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Protokół Nr VIII  

z VIII Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 31 sierpnia 2015 roku  

odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

 Stan Radnych -15, obecnych – 15  

 

Obrady zakończono o godz. 15.30 

 

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 VIII Sesję Rady 

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

Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Następnie powitał:  

1. Państwa Radnych i Państwa Sołtysów 

2. Pana Andrzeja Romatowskiego– Wójta Gminy Sochocin  

3. Panią Mariannę Chybałę– Radną Powiatu Płońskiego 

4. Pana Mecenasa Jacka Nieściora- Radcę Prawnego 

5. Członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej: Pana Jana Antonowicza  

6. Panią  Elżbietę Krauze-Sekretarza Gminy 

7. Panią Marzannę Kucharzak –Skarbnika Gminy 

8. Panią Monikę Stępkowską- Smardzewską –Zastępcę Skarbnika Gminy  

9. Pana Sławomira Tabora- urbanistę 

10. Pana Przemysława Lacha- Prezesa Centralnego Towarzystwa Handlowego 
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11. Pana Witolda Rytwińskiego- Pełnomocnika Zarządu Centralne Towarzystwo 

Handlowe 

12. Dyrektorów Szkół i instytucji kultury oraz kierowników jednostek organizacyjnych 

13. Przedstawicieli Gminnego Zakładu Komunalnego 

14. Kierowników wydziałów i pracowników Urzędu Gminy Sochocin 

15. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji. 

 Ad – 2  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

2 „Przyjęcie porządku obrad ”. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

porządek obrad. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

22 czerwca 2015 r”. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś  

z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie protokołu. Następnie poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 22 czerwca 

2015 r. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad – 4  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

4  porządku obrad „Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej VII Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 10 lipca 2015 r”. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś  

z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie protokołu. Następnie poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej VII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej    

w dniu 10 lipca 2015 r.  

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. 

 

Informacja o działalności międzysesyjnej  

Wójta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 31 sierpnia  2015 roku 

„Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

 

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

22 czerwca 2015 r. oraz Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 10 lipca 2015 r. zostały 

przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do 

komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 
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2. W   okresie od 22 czerwca podejmowane były działania w zakresie  bieżących spraw 

Gminy i Urzędu Gminy w formie 10 zarządzeń Wójta, najważniejsze z nich to zarządzenia 

dotyczące spraw finansowych, w tym w szczególności opracowano informację o przebiegu 

wykonania budżetu  gminy za I półrocze bieżącego roku. 

 

3. W miesiącu sierpniu rolnicy z terenu gminy Sochocin  składali wnioski   

o  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. 

 

4. W związku z wystąpieniem w dniach 15-16 maja 2015r na terenie Gminy Sochocin 

przymrozków wiosennych. poszkodowani rolnicy mogli składać  

w terminie do 08.06.2015r. wnioski o oszacowanie szkód powstałych  

w gospodarstwie w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W w/w terminie 

wpłynęło 8 wniosków.  

Na mój Wojewoda Mazowiecki powołał komisję terenową ds. oszacowania szkód                 

w gospodarstwach rolnych. W dniu 6 lipca komisja przeprowadziła lustrację na miejscu 

zakresu i wielkości szkód w poszczególnych gospodarstwach rolnych. Komisja sporządziła 

indywidualne protokoły oszacowania szkód. Protokoły w których poziom szkód był wyższy 

niż 30% średniej produkcji rolnej zostały przekazane do Wojewody Mazowieckiego. Obecnie 

oczekujemy na zwrot protokołów z potwierdzeniem  wystawienia szkód.  

 

5. W związku z trwającą od maja br. suszą na terenie Gminy Sochocin poszkodowani rolnicy 

mogli składać w terminie do 20 lipca wnioski o oszacowanie szkód powstałych                       

w gospodarstwie w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wpłynęły 152  

wnioski.  

Aktualnie  dodatkowo przyjmujemy wnioski rolników poszkodowanych   prze suszę , które 

przyjmowane są do 4 września. 

Mam nadzieje ,że poszkodowani otrzymają pomoc  z budżetu państwa rekompensującą 

poniesione straty. Bieżące informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy            

w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sochocinie dnia 2 czerwca 2015 roku została podpisana umowa na realizację zadań            

z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących. W ramach  

powyższej Umowy pomocą żywnościową objętych jest 280 osób.  
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Dostarczana żywność jest przekazywana nieodpłatnie osobom najuboższym 

 i potrzebującym. Do 10 sierpnia br. Bank Żywności w Ciechanowie przekazał około 15 

ton żywności na łączną kwotę – 38 349 zł. Produkty żywnościowe są dostarczane co 

miesiąc. 

 

W dalszym ciągu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można odbierać 

 i składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Do otrzymania Karty Dużej Rodziny 

uprawnione są  rodziny z trojgiem i więcej dzieci. Karty wydawane są nieodpłatnie. W roku 

bieżącym GOPS wydał 79 Kart Dużej Rodziny dla 16 rodzin wielodzietnych. 

 

Karta Dużej Rodziny ułatwia  rodzinom między innymi dostęp do kultury, aktywnego 

spędzania czasu oraz obniża koszty  przejazdu, zakupów w wyznaczonych sklepach o bardzo 

różnorodnej branży.  

 

6. Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Na dzień 31lipca  liczba osób segregujących odpady wynosiła 3300 (64,64%), natomiast 

liczba osób niesegregujących wynosiła 1805 (35,36%). 

W 2015 r. nastąpił wzrost liczby osób segregujących o 9,64%. Na dzień 11 sierpnia  

zadłużenie na poziomie 3 rat i więcej wynosiło 12,45 %, natomiast zadłużenie na poziomie 

jedna rata i więcej wynosiło 29,35 % wszystkich deklaracji. Osoby te sukcesywnie 

informowane są o zaległościach. 

