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Protok6l Nr XXX[llz02l

z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

z dnia 13 pafdziernika 2021 roku

odbytej w sali narad Urzgdu Miasta i Gminy Sochocin orazzapomocQ aplikacji

Microsoft Teams

pod przewodnictwem Pani Moniki Makowskiej- Chojnackiej

- Przewodnicz4cej Rady Miejskiej w Sochocinie

Obrady rozpoczgto o godz. 10.00 zakofczono o godz. 11.30

Stan Radnych - 150 obecnYch - 15.

Ad-1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym otaz

art. 15 zzx o szczeg6lnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem

i zwalczaniem COVID-l9, inny chor6b zakafunych eraz wywolanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.) Pani Monika Makowska- Chojnacka -
Przewodniczqca Rady Miejskiej w Sochocinie - otworzyla XXXIII Sesjg Rady Miejskiej

w Sochocinie VIII kadencji samorz4du gminnego. NastEpnie poprosila Pana Dariusza

Kujawskiego - Wiceprzewodniczqcego Rady o odczytanie listy obecnoSci Radnych.

Przewodniczqcastwierdzila,Ze w Sesji uczestnicry 15 Radnych, co stanowi quorum wladne do

podejmowania prawomocnych uchwal.

Powitano wszystkich obecnych na sesji (wg. list obecnoSci stanowi4cych dokumentacjg sprawy

o.0002.1 t.2021).

Proponowany porz4dek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.

2. Wnioski w sprawie porz4dku obrad.

3. Przyjgcie protokolu Nr XXXllzl2l z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia

27 sierpnia 2021 roku.

4. Przyjgcie protokolu Nr XXXlllzl2l z XXXII Nadavyczajnej Sesji Rady Miejskiej

w Sochocinie z dnia 9 wrzeSnia 202L roku.

5. Informacja Burmistrza o dzialaniach migdrysesyjnych.

6. Informacja o stanie realizacjizadafi oSwiatowych Miasta i Gminy Sochocin w roku

szkolnym 202012021.



7. Wnioski w sprawach r6inych, bieZ4cych.

8. Podjgcie uchwal:

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na202l rok;

w sprawie wyrahenia zgody na zbycie nieruchomoSci poprzez wniesienie wktadu

niepienigznego (aportu) do sp6lki Przedsigbiorstwa Uslug Komunalnych w Sochocinie

Sp. z o.o. z siedzibEw Sochocinie;

w sprawie przyjgciaregulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w na terenie

gminy Sochocin;

5) zmieniqqca uchwalg Nr XXVII120912017 Rady Gminy Sochocin z dnia 3l sierpnia

2017 r. w sprawie stwierdzeniaprzeksztalcenia dotychczasowej szeScioletniej Szkoly

Podstawowej w Smardzewie w oSmioletni4 Szkolg Podstawow4 w Smardzewte;

6) zmientajqca uchwalg Nr XXVIIl2lll20l7 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia

2017 r. w sprawie stwierdzen ia przeksztalcema dotychczasowej sze5cioletniej Szkoly

Podstawowej im. Mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w oSmioletni4 Szkolg

Podstawow4 im. Mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie;

7) rv sprawie rozpatrzenia petycji mieszkafc6w wsi Zelechy;

8) w sprawie przekazania wniosku wedlug wla3ciwoSci.

9. Zamknigcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

Ad -2
Pani Monika Makowska- Chojnacka- Przewodnicz4ca Rady Miejskiej w Sochocinie

przeszla do punktu 2 porzqdku obrad,rWnioski w sprawie porz4dku obrad".

Pani Przewodniczqca zapytala, czy ktoS z Paristwa Radnych chcialby zabraI glos w sprawie

porz4dku obrad.

Nikt nie zabraN glosu.

Ad- 3.4

Pani Monika Makowska- Chojnacka- Przewodnicz4ca Rady Miejskiej w Sochocinie

przeszNado pkt. 3 i 4 porz4dku obrad ,rZatwierdzenie protokolu Nr XXXI/2021zXXXI Sesji

Rady Miejskiej w Sochocinie odbytej w dniu 27 sierpnia 2021 roku, oraz zatwierdzenie

protokolu XXXII/2021 z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

1)

2)

3)

4)
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odbytej w dniu 9 wrze5nia 2021 roku." i zapytala czy w sprawie protokol6w z poprzednich

sesji, ktoS zPahstwaRadnych chcialby zabrad gNos?

Nikt nie zabral glosu.

Ad-s

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodnicz4ca Rady Miejskiej przeszla do pkt.5

,,Informacja Burmistrza o dzialaniach migdrysesyjnych" i poprosila Burmistrza

o przedstawienie informacj i.

lnformacja BurmistrzaMiasta i Gminy Sochocin przedstawiona na sesji
Rady Miejskiej w dniu 13 pafldziernika 2021roku

,, Pani Przewod niczqca,
Panie i Panowie Radni,
Paristwo Soltysi
Zaproszeni goScie,

w informacji migdzysesyjnej przedstawig najwaLniejsze dzialania podejmowane w celu

realizacji zadahbielqcych i inwestycyjnych od dnia27 sierpnia.

Uchwaly podjgte na sesji Rady Miejskiej w Sochocinie dniu27 sierpnia oraznanadzv'ryczajnej

Sesji we wrzesniu zostaly przekazane do organ6w nadzoru zgodnie z obowiqzuj4cymi

przepisami prawa oraz do kom6rek merylorycznych Urzgdu Miasta i Gminy w celu ich

realizacji.

