Pani Anna Renata Giranowska- Radna zwróciła się z zapytaniem „czy coś wiadomo
o drodze w Gromadzynie”.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział że rozmawiał z Panem Marcinem
Piechockim Dyrektorem PZD w Płońsku i uzyskał informację, że na tej drodze będzie dużo
wywłaszczeń co spowoduje, że sprawa się przedłuży.

Ad – 12
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 12
porządku obrad „Wolne wnioski i zapytania”.
Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił się z zapytaniem co dalej z samochodem OSP
marki MAN.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że „nie uda się uzyskać świadectwa
dopuszczenia, jest dużo obwarowań. Uzyskanie zgody producenta na zrobienie badania przez
CNBOP (…) zleciłem zrobienie wyceny samochodu, samochód wyceniono na 255 000
złotych i zarządzeniem idzie to na sprzedaż. 255 000 jest kwotą netto plus VAT wyjdzie
około 300 000 złotych. Daliśmy 164 000 złotych brutto. Pieniądze zostaną przeznaczone na
inwestycje.”
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Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny poinformował, że myślał, że środki zostaną
przeznaczone na ewentualny zakup sprzętu w postaci samochodu.
Pan Stanisław Woźniak- Wiceprzewodniczący Rady zaproponował, by za uzyskane ze
sprzedaży środki przeznaczyć na dofinansowanie mniejszych jednostek OSP na terenie
gminy, skoro OSP Sochocin nie chciało tego samochodu.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że planuje te środki przeznaczyć na
inwestycje drogowe, chociażby na chodniki i drogi na osiedlu „Duchniki”.
Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że nie jest prawdą, że OSP Sochocin nie
chciało tego samochodu, ale nie chciano brać na swoje barki odpowiedzialności za to, że
samochód nie posiada świadectwa dopuszczenia. Radny uważa, że decyzja o sprzedaniu
samochodu jest bardzo dobra, gdyż stał się on „kością niezgody”.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na zły stan samochodu
JELCZ jednostki OSP Sochocin. Koszty naprawy są współmierne co do jego wartości.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy zauważył zależność pomiędzy sprzedażą
samochodu strażackiego MAN, a psuciem się samochodu JELCZ. Poinformował również, że
około 80% samochodów OSP jeździ bez certyfikatów świadectwa dopuszczenia. Podał
przykład Gminy Czerwińsk. Dodał, że nie chce skłócać strażaków.
Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że kiedy zaistniała
sytuacja skażenia wody z rurociągu ze Smardzewa, mieszkańcy nie zostali zawiadomieni
o tym fakcie przez system SMS, tylko była informacja na stronie internetowej. Dodał, że nie
wszyscy mieszkańcy korzystają z Internetu.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy zaprosił mieszkańców do rejestrowania się
w systemie SMS aby móc otrzymywać powiadomienia. Dodatkowo strażacy jeździli
i ogłaszali przez megafon informację o niezdatności wody do spożycia.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację
dotyczącą rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego w sprawie uchwały
dotyczącej studium.
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Ad-13
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXII Sesji
Rady Gminy słowami „Zamykam obrady XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Dziękuję
Państwu za uwagę.”

Protokół sporządziła:
Agnieszka Wrońska

Nagranie video z XXXII Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie Urzędu Gminy Sochocin
www.sochocin.pl link http://sochocin.pl/aktualnosci/xxxii-sesja-rady-gminy-sochocin-28-03-2018-r-wideo-989/
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