 

7.  Poziom zaawansowania prac w zakresie realizacji inwestycji gminnych przedstawia 

się następująco: 

 

 W dniu 16 lipca podpisaliśmy umowę o udzielenie dotacji ze środków związanych     

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na „Modernizację drogi transportu rolniczego 

Kolonia Sochocin – Żelechy. Modernizacja będzie polegała na wykonaniu inwestycji  

o nawierzchni żwirowej na powierzchni 7 425 m
2 

i długości 1 650 mb. Ponadto usunięte 

zostaną drzewa i krzewy, udrożnione przepusty i zjazdy oraz wykonane pobocza. 

Wartość ogólna zadania wynosi : 155 310 zł. w tym 77 000zł. dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
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 Podpisaliśmy umowę z Panem Witoldem Piętką w sprawie remontu drogi                   

w Kondrajcu. Remont będzie polegał na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 

150 mb. o szerokości 4 m. Wartość robót wyniesie 17 999zł. 

 W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

złożyliśmy rozliczenie dotyczące „Budowy kanalizacji sanitarnej w Sochocinie”. Do 

wywiązania się w pełni z obowiązku wynikającego z umowy potrzebna jest jeszcze 

zgoda Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku, który zapowiedział 

przeprowadzenie wcześniej kontroli.  

 

8. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonaliśmy  następujące prace: 

 równanie nawierzchni dróg w miejscowościach Wierzbówiec, Idzikowice, 

Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewie, Jędrzejewo, Kondrajec, Milewo i Żelechy,  

( 12 225,72 zł.), 

 dożwirowanie drogi gminnej w Sochocinie ul. Mała (3 491,82 zł.), 

 wykaszanie rowów i poboczy dróg gminnych – Koliszewo – Smardzewo, Niewikla,     

Kępa Smardzewo – Słoszewo, (2 280,02 zł.) 

 zakończono prace związane z remontem chodnika przy ulicy Nadrzecznej i Guzikarzy 

po obu stronach. (131 440,19 zł.) (19 921,28 zł), 

 w  ramach podniesienia standardu oświetlenia ulicznego  zainstalowano dodatkowe 

punkty świetlne w miejscowościach, Smardzewo (1pkt.) 

  i w miejscowości Żelechy   (2 pkt.). 

 

9. Zagospodarowanie przestrzenne gminy 

 w dalszym  ciągu trwają prace związane ze zmianą studium uwarunkowań  

i zagospodarowania przestrzennego. W dniu 10 lipca 2015 roku Gminna Komisja  

Urbanistyczno -Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała zmiany w projekcie 

studium dlatego wysłano do instytucji nadrzędnych pisma z prośbą o zaopiniowanie    

i uzgodnienia zmian w studium.  Wstępny termin wyłożenia studium do publicznego 

wglądu to wrzesień - październik 

 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ogłoszono zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Gmina Sochocin-Zachód”,  

dla terenów położonych w Barakach, Budach Gutarzewskich, Ciemniewo, Gutarzewo, 
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Kępa, Koliszewo, Podsmardzewo  i Smardzewo. Dla tych miejscowości  zmiana planu 

obowiązuje od 18 sierpnia br.   

 

10. Promocja i Sprawy Społeczne 

 

 w dniach 10- 11 lipca 2015 r. zorganizowano IX Dni Sochocina  

W bieżącym roku dni Sochocina odbyły się 10 i11 lipca. z okazji 25 lecia samorządu 

terytorialnego  odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy, na której  został nadany 

sztandar gminy Sochocin, dla nas to ważne i historyczne wydarzenie. Od 10 lipca  

sztandar będzie  nam towarzyszył na ważnych uroczystościach państwowych, 

gminnych  

i kościelnych,  Gmina Sochocin otrzymała również w tym dniu Medal pamiątkowy  

PRO MAZOVIA od Marszalka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. 

To ważne wyróżnienie dla naszej gminy. 

W  dniu 11 lipca bawiliśmy się wszyscy dzięki  przygotowanej części artystycznej 

przez  Gminny Ośrodek Kultury . Wielka atrakcją było wesołe miasteczko dla dzieci   

i młodzieży, wystawa samochodów zabytkowych, zorganizowano również punkt 

informacyjno- promocyjny  prezentujący  zdrową regionalną żywność oraz w związku 

z nawiązaniem do 25-lecia samorządu terytorialnego zorganizowano dla mieszkańców 

qiuz wiedzy o Gminie Sochocin z nagrodami. Oba te stoiska cieszyły się bardzo 

dużym zainteresowaniem. 

Nie zabrakło również wystawców rękodzielników których zaproszono ok. 30 

Gwiazda wieczoru był Zespół MIG, który tworzy rodzina Państwa Gwiazdowskich ze 

Ślepowron. 

Pragnę podziękować jeszcze raz wszystkim sponsorom , dzięki którym mamy sztandar 

gminy i osobom którzy zaangażowali się w przygotowaniu dni Sochocina 

 w ramach programu CAF w działaniu wdrożenie systemu monitorowania poziomu 

satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług opracowałam wzór kwestionariuszu 

ankiety „ Badanie opinii klientów nt. poziomu zadowolenia z usług świadczonych  

w Urzędzie Gminy Sochocin”. Badanie będzie przeprowadzone w miesiącach 

wrzesień- listopad, 

 uroczyście obchodziliśmy 95- rocznicę Bitwy nad Wkrą w dniu 16 sierpnia 2015 r. 
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 29 sierpnia odbyła się  impreza pn. Zakończenie lata”, na której odbyły się między 

innymi  zawody kolarskie Legia MTB, turniej piłki nożnej 

 i inne atrakcje. 

 Udało się pozyskać bezpłatnie samochód marki Mercedes z Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego na potrzeby gminne i GOPS-u. Wzrosła liczba ton przywożonej 

żywności z Banku Żywności, z tego powodu złożono wnioski o samochód dostawczy 

i osobowy. Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało właśnie samochód osobowy”. 

                    

Ad – 6 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji   

punktu 6 „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 2015 roku”. Poprosił           

o zabranie głosu Pana Andrzeja Romatowskiego- Wójta Gminy Sochocin. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy przedstawił ww. informacje. 

 

„Panie Przewodniczący ! 

Panie, Panowie Radni ! 

Szanowni Państwo ! 