1. W dniu 27 wrzesnia wplyngto rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

stwierdzaj4ce niewazno66 uchwaly podjgtej na sesji rady miejskiej w dniu 27 sierpnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzerffLego gminy

Sochocin dla teren6w administracyjnych miejscowoSci wymienionych w uchwale.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 7 paidziernika Pan Urbanista wyjaSnit

przyczyrLy uniewaznienia oraz przedstawil dalsze postgpowanie w sprawie.

2. W omawianym okresie wykonywane byty nastgpuj4ce prace rwiqzane z bieLqcym

utrzymaniem dr6g gminnych:

o r6wnanie oraz koszenie poboczy i wycinanie krzew6w rosnqcych przy drogach

gminnych,



. - wyf<onano czgsciowe odwodnienie ul. KoSciuszki w Sochocinie

o zamontowano znaki drogowe na terenie Sochocina i gminy Sochocin

3. W ramach funduszu soleckiego:

o wykonano przylqcze wodoci4gowe do Swietlicy wiejskiej w Gutarzewie,

. czgsciowo zniwelowano i utwardzono destruktem pas drogowy drogi gminnej relacji

Pruszkowo - Idzikowice,

. Wyczono geodezyjnie i do zwirowano nawierzchnig drogi gminnej ' w miejscowoSci

Niewikla

4. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji przedstawia sig nastgpuj4co:

o Zadanie o nazwie,,Przebudowa drogi gminnej w Milewie"

Czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie zMazowieekiego Urzgdu Wojew6dzkiego

w Warszawie w ramach Rz4dowego Funduszu Dr6g Lokalnych, wysokoSci 70% wartodci

zadaniatj.388 48lzl.

Planowana realizacja zadania to 2022 r.

. Zadanie o naavie ,,Przebudowa drogi gminnej w Milewie' i Zelechach" jest

w trakcie rcalizacji.

Przewidywany termin realizacji do korlca pa1dziemikabr.

Na to zadanie otrzymaliSmy dofinansowanie z bndzetu Wojew6dztwa Mazowieckiego

w wysoko6ci do 50% kosz6w kwalifikowanych.

o Zadanie o nazrvie ,,Koncepcja budowy sieci publicznych punkt6w dostgpu do
Internetu" o wartoSci 64 000 zl. zostil.o zrealizowane.

Zadanie realizowane bylo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nalata2}l4 -

2020.

Kwota dofinansowania pokryNa l00o/o koszt6w przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym przedsigwzigcia. W dniu 20 wrze5nia zostal zloilony wniosek o platno56.

MIAS MAZOWSZE2O2I:

Zadania zr ealizow ane to :



. zakup i montaZ element6w na teren rekreacyjny w Milewie

. zakup imontaZelement6w na teren rekreacyjny w Kucharach Zydowskich

Zadania w trakcie realizacji to:

. wykonanie oSwietlenia w Koliszewie, w Rzach orazw Budach Gutarzewskich

5. Przedstawiam wydarzenia, kt6re odbyty sig w omawianym okresie:

o 29 sierpnia w Kondrajcu odbyt siE, zorganizowany przez lokalne Kolo Gospodyri

Wiejskich, rodzinny festyn, w trakcie kt6rego ka2dy chgtny m6gl sig zaszczepi(,

przeciw COVID-19

. 11 wrzeSnia odbyl sig uroczysty apel z okazjr jubileuszu 55-lecia powstania

Ochotniczej Stra?y PoLarnej w Kolozgbiu, zorganizowany przez lokalnq jednostkg,

we wsp6lpracy zmiastem i gmin4 Sochocin, atakhe z Miejsko-Gminnym OSrodkiem

Kultury w Sochocinie.

o 4 wrzesnia na Stadionie Gminnym w Sochocinie odbyl siE Piknik Rodzinny

zorganizowany w ramach Ogolnopolskiej Kampanii ,,Postaw na rodzing"

Piknik zorganizowala Miejsko Gminna Komisja Rozwi4zywanie Problem6w Alkoholowych

w Sochocinie oraz Miasto i Gmina Sochocin, a partnerem byl Miejsko Gminny OSrodek

Kultury w Sochocinie.

Pani Przewodnicz4ca, Wysoka Rado,

w informacji migdzysesyjnej przedstawilem najwalniejsze zadania realizowane 'w okresie od

sierpnia bieZqcego roku, w przypadku pytan lub potrzeby uszczeg6lowienia informacji

zapraszam Paristwa do kontaktu w Urzgdzie. Dzigkuj E zauwagE."

Pani Anna Renata Giranowska - Radna zapytala o plan zagospodarowania przestrzennego

i poprosila Burmistrza o odczytanie obwieszczeniao wylozonym do publicznego wgl4du planie

zago spodarowani a pr zestrzenne go Gminy S ocho cin.

Pan Jerzy Ryzifiski - Burmistrz odczytal obwieszczenie.

Pan Waclaw Rutkowski - Radny poinform owal, Ze zLotyl wniosek o udostgpnienie informacj i

publicznej odnoSnie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego i uzyskal odpowiedZ

lecz niepeln4. Radny podni6sl teZ kwestig blgdnie sporz4dzonego planu zagospodarowania

pr zestr zennego przez Urbani stg.



Pani Anna Renata Giranowska - Radna zaproponowil.a, aby poszukad

doty czqcy ch p I anu zago spo daro wani a pr ze str zervre go i urb ani sty 
"

Pan Jerzy Ryzirflski - Burmistrz odpowiedziaL, 2e poszuka rozwiqzah

zpanem urbanist4.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny zaproponowil., aby poezekae, az

poprawki.

