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Protokół Nr XI/2015 

z XI Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 18 grudnia 2015 roku  

odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 

 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 XI 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. Pana Andrzeja Stolpę- Starostę Powiatu Płońskiego 

4. Panią  Mariannę Chybałę- Radna Powiatu Płońskiego, 

5. Pana Leonarda Milewskiego- Radnego Powiatu Płońskiego, 

6. Pana Piotra Dąmbrowskiego- Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, 

7. Pana Jana Antonowicza-Członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 

8. Panią  Elżbietę Krauze-Sekretarza Gminy 

9. Panią Marzannę Kucharzak –Skarbnika Gminy 

10. Panią Monikę Stępkowską- Smardzewską- Zastępcę Skarbnika Gminy 

11. Państwa Luka i Elżbieta Bartali- Prezes Zarządu Zakłady Mięsne Sochocin Sp. z o.o., 

12. Pan Luigi Pio Scordamaglia- Członek Rady Nadzorczej Zakłady Mięsne Sochocin Sp. 

z o.o., 
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13. Państwo Anna i Wiesław Wiśniewscy, 

14. Pana Przemysława Lach- Prezesa Centralnego Towarzystwa Handlowego, 

15. Pana Witolda Rytwińskiego- Pełnomocnika Zarządu Centralne Towarzystwo 

Handlowe, 

16. Przedstawicieli Wspólnoty Gruntowej wsi Sochocin: Pana Jana Krzysztofa 

Kwiatkowskiego, Panią Teresę Wlazło oraz Pana Krzysztofa Tralewicza, 

17. Pana Witolda Szymczaka, 

18. Pana Jarosława Wielechowskiego, 

19. Kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów szkół 

20. Kierowników wydziałów i pracowników Urzędu Gminy Sochocin 

21. 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 X Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 19 listopada 

2015 roku. 

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

5. Dyskusja. 

6. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

2) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok; 

3) w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2016 rok; 

4) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok; 

5) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok; 

6) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok; 

7) w sprawie uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata   

2016-2018; 

8) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin; 

9) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
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tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

10) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

11) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe; 

12) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty                             

za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

13) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

14) w sprawie przystąpienia Gminy Sochocin do Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania 

– Przyjazne Mazowsze; 

15) w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Sochocin; 

16) w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina 

Sochocin; 

17) w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych; 

18) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

19) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok. 

 

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

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy. 

 

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. 
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Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

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

19 listopada 2015 roku.”. 

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 X Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 19 listopada 

2015 roku. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

4  porządku obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych”. Poprosił o zabranie 

głosu Pana Andrzeja Romatowskiego -Wójta Gminy Sochocin. 

Informacja o działaniach międzysesyjnych 

Wójta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 18 grudnia  2015 roku 

 

„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

 

1. Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2015 r. 

zostały przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do 

komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

 

2. W okresie od 20 listopada podejmowane były działania w zakresie  bieżących spraw 

Gminy i Urzędu Gminy w formie 5 zarządzeń Wójta, najważniejsze z nich to zarządzenia 

dotyczące spraw finansowych i organizacyjnych. 
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3. W dniu 27 listopada w Urzędzie Gminy został przeprowadzony trening akcji kurierskiej              

z udziałem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie oraz 

przedstawiciela Starostwa.  

 

4. W ramach  pomocy materialnej dla uczniów: w formie  stypendium szkolnego przyznano  

świadczenia 163 wnioskodawcom na kwotę 61 870 zł. Udzielono pomocy w formie zasiłków 

szkolnych w wysokości 500 zł. 

 

5. W ramach Rządowego programu pod nazwą  „ Książki naszych marzeń” promującego 

czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży- uzyskaliśmy wsparcie finansowe w formie dotacji 

celowej na zakup książek do bibliotek szkolnych,  

w kwocie 4 170 zł. 

  

6. Dzięki  zaangażowaniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                    

w Sochocinie w sposób ciągły  realizowane jest zadanie z zakresu dystrybucji artykułów 

spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących.  

 

W miesiącu grudniu otrzymaliśmy 1 980 kg żywności. Wartość otrzymanych produktów 

wyniosła 7 678 zł. Do takiej formy pomocy kwalifikuje się 310 osób. 