W materiałach ma dzisiejszą Sesję zawarte są następujące dokumenty dotyczące wykonania 

budżetu za I półrocze 2015 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. 
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W chwili obecnej przedstawię Państwu najistotniejsze dane obrazujące poziom wykonania 

budżetu gminy. 

 

I. Dochody budżetu gminy uchwalone pierwotnie w wysokości 16 253 201 zł., po 

zmianach wynoszą 16 685 537 zł. ( wzrost o 2, 66% ). 

 

Za I półrocze dochody budżetu wykonano   wysokości 9 017 881 zł.,  co stanowi 54%  

wykonania w stosunku do planu po zmianach, w tym: 

 

 dochody bieżące wykonano w wysokości 8 836 193 zł.  

 dochody majątkowe – w wysokości 181 688 zł. 

 

Dochody z tytułu sprzedaży działki  w Smardzewie   wynoszą 26 470 zł.   

 

Wpływy z tytułu dzierżaw oraz użytkowania  wieczystego gruntów stanowiących  mienie 

gminne stanowią kwotę  5 428 zł. 

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest tym, że  

 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie sieci kanalizacji  dotacja wpłynie  

w II półroczu  2015 r. 

 dochody własne wykonano w wysokości 3 096 049 zł., co stanowi 49,86 % 

wykonania w stosunku do planu, 

 dochody z tytułu subwencji ogólnej wykonano w wysokości – 4 200 110 zł., co 

stanowi 57% wykonania w stosunku do planu, 

 dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano  

w wysokości –1 566 504 zł., co stanowi 64,39% wykonania w stosunku do planu, 

Wykres numer  I obrazuje  wykonanie dochodów w I półroczu  2015 roku  w najwyższym 

stopniu w  3 działach klasyfikacji budżetowej 
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Z wykresu wynika, że w najwyższym stopniu wykonano dochody: 

 w dziale 758 – różne rozliczenia ( którym zawarta jest subwencja ogólna oraz jej 

części ( oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) – wykonano dochody  

w wysokości4 200 110 zł., co stanowi  57 % wykonania, 

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

posiadających  osobowości prawnej – dochody wykonano w wysokości 

2 618 619,38  zł., co stanowi 49 %wykonania, w tym : 

-  dochód z podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 943 627 zł. 

 (  51, 35% wykonania ), 

- dochód z podatku rolnego   - 178 899zł. ( 55,68 % wykonania), 

- dochód z podatku leśnego – 64 718 zł. (53, 33% wykonania ), 

- dochód z podatku od środków transportowych –87 942 zł. (60,55% wykonania), 

 w dziale 852 – pomoc społeczna – wykonanie wynosi 1 157 426,94 zł. 

(60, 58% wykonania)  

 

 

 

 

 

 

2618 619 

4200 110 

1157 426 

Dochody  za I półrocze 2015 
wykonane w najwyższym 

stopniu 

dział 756 

dział 758 

dział 852 
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Szanowni Państwo! 

 

II. Przystępuję do przedstawienia wykonania wydatków budżetu gminy. 

 

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą  16 837 441 zł., w I półroczu 

bieżącego roku zostały wykonane w wysokości 9 137 835 zł., co stanowi 54, 27 % w 

stosunku do planu po zmianach. 

Wydatki bieżące wykonano w wysokości  8 090 243 zł., ( 52,22 % wykonania) natomiast 

wydatki majątkowe  w wysokości 1  047 592 zł. ( 77,98 % wykonania) 

Wykres numer  II obrazuje  wykonanie największych wydatków w I półroczu  2015 roku      

w 4 działach klasyfikacji budżetowej 

 

 

Z wykresu wynika, że najwyższych wydatków dokonano w następujących działach: 

 Dział 801 – oświata i wychowanie – 3 657 695 zł.  ( 54,13 % wykonania), wydatki na 

oświatę zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do sprawozdania  z wykonania 

budżetu za I półrocze bieżącego roku. 

 Dział 750 – administracja publiczna  - 1 568 583  zł.(51,18  % wykonania). 

Są to wydatki   związane z : 

 wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

( wykonanie – 26 285 zł. tj.- 53,73% w stosunku do planu), 

  funkcjonowaniem organów gminy – diety radnych, sołtysów, zakup materiałów 

biurowych, prenumeraty ( wykonanie – 38 892 zł. tj.- 30,62% w stosunku do planu), 

 wydatkami związanymi z funkcjonowaniem gminy nie ujętymi w innych działach 

klasyfikacji budżetowej w tym urzędu gminy ( wykonanie  1 475 609 zł. tj. -52,52%  

w stosunku do planu).  

 

1258 342 

1568 583 3657 695 

1390 526 

Wydatki za I półrocze 2015 
wykonane w najwyższym stopniu 

dział 010 

dział 750 

dział 801 

dział 852 
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Na wydatki bieżące składają się 

  wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 160 676 zł.  

Są to: 

-wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy – 837 138 zł. (  w tym: nagrody 

– 32 300 zł.);  

-dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 127 608 zł., 

-wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 10 602 zł. 

-składki na ubezpieczenia społeczne – 164 826 zł. 

-składki na Fundusz pracy – 20 500 zł. 

Pozostałe wydatki bieżące  związane są z utrzymaniem budynków, ubezpieczeniem, opłatami 

za energię, gaz oraz inne media, związane z wypłatą prowizji sołtysom, utrzymaniem 

samochodu służbowego i stanowią kwotę 314 933zł. 

Wydatki na promocję gminy wykonano w wysokości 10 632 zł.. Kwotę tę  wydatkowano na: 

1) współorganizację  I Biegu Powstania  Styczniowego w Kucharach Żydowskich, 

2) organizację szkolenia  dla mieszkańców z zakresu turystki wiejskiej 

3) imprezę turystyczną „marsz gwiaździsty organizowaną wspólnie z powiatem płońskim 

i lokalną grupą działania 

4) organizację pikniku rodzinnego Aero 2015 w Milewie 

5) kupowaliśmy  również nagrody dla uczestników gminnych konkursów 

organizowanych w szkołach.  