Pan Krzysztof Dziggielewski Radny zaproponowal aby zorganizowa( spotkanie

z Wojewod4.

Pan Jerzy Ryzirfiski - Burmistrz odpowiedziil., 2e pr6bowal spotkai sig ale ze wzglgdu na

COVID -19 nie ma mozliwoSci zorganizowania spotkania.

Pan Waclaw Rutkowski - Radny poinformow al,2e w uwagach od Wojewody przeslanych do

urzgdu wszystko jest wyszczeg6lnione dot. poprawek w planie zagospodarowania

przestrzenrtego. Zmiana urbanisty nic nie wniesie, poniewaz nowy urbanista zanim zapozna siE

z dokumentacj4 to minie kolejnych okres czasu i kadencja Rady sig skoriczy.

Pan Dariusz Kujawski Wiceprzewodniczqcy Rady - zaproponowal, aby przeanalizowad

umowg podpisan4 z obecnym urbanist4 i podpisa6 aneks do umowy, w kt6rym bEdq zawarte

,,konsekwencj e" dla urbanisty.

Ad-6

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodnicz4ca Rady Miejskiej przeszla do pkt. 6

porz4dku obrad ,,Informacja o stanie realizacji zadafi o5wiatowych Miasta i Gminy

Sochocin w roku szkolnym 202012021". Przewodniczqca poinformowala,2e Paristwo Radni

otrzymali w materialach na sesjg Informacjg Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o stanie

realizacji zadaA o3wiatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzian6w

i egzamin6w, atakae informacje zPublicznego Zespolu Szk6l i Przedszkoli Samorz4dowych

w Sochocinie, Szk6l Podstawowych w Kolozgbiu i w Smardzewie. Przewodniczqca zapylala

czy w zwiqzku z otrzymanymi informacjami s4 pytania?

Pan Dariusz Kujawski Wiceprzewodnicz4cy Rady - zauwaLyN, 2e .vqtniki egzamin6w

s4 ponizej Sredniej. Prawdopodobnie jest to spowodowane pandemi4 COVID-l9 orazzdalnym

nauczaniem. Wiceprzewodnicz4cy Rady poprosil aby bardziej przyjrzel sig tej sprawie.

Pani Anna Renata Giranowska * Radna nawiqzala do przedszkola w Sochocinie poruszyla

kwestig braku miejsc dla dzieci trzyletnich w przedszkolu oraz zlych warunkach bytowych.

innych rozwiqzah

oraz, potozmawia

urbanista naniesie
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Radna zaproponowata aby szukai innych rozwiqzafi dot. pozyskania Srodk6w na budowg

nowego przedszkola.

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodnicz4ca Rady Miejskiej potwierdzila,

ze nowe przedszkole na terenie gminy jest bezdyskusyjnie potrzebne. Warunki panuj4ce

w przedszkolu nie spetniaj4 norm. Przewodniczqca zaproponowala aby stworzono projekt

przedszkol a oraz kosztorys aby bylo wiadomo od czego zaczq6.

Pan Krrysztof Dziggielewski - Radny przychylil sig do propozycji Pani Przewodniczqcej

i podkreslil, ze budowa przedszkola jest projektem priorytetowym. Radny zaapelowaL, aby

wsp6lnie zrobic ten projekt.

Pan Jerzy Ryziriski - Burmistrz poinform owal,2e obgdzie sig w listopadzie spotkanie z Pani4

Dyrektor orazzprojektantem aby om6wii lokalizacje przedszkolaorazprojekt.

Pan Dariusz Kujawski - Radny zaproponowal, aby rozwaLyd dowozy dla najmlodszych do

innych plac6wek oSwiatowych na terenie gminy.

Pani Agnieszka Orzepowska Kierownik Wydzialu Administracji i Edukacji

odpowiedziala, Ze wskazanie innego miejsca w innej plac6wce na terenie gminy wynika

zprzepis6w prawa. Nadto koszt dla gminy zadzieci, kt6re s4 odwoZone do innych plac6wek

zpozaterenu gminy to suma ok 280 tys. zl,.

Pan Dariusz Kujawski Radny zaproponowal aby zachEcil dzieci i rodzic6w

do pozostawienia ich w plac6wkach na terenie Miasta i Gminy Sochocin.

Pan Krrysztof Dziggielewski - Radny poinformowal, 2e roczny koszt splaty kredytu

za wybudowanie oczyszczalni Sciek6w w Kondrajcu to ok. 330 tys. il, Pieni2lki z refundacji

koszt6w udzielonej innej gminie za dzieci tczEszczaj4ce do ich przedszkoli mozna by bylo

przeznaczyd na splatg raty kredytu. Dla rodzic6w wazne jest aby dzieci przedszkolne

przebywaly w godnych warunkach, dlatego miedzy innymi rodzice posylajq dzieci do innych

plac6wek zpoza gminy. Radny poinformowal,2e plan pobudowaniaprzedszkola jest dobrym

pomyslem trzeba zaczqd go realizowa6, poniewuZ pozostalo dwa lata tej kadencji aby co3 po

nas pozostalo a nie tylko kawalek wyzwirowanej drogi i trzy chodniki.

Pan Zbigniew Gontarek - Radny poinformowat, 2e przychyla sig do pomyslu budowy

przedszkola ale nie moana zapominal o ludziach i dzieciach, kt6re mieszkaj4 na wsi i musz4

teZ dojechad do szkoly i przedszkola.