Dodatkowo otrzymaliśmy  około 3 180 kg warzyw, owoców i innych produktów. Łączna 

wartość produktów dodatkowych wyniosła 5 527zł. Powyższe produkty zostały wydane lub 

dostarczone do miejsca zamieszkania osób samotnych i niepełnosprawnych. 

 

Na poprzedniej Sesji Rady Gminy przedstawiłem Państwu informacjęo zainstalowaniu punktu 

świetlnego w miejscowości Budy Ciemniewo. Jest to wynik  otrzymania błędnej informacji 

od Energa  Operator w Ciechanowie. W wyniku wyjaśnień -  Pracownik Energa Operator 

poinformował nas, że  punkt świetlny z winy ENERGA faktycznie został zainstalowany                

w miesiącu grudniu , a włączony będzie dopiero w pierwszej połowie 2016 roku. 

Za zaistniałą sytuację przepraszam.    

 

7.  Przedstawiam Państwu najważniejsze czynności podejmowane w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi. 
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• W listopadzie rozpoczęliśmy procedurę związaną ze ściąganiem należności za odbiór 

odpadów komunalnych. Do Urzędu Skarbowego zostało skierowanych 41 tytułów 

wykonawczych w związku  

z zaległościami płatności. 

• W dniu 1 grudnia został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się 

domki letniskowe.  

 

Wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z.o.o                 

w Płońsku. Oferta PGK  została wybrana przez komisję przetargową.  

W związku z powyższym w dniu 11 grudnia podpisałem Umowę z Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Płońsku   na odbiór odpadów komunalnych z terenu 

gminy Sochocin. 

Powyższa umowa  będzie obowiązywać od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. 

W  od  lutego 2016 roku odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych będzie 

odbywać się  dwa razy w miesiącu. Odpady segregowane  będą odbierane  1 raz w miesiącu.  

Odpady będą odbierane również z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe – 

częstotliwość odbioru  1 raz w miesiącu. 

Powyższy system odbioru odpadów został opracowany mając na względzie oczekiwania 

mieszkańców ( uwagi wpływające do Urzędu dotyczące odbioru odpadów zmieszanych 1 raz 

w miesiącu). 

 

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

• równanie nawierzchni dróg w miejscowościach: Koliszewo, Smardzewo, Sochocin -

ulice Wolności, Pułaskiego, Kwiatowa, Zakościelna, 

• wykonano prace związane z montażem studzienki z kratką ściekową w Sochocinie na 

ulicy Pułaskiego i Kwiatowej,  

• dożwirowano pobocze drogi asfaltowej w Kondrajcu,  

• dożwirowano  ulice  Wolności i Akacjową w Sochocinie,   

• zabezpieczono krawędzie jezdni asfaltowej destruktem w miejscowości Smardzewo 

            i Koliszewo oraz w Sochocinie na  ulicy Leśnej. 

 

9. W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące prace: 

• częściowy remont nawierzchni drogi w Podsmardzewie poprzez żużlowanie, 
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• częściowy remont nawierzchni drogi w miejscowości Kolonia Sochocin,   

• w trakcie realizacji jest zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Wycinki. 

          

10. Stan prac w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i studium 

uwarunkowań: 

• Trwają prace związane ze zmianą studium uwarunkowań  

i zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin. Do 28 listopada br. można było składać 

uwagi do projektu zmiany studium. W obecnej chwili trwa analiza  uwag do projektu 

studium.    

 

11. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje: 

•  Zakończono sporządzanie wniosku o dofinansowanie budowy dróg gminnych                     

w  miejscowości Sochocin. 

 • Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku dotyczącego dofinansowania projektu 

pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Sochocin”.                     

W ramach tego projektu planujemy  zakończyć budowę sieci  kanalizacji sanitarnej                      

w Sochocinie oraz sieci wodociągowej w Kondrajcu.  

• W trakcie opracowywania jest wniosek o dofinansowanie budowy drogi gminnej 

Gutarzewo-Podsmardzewo-Smardzewo. 

Powyższe plany inwestycyjne uzależnione są od pozyskania środków finansowych. 