W wysokim stopniu wykonano również wydatki w następujących działach klasyfikacji 

budżetowej: 

 Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 258 342 zł.( 98,29% wykonania) , w dziale tym 

ujęte są wydatki  majątkowe  w ramach realizowanej  inwestycji – budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej, a także wydatki bieżące  ( zakup usług- uzgodnienia  

techniczne, mapy ) 

 Dział 852 – pomoc społeczna – 1 390 526 zł. ( 58,30% wykonania), 

 Dział 900 -  gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 483 855 zł. 

( 42,18 % wykonania ) 

W dziale 900 - rozdział 90002 – gospodarka odpadami wydatki wykonano w wysokości  

263 021 zł. ( 42,14 % wykonania) są to koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Wydatek stanowią koszty wywozu odpadów komunalnych oraz 

opłaty ponoszone przez Urząd Gminy 
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III. Planowane w 2015 roku zadania inwestycyjne nie objęte  Wieloletnią Prognozą 

Finansową to: 

 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin –  planowany koszt 

zadania  156 000 zł. wykonanie w wysokości 141 146 zł. 

 „modernizacja drogi  transportu rolniczego w Smardzewie planowany koszt 

zadania to 60 000 zł. modernizacja drogi gminnej w Niewikli – planowany koszt 

zadania to  kwota 50 000 zł.,.   

 modernizacja transportu rolniczego Kolonia Sochocin - Żelechy – planowany 

koszt zadania  to kwota 80 000 zł.,  realizacja w  II połowie bieżącego roku.  16 lipca 

podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego      

o dofinansowanie inwestycji w wysokości 77 000 zł. 

  modernizacja świetlicy wiejskiej  w Milewie – planowany koszt zadania  to kwota 

21 000  zł.    Realizacja rocznych zadań inwestycyjnych poza budowa sieci kanalizacji 

została zaplanowana  na II półrocze bieżącego roku z uwagi na konieczność realizacji  

inwestycji  wieloletniej  ( budowa sieci kanalizacji ) do końca maja 2015 roku 

 

IV. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  przedstawia 

się następująco: 

      

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Sochocin – etap IIa”  

W bieżącym roku zrealizowany został końcowy etap tej inwestycji. Na powyższą 

inwestycję  została podpisana umowa  o przyznanie pomocy finansowej                       

z Samorządem Województwa Mazowieckiego przez władze gminy poprzedniej 

kadencji. Gmina otrzymała dofinansowanie  w wysokości  1 400 327 zł.( tj. 75%  

kosztów inwestycji)  

 

Całkowity koszt inwestycji to kwota  2 259 637 zł. (bez kosztów ujętych w rocznych 

zadaniach inwestycyjnych). W ramach przedsięwzięcia wybudowano sieć kanalizacji 

o długości 4 444 , 50 mb. Przedsięwzięcie  zrealizowaliśmy do końca maja bieżącego 

roku, zgodnie z umową. W ramach realizacji końcowego etapu przedsięwzięcia 

wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1 394 mb. w ulicach: 

Żeromskiego, Wolności,  częściowo Magazynowej, i Sienkiewicza. 
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W 2015 roku na powyższą inwestycję wydatki wynoszą  864 613 zł. Złożyliśmy 

rozliczenie końcowe.  

 Przedsięwzięcie „ budowa mostu w Gutarzewie” plan wydatków 50 000 zł. 

 wykonanie 0 zł.. Aktualnie  prowadzimy rozmowy i dokonujemy analiza  nad  

sposobem  realizacji przedsięwzięcia oraz możliwościami finansowymi gminy. 

 

V. Fundusz sołecki  w I połowie bieżącego roku zrealizowany został w kwocie 58 190 zł.  

zł., wykonaliśmy: 

 remonty dróg w 6 sołectwach  za kwotę  55 166 zł. w następujących miejscowościach: 

Budy Gutarzewskie, Idzikowice,  Kępa, Kołoząb, Pruszkowo, Rzy, Żelechy 

 zakup energii do oświetlenia ulicznego ( 2 686 zł.) 

Ponadto zostały zrealizowane w miesiącu czerwcu następujące przedsięwzięcia, za które 

płatności dokonano w lipcu: 

 remont drogi w Kucharach Żydowskich  - 12 644 zł. 

 montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego-Gromadzyn, Gutarzewo- 4 653 

zł. 

VI. Do najważniejszych zadań zleconych, które realizowaliśmy  w omawianym okresie 

należą: 

 zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego przez rolników oraz 

koszty obsługi zadania, 

 prowadzenie rejestru wyborców, 

 wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne , rentowe, zdrowotne 

Na realizację zadań zleconych w I półroczu przeznaczyliśmy kwotę 1 218 464 

  zł., co stanowi 63,45 % planowanych wydatków. 

 

VII. Wykonanie planu finansowego  za I półrocze  2015 roku Gminnego Ośrodka 

Kultury przedstawia się następująco: 

 przychody  zrealizowano w wysokości 211 328 zł., co stanowi 59,25% wykonania  

w stosunku do planu, 

 koszty ogółem zrealizowano w wysokości 204 823  zł., co stanowi 58,69% 

wykonania w stosunku do planu. 
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VIII. W Gminnej Bibliotece Publicznej plan finansowy  wykonano w sposób 

następujący: 

 przychody zrealizowano w wysokości 68 904 zł., co stanowi 52,96% wykonania  

w stosunku do planu, 

 koszty ogółem zrealizowano w wysokości 65 380,66 zł., co stanowi 50,29% 

wykonania w stosunku do planu. 

 

IX. W I półroczu 2015 roku  jednostki budżetowe gminy pozyskały  środki finansowe  

w ramach prowadzenia rachunków dochodów własnych 

Zbiorcza  realizacja przedstawia się następująco: 

Dochody – wykonanie – 50 422 zł. ( 42 % wykonania ) 

Wydatki -   wykonanie – 31 595 zł. ( 26,33% wykonania) 

 

X. Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że:  

 

 wynik finansowy za I półrocze  wynosi   - 119 953,44 zł.,  

 przychody budżetu – 325 928 zł. zł., 

 rozchody budżetu –     62 500 zł., 

 stan zadłużenia  na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 1 303 217 zł. 