7



Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodnicz4ca Rady Miejskiej potwierdzila,

ze budowa przedszkola jest to bardzo wuhnym tematem dla calej gminy i glos mieszkaric6w

o Sciennych miej scowo Sci j est te| bar dzo w azny .

Pan Krzysztof Dziggielewski - Radny poinformowal, 2e jeLeli bgdziemy budowad

przedszkole to nie zapomnimy o inwestycjach w miejscowodciach o6ciennych.

Pani El2bieta Olszewska - Radna poinformowala,2e byla szansa zloilenia projektu budowy

przedszkola i pozyskania Srodk6w w ramach programu ,,Polski N,ad" ale Radni wybrali projekt

budowy Swietlic wiej skich.

Pan Slawomir Gwiazdowski - Radny poinformowa\., 2e przedszkole jest bardzo wtzne

ale gmina to nie tylko miasto Sochocin. Pruez ostatnie trzy lata

w miejscowoSci Slepowrony zrobiono bardzo malo w oSciennych miejscowo6ciach te2. Radny

poinformowal, ze przychyla sig do stworzenia projektu budowy przedszkola.

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodnicz4ca Rady Miejskiej poparla strowa

Radnego Gwiazdowskiego otaz zaapelowala do Burmistrza o poSwiecenie wigkszej uwagi na

zglo szenia zdarzeh mi e szkaric 6 w o Sci ennych miej s cowo S c i.

Ad-7

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodnicz4ca Rady Miejskiej przeszNado pkt. 7

,,Wnioski w sprawach r62nych bieZ4cych" i poprosila Pana Radoslawa Wojkowskiego -
Zastgpca Dyrektora Powiatowego ZarzqduDr6g w Plorisku o przedstawienie informacji, kt6re

drogi powiatowe z terenu Miasta i Gminy Sochocin bgd4 remontowane w przyszytym roku

budZetowy m przez Staro stwo Powiatowe w Plorisku.

Pan Radoslaw Wojkowski- Zastgpca Dyrektora Powiatowego Zarzqdu Dr6g w Plorfisku -

poinformowal, ze priorytetowym zadaniem jest budowa mostu wraz z dojazdami na tzece

tr ydynia, kolejnymi zadaniami bgdzie remont dr6g powiatowych DroldLyn - Wycinki oraz

Koloz4b - Biele. Kompletna dokumentacj a wraz z uzgodnieniami dla drogi powiatowej

Droad?yn - Wycinki bEdzie gotowa w 2023 roku. Dla drogi powiatowej KoNozqb - Biele

wniosek o zezwolenie na realizacjg inwestycji drogowej bEdzie zlohony do kofca bielqcego

roku. Pan Dyrektor poinformowal, r6wnie? o planowanym remoncie drogi powiatowej

w miejscowo6ci Kondrajec przy wsp6lpracy z Miastem i Gminq Sochocin otaz o drodze

powiatowej w Sl"po*ronach dla, kt6rej bEdzie skladany wniosek o zezwolenie na realizacjg

inwestycji drogowej.



W dyskusji dot. remontu dr6g powiatowych wzigli udzial Burmistrz - Jeruy Ryziriski,

Kierownik Wydzialu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Srodowiska - Dariusz WiSniewski,

Radny - Wactraw Rutkowski, Wiceprzewodnicz4cy Rady - Dariusz Kujawski, Radny Zbigniew

Gontarek.

Pan Wincenty Stariczak - Radny zgtosit. lampg w miejscowoSci Milewo i poprosil

o wyjaSnienia kto zlecilposadowienie w/w lampy i co dalej zniqbEdzie.

Pan Jerzy Ryzirflski - Burmistrz poinformowal, 2e lampa zostanie przeniesiona w miejsce

mniej doSwietlone w miejscowoSci Milewo.

Pan Wincenty Starficzak - Radny poprosil o wyjaSnienie dot. zarrtykania stadionu gminnego

w Sochocinie.

Pan Krzysztof Dziggielewski - Radny i jednocze5nie zawodnik Klubu Sportowego

,,\ryKRA" wyjaSnitr, ze stadion jest zamykaly ze wzglgdu na infrastrukturg nawadniaj4c4

murawg stadionu oraz ze wzglgdu na wysokie ryzyko niszczenia mienia przez osoby postronne.

Przypadki niszczenia stadionu wystgpowaly, gdy ten byl og6lnie dostgpny. Stadion jest

udostgpniany po wczeSniej szym zgloszeniu grupy.

Pan Jerry Ryziriski - Burmistrzpodzielit opinig Radnego Dziggielewskiego.

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodnicz1ca Rady Miejskiej zaapelowala do

mieszkairc6w, aby szanowad wsp6lne dobro i wsp6lnq pracg.

Pan Dariusz Kujawski - Wiceprzewodnicz4cy zgtosit wniosek dot. koszy na terenie

ogr6dk6w dzialkowych w miejscowo6ci Kolonia Sochocin i poprosil o wyjaSnienie jak odbywa

sig gospodarka odpadami komunalnymi na terenie w/w ogr6dk6w.

Pan Jerzy Ryzir[ski - Burmistrz odpowiedziaL,Ze ogrody dzialkowe w Kolonii Sochocin maj4

podpisan4 umowg z PGK w Plofrsku.

Pani Gra2yna Pietrzak - Prezes PUK w Sochocinie wyjaSnila procedurg przyjmowania

odpad6w od mieszkaric6w gminy Sochocin do Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w

Komunalnych.

Ad-8

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodniczqca Rady Miejskiej przeszlado pkt. 8

,,Podjgcie uchwal".

1) Projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Sochocin.



Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Miasta i Gminy Sochocin om6wilaprojekt uchwaly

w sprawie zmiarry WPF oraz proiekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy

Sochocin na 2021 rok wraz z uzasadnieniem.

Wvniki qlosowania:

Glosowalo l5 Radnych: ..za'l - 15. Radnych. ..przeciw" - 0. ..wstrzymal sie-od glosu" - 0.

Przewodnicz4ca Rady stwierdzila. 2e uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Progno4v Finansowej

Gminy Sochocin zostala podjgta jednogloSnie.

2) Projekt uchwaty w sprawie zmiany uchwaly budZetowej Gminy Sochocin na202l
rok.

Wyniki slosowania:

Glosowalo 15 Radnych: ..2a" - 15. Radnych. ..przeciw" - 0. ."wstrzygral sig od glosu" - 0.

Przewodniczqca Rady stwierdzitra. 2e

uchwala w sprawie zmiany uchwaly budZetowej Gminy Sochocin na 2021 rok. zostala podjgta

jednogloSnie.

3) Projekt uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomoSci poprzez

wniesienie wkladu niepienigZnego (aportu) do sp6lki Przedsigbiorstwa Uslug

Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. z siedzib4 w Sochocinie.

Pani Teresa Gralewska - Zastgpca Skarbnika Miasta i Gminy Sochocin om6wila projekt

uchwaly.

W dyskusji w sprawie wniesienie wkladu niepienigZnego aportu do sp6lki Przedsigbiorstwa

Uslug Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o, z siedzib4 w Sochocinie wzigli udzial:

Wiceprzewodniczqcy Rady - Radoslaw Dobrski, Prezes PUK w Sochocinie - GraLynaPietrzak,

Radca Prawny * Magdalena Rusinowska, Burmistrz- Jerzy Ryzifiski

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodniczqca Rady Miejskiej oglosiia 10 min

przetwy.

Po przerwie

Pan Jerzy Ryziriski Burmistrz wprowadzil autopoprawkg do projektu uchwatry

w sprawie v'ryruZenia zgody na zbycie nieruchomoSci poprzez wniesienie wkladu
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niepienigZnego (aportu) do sp6lki Przedsigbiorstwa Uslug Komunalnych w Sochocinie

Sp; z o.o. z siedzib4 w Sochocinie wprowadza sig paragraf 4 o tresci: ,,zobowiqzuje sig

Burmistrza Miasta i Gminy o zlohenie do Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o wydanie

indywidualnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT aportu do sp6trki

komunalnej nieruchomoSci gruntowej nr 27912 zabudowanej obiektami oczyszczalni Sciek6w"

dotychczasowy paragraf 4 otrzyma nr 5 aparugraf 5 otrzymaw 6.

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodniczqca Rady Miejskiej poddala pod

glosowanie autopoprawkg do projektu uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na zbycie

nieruchomoSci poprzez wniesienie wkladu niepienigZnego (aportu) do sp6lki

Przedsigbiorstwa Uslug Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. z siedzib4 w Sochocinie

wprowadza sig paragraf 4 o tresci: ,, zobowiqzuje sig Burmistrza Miasta i Gminy

o zloienie do Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o wydanie indywidualnej

interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT aportu do sp6lki

komunalnej nieruchomoSci gruntowej nr 27912 zabudowanej obiektami ocryszczalni

Sciek6w" dotychczasowy paragraf 4 otrzyma nr 5 a paragraf 5 otrryma nr 6.

Wyniki slosowania:

Glosowalo I 5 Radn)rch: ".2a" - 9. Radnych. ..przeciw" - 1. ..wstrzymal sig od glosu" - 5.

Przewodnicz4ca Radlv stwierdzita. ze autopoprawkE do projektu uchwaly przyjEto wiEkszoSci4

glos6w.

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodnicz4ca Rady Miejskiej poddala pod

glosowanie projekt uchwaty w sprawie wyraZenia zgody na zbycie nieruchomoSci poprzez

wniesienie wkladu niepienigznego (aportu) do sp6lki Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych

w Sochocinie Sp. z o.o. z siedzibq w Sochocinie.

Wvniki slosowania:

Glosowalo l5 Radnych: ..2a" - 9. Radn]rch" ""przeciw"- 1. ..wstrzymal sig od glosu" - 5.

Przewodnicz4ca Radlr stwierdzila. ze uchwalg uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zbycie

nieruchomoSci poprzez wniesienie wkladu niepienigZnego (aportu) do sp6lki Przedsigbiorstwa

Uslug Komunaln)rch w Sochocinie Sp. z o.o. z siedzibq w Sochocinie. przvjEto wiEkszoSci4

glos6w.
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4) Projekt uchwaly w sprawie prryjgcia regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania Sciek6w na terenie gminy Sochocin.

Wyniki qlosowania:

Glsqo

Przewodniczaca Ralbr stwierdzila" 2e uchwala w sprawie prz-vjgcia regularninu dostarczania wody i

odprowadzania (qbkpfry-lalglplre gnriny Sochocin zostala podjgta.iednogloSnie.

5) Projekt uchwaly zmieniaj4ca uchwalg Nr XXVII/20912017 Rady Gminy Sochocin z dnia

31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej szeScioletniej

Szkoty Podstawowej w Smardzewie w oSmioletni4 Szkolg Podstawow4 w Smardzewie.

Wvniki qlosowania:

Closowalo 15&d&vdr-za-- 15. Radnych. ..przeciw" - 0. ..wstrz)rrnal*s-j.g-adglor-u:--0.