 ( kredyt – 562 500 zł., pożyczka – 740 717 zł.) 

 stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 206 245,80 zł., 

 

Skutki: 

 obniżenia górnych stawek podatków lokalnych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady 

Gminy – 209 483, 15 zł. 

 zwolnień zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy – 81 138,10 zł. 

 umorzenia zaległości podatkowych – 100 zł. 

 umorzenia zaległości opłaty za odpady komunalne – 631 zł. 

Łączne skutki z powyższych tytułów wynoszą 291 352,25 zł., co stanowi 1,75 % 

planowanych dochodów ogółem. 
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XII. Wieloletnia prognoza finansowa: 

 

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zachowana została korelacja wartości przyjętych                   

w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Sochocin  

 

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin w formie tabelarycznej i opisowej znajduje się w materiałach na dzisiejszą sesję.  

 

Szanowni Państwo! 

 

Przedstawione przeze mnie najważniejsze realizowane zadania to efekty naszej wspólnej 

pracy pierwszego półrocza  obecnej kadencji organów gminy. Był to czas  rozwiązywania 

najpilniejszych bieżących  spraw gminy i mieszkańców ale również  realizacji  zadań  

inwestycyjnych ( dokończenie sieci kanalizacji sanitarnej) 

 

Pracowaliśmy wspólnie  dla mieszkańców  i dla naszej gminy tak aby jak najlepiej sprostać 

wymaganiom, a także wykonywać zadania gminy zgodnie  

z przepisami prawa.  

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i pomagali, Panu Przewodniczącemu, Paniom       

i Panom Radnym, Państwu Sołtysom,  mieszkańcom, moim współpracownikom. 

Mam nadzieje, że  ta współpraca  będzie w dalszym ciągu  układała się bardzo dobrze.” 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś  

z Państwa Radnych chciałby zadać pytanie w sprawie ww. informacji. 

 

Pani Jolanta Kochanowska- Radna Gminy Sochocin zwróciła się z zapytaniem 

dotyczącym Gminnego Ośrodka Kultury. W wydatkach za I półrocze wynagrodzenie zostało 

przekroczone w 65%. Radna poprosiła o wyjaśnienie i podania przyczyny tak wysokiego 

wykonania. 

 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że do Gminnego Ośrodka 

Kultury została skierowana Pani Renata Bilińska. 
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Pani Jolanta Kochanowska- Radna Gminy Sochocin zapytała czy w ślad za Panią Renatą 

Bilińską pójdą jakieś pieniądze bo patrząc na wykonanie budżetu do końca roku nie 

wystarczyło by na płace. 

 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że Pani Renata Bilińska 

ma umowę do końca września. 

 

Ad – 7 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski -Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do  

Punktu 7 „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny,   

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów”.  

Poprosił o przedstawienie informacji Panią Agnieszkę Wiśniewską- Kierownika Wydziału  

Kadr, Oświaty i Spraw o przedstawienie ww. informacji. 

(Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym                

o wynikach sprawdzianów i egzaminów stanowi załącznik do materiałów na sesję) 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski -Przewodniczący Rady Gminy poprosił                  

o przedstawienie informacji dotyczącej Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie Panią Beatę Grabarczyk-Dyrektora PZSiPS w Sochocinie. 

(Informacja stanowi załącznik do materiałów na sesję)  

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski -Przewodniczący Rady Gminy poprosił                  

o przedstawienie informacji dotyczącej Szkoły Podstawowej w Kołozębiu Panią Małgorzatę 

Tomaszek-Dyrektor SP w Kołozębiu . (Informacja stanowi załącznik do materiałów na sesję)  

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski -Przewodniczący Rady Gminy poprosił                  

o przedstawienie informacji dotyczącej Szkoły Podstawowej w Smardzewie Pana Andrzeja 

Kozerę-Dyrektor SP w Smardzewie . (Informacja stanowi załącznik do materiałów na sesję)  
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś  

z Państwa Radnych chciałby zadać pytanie w sprawie ww. informacji. 

 

Pani Anna Giranowska- Radna Gminy Sochocin zwróciła się z zapytaniem do Pana 

Andrzeja Kozery, czy wszelkie materiały do wykończenia wnętrz (płytki) zakupione za 

kadencji Jerzego Zawadzkiego zostały położone dopiero teraz po 4 latach. 

 

Pan Andrzej Kozera-Dyrektor SP w Smardzewie odpowiedział twierdząco. 

 

Przerwa 10 minut. 

Po przerwie. 

 

Ad – 8 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 8 

porządku obrad „Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych 

Rady Gminy Sochocin”. Poinformował Radnych, że w materiałach otrzymali szczegółowe 

informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Wszyscy Radni złożyli 

oświadczenia w terminie. Po szczegółowej analizie i weryfikacji oświadczeń, Urząd 

Skarbowy nie stwierdził nieprawidłowości. 

 

Ad – 9 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 9 

porządku obrad „Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez 

pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne”. Poprosił o zabranie 

głosu Pana Andrzeja Romatowskiego -Wójta Gminy Sochocin. 

 

 

 



19 
 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy – powiedział, co następuje: 

 

Informacja 

o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy Sochocin 

oraz kierowników jednostek organizacyjnych 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 31 sierpnia 2015 

„Wszyscy pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń złożyli je zgodnie             

z obowiązującą ustawą. Oświadczenia zostały poddane mojej analizie w wyniku której, 

stwierdziłem, że wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie. Nie 

stwierdziłem nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach. Po jednym egzemplarzu 

oświadczeń przesłano do Urzędu Skarbowego w Płońsku. Oświadczenia udostępniane są      

w biuletynie informacji publicznej. 

Dziękuję za uwagę.” 

 

Ad –10 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 10 

„Dyskusja”. Zaprosił Państwa Radnych do dyskusji.  

Pani Jolanta Kochanowska- Radna Gminy Sochocin powróciła do analizy wydatków. 

Poinformowała, że na obiekty sportowe było przeznaczone 35 000 złotych. Będąc ostatnio na 

gminnym stadionie Radna zwróciła uwagę na ławki, które są w „opłakanym” stanie, to samo 

dotyczy ławek rezerwowych. Zaproponowała by część pieniędzy przeznaczyć na remont tych 

ławek biorąc pod uwagę to, że stadion jest wizytówką gminy. Przyjeżdżają osoby z zewnątrz 

na rozgrywane mecze, które widzą w jakim stanie jest stadion, a to nie świadczy dobrze         

o gminie. Koszt remontu powinien być niewielki. Radna dodatkowo podkreśliła, że murawa 

na stadionie pomimo suszy jest w bardzo dobrym stanie. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział, że razem oglądał stadion z Radną 

Jolantą Kochanowską oraz Radnym Krzysztofem Dzięgielewskim. Radny Krzysztof 

Dzięgielewski poinformował, że warunkowo klub GKS WKRA został dopuszczony do 

rozgrywek przez PZPN pod warunkiem wymiany ławek. Wójt zaproponował wspólne 
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posiedzenie komisji Rewizyjnej oraz Gospodarczej w celu omówienia tej kwestii                     

i sporządzenia odpowiedniej uchwały mającej na celu remont ławek gminnego stadionu. 

Pani Lucyna Jankiewicz- Radna Gminy Sochocin zwróciła uwagę na pobocze między 

drogą przy stadionie a stadionem. Jest tam dość duże wgłębienie (rów). Zapytała czy nie 

można tego wyrównać by umożliwić pojazdom parkowanie przy stadionie.  

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że jest to droga powiatowa i w tej 

kwestii należało by zwrócić się do powiatu. Zapytał o rów Radnego Sławomira 

Jaskłowskiego. 

Sławomir Jaskłowski- Radny Gminy Sochocin odpowiedział, że w studium to miejsce jest 

określone jako rów, dlatego jest tam to wgłębienie. 

Pani Marianna Chybała- Radna Powiatu Płońskiego również zaoferowała swą pomoc       

w tej sprawie.  

Pani Anna Giranowska- Radna Gminy Sochocin zwróciła się z zapytaniem do dyrektorów 

szkół podstawowych w Kołozębiu i Smardzewie o powody migracji dzieci do innych szkół. 

Jakie są podejmowane działania by zachęcić dzieci do pozostania w tych szkołach. 

Pani Małgorzata Tomaszek- Dyrektor SP Kołoząb odpowiedziała, że spowodowane jest to 

sytuacją mieszkaniową i pracą rodziców. W większości rodzice pracują w Płońsku i zabierają 

dzieci razem ze sobą. Organizowane są dni otwarte szkoły, dzieci uczęszczają w zajęciach, 

którymi były zachwycone. Prowadzone są integracje oddziałów przedszkolnych.  Ze względu 

na życie prywatne rodziców dla własnej wygody dzieci przenoszone są do innych szkół.  

Pan Andrzej Kozera- Dyrektor SP Smardzewo odpowiedział, że na 10 uczniów 

uczęszczających do szkoły 8 złożyło podanie o przyjęcie do szkoły w Sochocinie, 2 wycofało 

się w trakcie wakacji. O przyczynę należałoby zapytać się rodziców. Pan Dyrektor dodał, że 

Smardzewo jest ostatnia wioską na pograniczu gminy. Rodziny mieszkające na granicy wsi 

mają czasem bliżej do szkoły w Płońsku aniżeli w Smardzewie. Dodatkowo jest duża 

konkurencyjność ze strony szkoły w Sochocinie, gdzie na zajęcia dzieci ze Smardzewo 

bardzo chętnie jeżdżą.  

Pani Anna Giranowska- Radna Gminy Sochocin zapytała, czy w tym roku dzieci były na 

takich zajęciach otwartych w szkole w Sochocinie. 
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Pan Andrzej Kozera- Dyrektor SP Smardzewo odpowiedział, że nie były w tym roku. 

 

Ad – 11 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 11 

porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Przedstawił pierwszy projekt w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Pan Grzegorz Zientarski –Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin poruszył kwestię stawki opłat za 

umieszczenie w pasie drogowym reklamy. Zwrócił się z zapytaniem czy ta stawka 

obowiązuje za 1 sztukę reklamy czy w zależności od jej metrażu.  

Pan Grzegorz Zientarski –Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odpowiedział, że negatywny wpływ reklamy na pobocze i jezdnie jest 

znikomy. Dodatkowo firmy wystawiające swoje reklamy robią do na dłuższy czas i w tej 

sytuacji kierowano się czasem działalności firmy.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin dodał, że sentencją zadanego wcześniej 

pytania jest fakt, że cena reklamy będzie taka sama dla osoby, która postawi jej 1 m² i 10 m². 

Może to by wykorzystywane przez reklamodawców. Zwrócił się z prośbą do Radnych           

o przemyślenie tej kwestii. 

Wyniki głosowania:  

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

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

 Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sochocin do zawarcia 

porozumienia z Diecezją Płocką dotyczącego współpracy w ramach organizacji Światowych 

Dni Młodzieży 2016. 
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Pan Grzegorz Zientarski –Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odczytał 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. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego 

udostępnionego przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tego 

przystanku. 

Pan Grzegorz Zientarski –Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odczytał 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. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony 

pomnika przyrody. 

Pan Grzegorz Zientarski –Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odczytał 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.  

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin dla części działki oznaczonej nr. 150 położonej we wsi 

Smardzewo. 

Pan Stanisław Tabor- urbanista uzasadnił projekt uchwały, mówiąc, że jest to zakończenie 

procedury, która rozpoczęła się uchwałą z dnia 22 września 2014 roku. Dotyczyła przypadku 

działki nr 150 w Smardzewie, gdzie został postawiony budynek, który nieznacznie wszedł na 
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tereny w poprzednim studium w Starostwie określone jako użytki rolne. By uchronić dom 

jednorodzinny od rozbiórki należy zmienić miejscowy plan dla tej działki. Gmina nie poniesie 

dodatkowych kosztów za tę pracę. Procedura przebiegła sprawnie, nie było uwag więc teraz   

w gestii Radnych jest podjęcie tej uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt zmieniający uchwałę nr VI/55/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia             

7 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 

Gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy odczytała 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. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin. Poprosił o komentarz do projektu uchwały. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy- odczytała 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.  
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 

rok.  

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy- odczytała 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. 