Przewodqicz4ca Rady stivie@ uchwalq N r XXV i I/209l20 I 7 Rady G m iny

Sssb.og!__z dnia 31 sterynia 2017 r. w sprawie ksztalcenia dotychczasoy_i

sze6cioletniej Szkoly Podstawowej w Smardzewie w o$mioletniA_SzkptQ Podstawowq w Smardzewie.

zsstala psdslajldlpgtaflus.

6) Projekt uchwatry zmieniaj4ca uchwalg Nr XXVII/2lll20l7 Rady Gminy Sochocin z dnia

31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzeniaprzeksztalcenia dotychczasowej szeScioletniej

Szkoly Podstawowej im. Mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w o5mioletni4 Szkolg

Podstawow4 im. Mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie.

Wvniki qlosowania:

Glosowalo 15 Radnych: ..2a" - 15. Radnych. ..przeciw" - 0" ..wstrz)rrnal sie od glosu" - 0.

Przewodnicz4ca Rady stwierdzila. ze uchwala zrnieni4iQca uchwalg Nr XXVII/21ll2017 Rady Gminy

Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotvcliczasowej

sze6cioletniel g2[qfo Podstawowej im, Mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w o6mioletni4 Szkoig

Podstawowq im, Mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie zostala podjgta jednogloSnie.

7\ Projekt uchwaty w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkaric6w wsi Zelechy.

Wvniki slosowania:

Glosowalo 15 Radnych: ""2a" - 15. Radnych. ..przeciw" - 0. ..wstrzymal siQ od glosu" - 0.

Przewodnicz4ca Rady stwierdzila. Ze uchwala w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkaric6w wsi Zelechy

zostala podj gta j edno gloSnie.
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8) Projekt uchwaly w sprawie przekazania wniosku wedlug wla6ciwoSci.

Wyniki glosowania:

Glosowalo 15 Radn)rch: ..2a" - 15" Radnych. ..przeciw" - 0. ..wstrzymal sig od glosu" - 0.

Przewodnicz4ca Radlz stwierdzila. 2e uchwala w sprawie przekazania wniosku wedlug wla6ciwo6ci

zostala podj gta jedno gloSn ie

Ad-9

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Przewodniczqca Rady Miejskiej w Sochocinie

zaml<ngla obrady z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie slowami ,,Zarrykam obrady

XXXIII Sesji Rady Miejskiej. Dzigkujg Paristwu zauwagg".

Protok6tr sp or zEdzil.a:

,EuaW

Naglanie glosowe oraz video z XXXIII Ses.ji Rady Miejskie.i z dokladnymi wypowiedziami dostgpne jest na stronie Urzgdu
Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl.
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XXXIll SESJA RADY MIEJSKIEJ W SCCF]OC|NlE w dniu2O2l-
't 

0-1 3

Rada Miejska w Sochocinie / Protokot z posiedzenia

1. 
. 

orwARc!E sESJt I srwtERDzENtE pRAwovocNoScr oBRAD.

2. , wNrosKt w spRAWtE poRzADKU oBRAD.

l\ 3. pRZyJ[ctE pRoroKoLU NR xxxr /2oz1z xxxr sESJr RADv MTEJSKIEJ w socHoctNtE z DNIA 27 stERpNtA
: 2021 ROKU.

4. pRZyJECtE pRoroKoLU NR xxxr/zoz1z xxxr NADZWycZAJNEJ sESJt RADv MtEJSKtEJ w socHoctNtE
, z DNIA g wnzrSNn 2o2l RoKU.

5. tNFoRMACJABURMtsI-RZAoDZIALANtAcHMtEDZysESyJNycH.

6.lNFoRMAcJAoSTANlEREALlZACJlznoar'toSwtnrowYCHMlASTAlGMlNYSoCHoClNWRoKU
SzKoLNYM 2020/2021.

7. wNtosKt w spRAWACH RozNycH ,BtEZACycH.

B. PoDJECIE UCHWAL:

9. 
, 1. w spRAWtE zMtANy wIELoLETNTEJ pRocNozy FTNANSowEJ GMtNy socHoctN; 

l

i , 1. w sprawie zmlany Wleloletniej Prognozy Finansowej Gmlny Sochocln; t,

:

: Wyfki-glosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJE SIE (0), BRAK GLOSU (0), N|EOBECNY (0) 
,

, I Lista imienna 
.: ZA: Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jakub Gburzyriski, Jolanta :

i ., Kochanowska, Krzysztof Dziqgielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz Szabraf ski, Monika i

: , Makowska-Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Slawomir Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Waclaw
r Rutkowski, Wincenty Stafczak, Zbigniew Gontarek 

:PRZECIW: 
.

i WSTRZYMUJI Sl[:
: i BRAKGLOSU: :

:

;

, lD glosowania: 103599. czas zakoficzenia: 2021-10-13 11..42:86 ,

, suma kontrolna:63'14'/'1c0459bc925c1d2fe23280b9141 :



a'-

10. , 2.w spRAWtE zMtANy ucHWALy guo2rrowEJ GMtNy socHoctN NA 2021 RoK;
:

I i 2. w sprawie zmiany uchwaly bud2etowef Gminy Sochocin na 2021 rok
ri
i I Wy.niklglosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJE SIE (0), BRAK GIOSU (0), NIEOBECNY (0)

i i Lista imienna

i , ZA:Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jakub Gburzyriski, Jolanta
: ,, Kochanowska, Krzysztof Dziggielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz Szabrafski, Monika

i i Makowska-Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Slawomir Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Waclaw