 

Ad – 12     (wideo relacja czas 2.06-2.08) 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 12 

porządku obrad „Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej 

sesji”.  

 

Pan Krzysztof Rachuba – Radny Gminy Sochocin zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta. 

Na ostatniej sesji Radny poprosił o sprostowanie artykułu. Zapytał w którym Tygodniku się 

ono ukazało, gdyż w ocenie Radnego nic w tej kwestii nie zostało poczynione.  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie tej kwestii do protokołu  

i odpowie Radnemu na piśmie.  

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady poprosił by tą kwestię 

zaprotokołować. Jednocześnie zwrócił się do Radnego Krzysztofa Rachuby, informując,      

że odpowiedź otrzyma na piśmie. 
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Ad – 13 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  przeszedł do punktu 13 

porządku obrad „Wolne wnioski i zapytania”.  Zwrócił się z prośbą do Pana Przemysława 

Lach- Prezesa Centralnego Towarzystwa Handlowego oraz Pana Witolda Rytwińskiego- 

Pełnomocnika Zarządu Centralne Towarzystwo Handlowe o przedstawienie informacji na 

temat budowy małej elektrowni wodnej we wsi Gutarzewo. 

Pan Przemysław Lach- Prezes Centralnego Towarzystwa Handlowego przedstawił się 

oraz powitał wszystkich zgromadzonych gości. Poinformował, że udało się pozyskać firmie 

wszystkie potrzebne dokumenty i pozwolenia. Rozpoczęto na bazie tych dokumentów             

i zebranych środków budowę małej elektrowni wodnej w Gutarzewie. Wyjaśnił, że pomimo 

negatywnych opinii prasy (gazety Płońszczak) postara się dogłębnie i szczegółowo przekazać 

informacje o inwestycji oraz rozwiać wszelkie wątpliwości. Dodał, że nie będzie ona 

kolidowała z przyszłą inwestycją jaką ma się podjąć gmina Sochocin- budowa mostu            

w Gutarzewie. Poinformował, że poprzez budowę małej elektrowni przywróci się zniszczone 

spiętrzenie oraz zostanie wykonana kładka na moście, która umożliwić przechodzenie przez 

most pieszym i rowerzystom.  

Pan Witold Rytwiński- Pełnomocnik Zarządu Centralne Towarzystwo Handlowe 

przedstawił się oraz powitał wszystkich zgormadzonych gości. Poinformował, że chciałby 

doprecyzować przedstawione wcześniej informacje. Cała procedura inwestycyjna i proces 

przygotowania dokumentów pod budowę małej elektrowni zaczęła się 7-8 lat temu. 

Warunkiem było by budowa elektrowni nie blokowała budowy mostu w Gutarzewie.  

Dodał, że inwestycja elektrowni jest wpisana w pewien sposób w etap budowy mostu. 

Przyczółki elektrowni są zgodne z miejscem gdzie mają być przyczółki projektowanego 

mostu, będzie odtworzone wypiętrzenie i niecka pokładowa. Można zatem stwierdzić, że 

elektrownia stanowi pierwszy etap budowy mostu. Reasumując elektrownia w żaden sposób 

nie będzie blokowała budowy mostu co więcej jest pierwszym etapem w jego budowie. 

Wszystko zaprojektowane jest tak by służyło dobru ogólnemu zarówno mieszkańcom jak i 

inwestorom. Kładka po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Sochocin będzie otwarta dla 

wszystkich pieszych i rowerzystów. Inwestor jest dobrej myśli    i zakłada w przyszłym roku 

2016 otwarcie elektrowni. 



26 
 

Pan Jakub Gburzyński- Radny Gminy Sochocin zwrócił się z zapytaniem o moc 

elektrowni. 

Pan Witold Rytwiński- Pełnomocnik Zarządu Centralne Towarzystwo Handlowe 

odpowiedział 100 kW. 

Pan Wacław Rutkowski- Radny Gminy Sochocin zwrócił się z zapytaniem o wysokość 

progu. 

Pan Witold Rytwiński- Pełnomocnik Zarządu Centralne Towarzystwo Handlowe 

odpowiedział, że zgodnie z pozwoleniem w granicach 50-60 cm będzie wypiętrzone 

wszystko. Dodatkowo inwestor jest zobligowany do zarybiania rzeki i dopłacanie Związkowi 

wędkarskiemu za zarybianie. 

Pan Jakub Gburzyński- Radny Gminy Sochocin zwrócił się z zapytaniem jak będzie 

oparty most z dwóch stron. 

Pan Witold Rytwiński- Pełnomocnik Zarządu Centralne Towarzystwo Handlowe 

wytłumaczył, że most będzie oparty na przyczółkach mostowych, dalej jak jest niecka 

pokładowa za palami znajduje się głęboka dziura. Wszystko to zostanie wyrównane, 

zniwelowany zostanie grunt, zostaną zrobione gniazda pod paleniskowe. Most będzie 

przebiegał obok równolegle nie kolidując z elektrownią.  

Pan Jakub Gburzyński- Radny Gminy Sochocin zwrócił się z zapytaniem czy przyczółki 

będą daleko wprowadzone w głąb rzeki oraz o termin zakończenia budowy małej elektrowni 

wodnej. 

Pan Witold Rytwiński- Pełnomocnik Zarządu Centralne Towarzystwo Handlowe 

odpowiedział, że umiejscowione przyczółki będą szersze jak wcześniejsze. Termin 

zakończenia inwestycji szacuje się na ten rok lub wiosną przyszłego roku. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy Sochocin zawrócił się z zapytaniem dotyczącym 

kwestii zarybiania rzeki. Czy były prowadzone uzgodnienia z zarządcą rybackim tego 

odcinka rzeki- ciechanowskim Polskim Związkiem Wędkarskim. 

Pan Witold Rytwiński- Pełnomocnik Zarządu Centralne Towarzystwo Handlowe 

odpowiedział, że było prowadzone za wcześniejszego inwestora postępowanie wodno-

prawne. W tym momencie została nałożona na wniosek opłata za zarybianie. Pozwolenia 
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uzyskane za poprzedniego inwestora zostały przeniesione na firmę C.T.H. Wszystko zostało 

uzgodnione i spisano porozumienie nie zmieniając wcześniejszych ustaleń. Nikt nie podważa 

żadnych ustaleń i ich nie zmienia, również Pan Andrzej Konopka współwykonawca. 

Pozwolenie na budowę zostało uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego. Wszelkie obiekty 

architektoniczne na rzekach wymagają pozwolenia w Urzędzie Marszałkowskim. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny Gminy poinformował, że rozmawiał z dyrektorem okręgu 

ciechanowskiego, który nie miał wiedzy na ten temat. Żadnych ustaleń z zarządcą rybackim 

nie było, tylko dostali informację o zasadach ww. inwestycji. 

Pan Witold Rytwiński- Pełnomocnik Zarządu Centralne Towarzystwo Handlowe 

odpowiedział, że inwestor jest otwarty na warunki jakie przyjął, chociażby zarybianie, które 

ustalone jest zgodnie z normami. 

Pan Jakub Gburzyński- Radny Gminy Sochocin zaproponował zorganizowanie zebrania 

dla zainteresowanych mieszkańców wsi Koliszewo, Kępa, Podsmardzewo i Gutarzewo, gdzie 

Pan Przemysław Lach i Witold Rytwiński odpowiedzieli by na pytania mieszkańców. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że zorganizuje takie 

spotkanie. Właśnie z taką myślą zaprosił Przedstawicieli Firmy C.T.H. by rozwiać wszelkie 

wątpliwości mieszkańców co do budowy mostu w Gutarzewie. 

Pan Stanisław Woźniak-Radny Gminy Sochocin zwrócił się z zapytaniem czy budowa 

elektrowni w Gutarzewie nie wyeliminuje budowy elektrowni w Sochocinie. 

Pan Witold Rytwiński- Pełnomocnik Zarządu Centralne Towarzystwo Handlowe 

odpowiedział, że z informacji jakie posiada to nie, gdyż nie ma jeszcze zgłoszonych 

jakichkolwiek pozwoleń na budowę elektrowni w Sochocinie. 

Pan Przemysław Lach- Prezes Centralnego Towarzystwa Handlowego dodał, że przyszli 

tu aby współpracować. Nie chcą być „ciałem obcym” ani by ktoś tak o nich mówił. Są 

otwarci na spotkania i rozmowy z mieszkańcami bezpośrednio bez żadnych pośredników.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy Sochocin podziękował Panu Przemysławowi Lach 

oraz Witoldowi Rytwińskiemu za przybycie na sesję i przedstawienie informacji dotyczących 

budowy małej elektrowni w Gutarzewie. Ma nadzieję również, że to wystąpienie rozwiało 

wszelkie wątpliwości osób, które uważały, że mostu w Gutarzewie nie będzie. 
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Pan Jan Antonowicz- Członek Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w swoim 

wystąpieniu poruszył kwestię suszy jaka dotknęła gminę. Uczestniczył w komisji szacującej 

straty z jej powodu. Kwota odszkodowania z budżetu państwa jest niestety niewielka i nie 

wszyscy rolnicy ubiegający się ją otrzymają. Cała procedura trwa dość długo i Ci Państwo, 

którzy złożyli wnioski na początku wskazując zniszczenie na około 30% w tym momencie 

straty sięgają 80%. Osoby posiadające produkcję zwierzęcą mają również szansę na 

otrzymanie odszkodowań. Pula odszkodowań do podzielenia przez ministra jest bardzo mała, 

mimo wszystko Pan Antonowicz zachęcał do składania wniosków o suszowe, termin jest do  

4 września br. Dodatkowo jednym z elementów pomocy ma być ulga w podatku rolnym.  

Pan Jan Antonowicz zachęca Wójtów do składania wniosków w ministerstwie finansów          

o dofinansowania dla rolników. Poruszył kwestię dzików, które powodują straty w gminie.  

Chciałby wyjaśnić osobom poszkodowanym przez jak wyglądają procedury otrzymania 

odszkodowań  Koła Łowieckiego, dlatego zaprasza na konsultacje w tej sprawie. 

Pani Anna Giranowska– Radna Gminy Sochocin złożyła serdeczne gratulacje                     

i podziękowania dla organizatorów IX Dni Mieszkańca Gminy Sochocin. Pogratulowała Pani 

Renacie Krawczyk za doskonały wybór gwiazd wieczoru- MIG oraz dobór atrakcji dla 

mieszkańców chociażby w formie wesołego miasteczka prosto z Czech. Podziękowała            

i pogratulowała również za organizację dyskoteki, która odbyła się 1 sierpnia oraz maraton 

Legia MTB, który również cieszył się ogromnym powodzeniem. Radna jest pełna uznania za 

pracę przy współorganizacji dla Gminnego Ośrodka Kultury. 

Pani Danuta Fabich- Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej zwróciła się        

z prośbą do Państwa Radnych o rekomendacje prośby jednego z mieszkańców Pana Dariusza 

Szulca, który dzięki przychylności Pana Wójta może nieodpłatnie mieszkać w domu              

w Bolęcinie w zamian za pielęgnowanie cmentarza żołnierzy radzieckich. Niestety dom 

wymaga dużych remontów i nakładów finansowych. Mimo dużych chęci GOPS-u i Pana 

Wójta nie ma możliwości całkowitego wyremontowania. Pan Dariusz Szulc napisał list do 

Radnych z prośbą o jakąkolwiek pomoc, list rekomendacyjny maiłby podpisać w imieniu 

Radnych Pan Przewodniczący. (List stanowi załącznik do protokołu) 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do 

Radnych z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na podpisanie w ich imieniu tego listu. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15. 

 

Ad-14 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady VIII Sesji 

Rady Gminy słowami „Zamykam obrady VIII Sesji Rady Gminy”.  

 

                                                                                                 

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Wrońska 

 

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

Gminy Sochocin www.sochocin.pl. Nagranie słuchowe nr 69 dostępne do odsłuchu w Urzędzie Gminy Sochocin 

ul. Guzikarzy 9 09-110 Sochocin pok. Nr 18. 

http://www.sochocin.pl/