, i Rutkowski, Wincenty Staficzak, Zbigniew Gontarek

i . PRZECIW:

i , WSTRZYMUJI Sl[:
i . BRAKGLOSU:

i . NIEOBECNY::-
: ; lD glosowanial 103600, czas zakodczenia: 2021-10-13 11:43:05

i ' suma kontrolna: 730271 50ca00'l 948cb08f35d88f502f0

v
11. I NUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWALY W SPRAWIE WYRAZENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOSCI :

, popnzrz wNtEstENtE WKLADU NTEptENtEzNEGO (APORTU) DO SP6LK PRZEDSIEBIORSTWA USLUG '

.rovunalNYcHWSocHoclNlESP.zo,o.zSlEDzlBAWSocHoclNlEWPRoWADzASlEPARAGRAF4o

.rneSct:,,ZoBoWl{zUJESlEBURMlSTRzAMlASTAlGMlNYozLo2ENlEDoKRAJoWEJlNFoRMAcJl
i SKARBOWEJ WNIOSKU O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJIW PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA
:PoDATKlEMVATAPoRTUDoSP6tKlKoMUNALNEJNlERUCHoMosclGRUNToWEJNR279/2
: ZABUDOWANEJ OBIEKTAMI OCZYSZCZALNI SC T6W" DOTYCHCZASOWY PARAGRAF 4 OTRZYMA NUMER
, SRPRnACRAFSOTRZYMANUMER6 

,

, ' Autopoprawka do projektu uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomo6ci popzez 
l

, ,, wniesienie wktadu niepieniq2nego (aportu) do sp6lki Pzedsiqbiorstwa Uslug Komunalnych w :

, , Sochocinie Sp. z o. o. z siedzibq w Sochocinie wprowadza siq paragraf 4 o tre6ci :,,zobowiqzuje

:isiqBurmistzaMiastaiGminyozlo2eniedoKraJowejlnformacjiSkarbowe|wnioskuowydanie
i , indywidualnej interpretacjiw pzedmiocie opodatkowania podatkiem VAT aportu do Sp6tki

i i KomunalnejnieruchomoScigruntowej nr279l?zabudowaneJ obiektamioczyszczalniSciek6w" 
.

: . dotychczasowy paragraf 4 otrzyma numer 5 a paragraf 5 otzyma numer 6 
,

i r Wy.rlklglosowania: ZA(9), PRZECIW (1), WSTRZYMUJE SIE (5), BRAK GTOSU (0), NIEOBECNY (0) _

i Lista imienna \l
; :, ZA: Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jolanta Kochanowska, Krzysztof

, ,, Dziqgielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz Szabrafski, Monika Makowska-Chojnacka, Stanislaw ;

, :. Kwiatkowski

iiWSTRzYMUJ[Sl[:JakubGburzy6ski,RadoslawDobrski,StawomirGwiazdowski,Wincenty

' o BRAKGLOSU: :

i i NTEoBECNY:

:,iogtouo*uniu.,,o,,iu,..u,*to,i.,"ni,.zoir.ro.rsrs.ot,2o
I . suma kontrolna: 6d4243d451 51fac08682be9f76cdeaf5 .



A

12. , s.w spRAwtr wvnR2eutA zcoDy NA zBycrE NrERUcHoMoSct popRzEz wNtEStENtE wKLADU
, NIEPIENtEzNEGo (ApoRTU) oo spdrrc pRZEDSTEBToRSTWA UsLUG KoMUNALNycH w socHoctNtE sp. z
i 0.o,2 SIEDZIBA W SOCHOCINIE;

I I 3.w sprawle wyra2enia zgody na zbycie nieruchomo6ci popzez wniesienie wkladu nieplenlq2nego

i li (aportu) do sp6tki Pzedslgblorstwa Uslug Komunalnych w Sochoclnie Sp. z o. o.z sledzibq w
i . Sochocinie;

, Wyttiklglosowania: ZA(g), PRZECIW (1), WSTRZYMUJE SIE (5), BRAK GLoSU (0), NtEoBECNy (0)

i Lista imienna
t, 

ZA: Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jolanta Kochanowska, Krzysztof
i I Dziggielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz Szabrafski, Monika Makowska-Chojnacka, Stinislaw
I ' Kwiatkowski': I PRZECIW:Waclaw Rutkowski
i I WSTRZYMUJI Sl[:Jakub Gburzyfski, Radoslaw Dobrski, Slawomir Gwiazdowski, Wincenty

, ,t Staricza( Zbigniew Gontarek

i .i BRAK GLOSU:

' NIEOBECNY:

: lD g{osowania: 103601, czas zakodczenia:2021-10-13 13:02:35
$uma kontrolna: 8476aBb2a 6de61 fB73e49f 6cZet 67 BZd

13. 4.w spRAWrE pRzyJECIA REGULAMTNU DosrARCzANrA woDy r oDpRowAozixra sa,.*o* ,ui ir*a*,,. GMINY SOCHOCIN;

4.w sprawie pzyjgcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 6ciek6w na terenie gminy
Sochocin;

wyni(-glosowania: zA (15), PRzEclw (0), WSTRZYMUJE stE (0), BRAK Glosu (0), NtEoBEcNy (0)

Lista imienna

ZA:Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jakub Gburzyriski, Jolanta
Kochanowska, Krzysztof Dziggielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz Szabra6ski, Monika
Makowska'Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Slawomir Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Waclaw
Rutkowski, Wincenty Sta6czak, Zbigniew Gontarek
PRZECIW:

WSTRZYMUJI Sr[:
BRAK GLOSU:
NIEOBECNY:

l D glosowania: 1 03602, czas zak<lriczenia) 202-1 -t 0-1 3'1 3:04:zl.S
suma kontrolna: 2Bcb624faeeb2.fB1 3f0aa0e72f bqd021



14. i zruteNtnlAcA UcHWALE NR xxvt/zoglzo17 RADv GMtNy socHoclN z DNIA 31 stERpNtA 2017 R. w
:SPRAWlESTWlERDzENlAPRzEKSzTAtcENlADoTYcHczASoWEJszeSctot-EtNlEJSzKoLY
: pOoSTAWOWEJ W SMARDZEWIE W OStvttOlrrrulA SzKOtE PODSTAWOWA W SMARDZEWIE;
:

i i zmienlaJqca uchwalg Nr)Wll/20912017 RadyGmlnySochocin z dnia 31 slerpnia 2017 r.w

i i sprawle stwierdzenia przeksztalcenla dotychczasowej sze6cloletniejSzkoly PodstawoweJw ;

i : Smardzewle w o6miotetniq Szkolq Podstawowq w Smardzewie; 
i

:

i ' Wy[iklglosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJE SIE (0), BRAK GLOSU (0), NIEOBECNY (0) .

i i: ZA:Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jakub Gburzyfski, Jolanta 
:

i'lKochanowska,KrzysztofDziqgielewski,LucynaJankiewicz,LukaszSzabrariski,Monika
i i Makowska-Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Siawomir Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Waclaw ,

l;Rutkowski,WincentyStaficzak,ZbigniewGontarek
, ,, PRZECIW: :

i " wsrRzYMUJ[ st[:
. ", BRAK GLOSU:
; ] NIEOBECNY: V
:

i ,, lD glosowania: 103603, czas zakodczenia; 202'l-10-13 13:06:00

1---'
1s. . ZMIENIAJACA UCHWATE NR x(vll/211/2017 RADY GMINY SOCHOCIN Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 R. W

iSPRAWlESTWlERDzENlAPRzEKszTALcENlADoTYcHCzASoWEJSzEsCloLETNlEJSzKotY
.poosrRwoWEJlM.MJR.H'sUCHARsKlEGoWSoCHoclNlEWosMloLETNlAszKoLEPoDSTAWoWAlM.
i IU'IN. H. SUCHARSKIEGO W SOCHOCINIE; 

i

i t, zmieniajqcauchwatgNrXXVll/21112017 RadyGminySochocinzdniaSl sierpnia2017nw ',

i i, sprawiestwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowei sze6cioletniej Szkoly Podstawowej im. Mjr.

itH.SucharskiegowSochociniewo5mioletniqSzkolqPodstawowqim.Mjr.H.Sucharskiegow

: t Wyniki-glosowania: zA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJE SIE (o), BRAK GtoSU (o), NIEOBECNY (O)

' . Lista imienna :

I ZA: Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jakub Gburzy6ski, Jolanta
t'

i ; Kochanowska, Krzysztof Dziggielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz Szabrafski, Monika
i , Makowska-Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Stawomir Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Waclaw\J

: ,. Rutkowski, Wincenty Stafczak, Zbigniew Gontarek
: ' PRZECIW: :

: ; wsrRzYMUJ[ sl[: 
'

I - BRAKGLOSU: :

. - NIEOBECNY: .

lD glosowania: 1 03604, czas zakoficzenia: 202-1'1 0-13 13:08:i 6

suma kontrolno : 77b60f7 96a377 dd4a92a60c7 1 a4Sed89



16, i W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI ITIITSZTANC6W WSIZELECHY;
.,, i w sprawie rozpatzenia petycji mieszkafc6w wsl 2elechy;

i . Wyttik!-glosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJE SIE (0), BRAK GLOSU (0), NIEoBECNY (0)

I ,. Lista imienna

i ,, ZA:Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jakub Gburzyriski, Jolanta
r Kochanowska, Krzysztof Dziqgielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz Szabrafiski, Monika

, . Makowska'Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Slawomir Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Waclaw

. , Rutkowski, Wincenty StaficzaK Zbigniew Gontarek
J PRZECIW:

, ]. WSTRZYMUJI SIQ:

i ' BRAKGLosU:

i X NIEOBECNY:

. : lD glosowania:'103605, czas zakodczenia;202I-10"13 13:i3:01
: : sumakontrolna:32b4f0ff13326ee23'lcbef3gafaff2ed

17. ] W SPRAWIE PRZEKAZANIA WNIOSKU WEDLUG WTASCIWOSCI.

i . w sprawie pzekazania wniosku wedlug wta6ciwo6ci.

I ,, Syn j!.i-glosowania: zA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJE SIE (O), BRAK GLOSU (O), NIEOBECNv (O)

, l Lista imienna
: ' ZA: Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jakub Gburzyfski, Jolanta
, . Kochanowska, Krzysztof Dziqgielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz Szabrariski, Monika

, ., Makowska-Choinatka, Radoslaw Dobrski, Siawomir Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Waclaw

, ,, Rutkowski, Wincenty StafrczaK Zbigniew Gontarek

i PRZECIW:
: : WSTRZYMUJI Sl[:
, i BRAKGLOSU:

, ,i NIEOBECNY:

, . lDgtosowania: 103606,czaszakodczenia:202-I-10-131S:1S:SB
, : suma kontrolna:397941a9034d41870d12a3b15377aae8

18. zAMKNtqctE oBRAD xxxut sESJt RADv MtEJSKIEJ w socHoctNtE.

Wygenerowano w systenrio Rada24.pl | 20?-1 -1 0-1 4 1 1 :21 :50
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