 

12. Przedstawiam Państwu  działania   podejmowane w zakresie  Promocji Gminy: 

• W dniu 5 grudnia na Rynku w Sochocinie odbył się jarmark bożonarodzeniowy . 

 

Podczas Jarmarku mieli okazję zaprezentować się nasi lokalni rękodzielnicy. Było 

zorganizowanych wiele atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. 

• W omawianym okresie rozstrzygnięty został   Gminny konkurs plastyczny pn. „ Anioły, 

aniołki bożonarodzeniowe”. 

Na konkurs wpłynęło łącznie 158  prac, Nagrodzenie zwycięzców odbyło się podczas 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

• We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płońsku trwają działania związane                       

z opracowaniem zintegrowanej oferty turystycznej dla powiatu płońskiego w ramach których 

gmina Sochocin zamierza realizować m.in. park linowy i zagospodarować teren nad rzeką 

Wkrą.  
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Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień terenów pod inwestycję oraz tworzenie projektu parku 

linowego. 

 

Panie Przewodniczący!  

Wysoka Rado! 

 

Z przyjemnością informuję , że Urząd Gminy Sochocin, w wyniku pozytywnej oceny 

dokonanej  we wrześniu 2015 roku przez zewnętrznych audytorów, otrzymał  tzw. certyfikat  

Wspólnej Metody Oceny –CAF” przyznawany przez  Ministerstwo Administracji  

i Cyfryzacji. 

 

Proces poświadczania zastosowania CAF w Urzędzie  Gminy Sochocin był przeprowadzany 

podczas udziału  naszego Urzędu w  realizacji zadania pod nazwą „Przegląd standardów 

zarządzania jakością w jednostkach samorządu terytorialnego” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Liderem projektu było  Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji. Partnerami  projektu byli : Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet 

Ekonomiczny. Projekt miał na celu poprawę  funkcjonowania  Urzędu . W czasie realizacji 

projektu przeprowadziliśmy samoocenę, dokonaliśmy analizy mocnych i słabych stron 

Urzędu. Opracowaliśmy plany doskonalące naszą pracę, które  aktualnie realizujemy                    

w Urzędzie.  

Udział w projekcie jest potwierdzeniem, że Nasza praca ukierunkowana jest  na  

profesjonalną, rzetelną i zgodną z prawem obsługę  klientów Urzędu. 

 

Szanowni Państwo, 

W informacji międzysesyjnej przedstawiłem tylko  najważniejsze  działania. 

W codziennej pracy  w Urzędzie  Gminy wykonywanych jest wiele ważnych zadań                     

i czynności  w celu sprawnej obsługi mieszkańców i wszystkich klientów. 

 

  Dziękuję za uwagę.” 

 

 

 

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

Gminy Sochocin wg. stanu na dzień 10 grudnia 2015 roku. 
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Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta dotyczącego 

posiadania mapy gminy Sochocin. Zauważył, że wnioski na drogi są składane tylko na 

północną część gminy. 

Pan Wójt Andrzej Romatowski odpowiedział, że część południowa nie została 

„zapomniana”. Dodał, że Radny może mieć na myśli swoją drogę, która nie jest własnością 

gminy. W tej sytuacji należy wystosować pismo do Starostwa Powiatowego w celu ustalenia 

właściciela tej drogi.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny odpowiedział, że nie ma na myśli drogi w Drożdżynie. 

Dodał, że w  miejscowości Drożdżyn jest około 5 km dróg gminnych. Radny wytłumaczył, że 

chodzi mu o drogi po których porusza się autobus szkolny (w Drożdżynie i Niewikli). 

Pan Wójt Andrzej Romatowski odpowiedział, że w ramach funduszu sołeckiego były 

„robione” dwa razy po trzy wioski. Dodał, że środki z funduszu sołeckiego wraz                      

z pozyskanymi środkami z wniosków miały być połączone i za uzyskaną kwotę wykonano 

prace nie tylko w części północnej gminy Sochocin, ale również we wschodniej: Kuchary 

Żydowskie, Kuchary Królewskie, Jędrzejewo. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że idąc zgodnie ze wskazówkami zegara 

Drożdżyna będzie na końcu.  

Pan Wójt Andrzej Romatowski odpowiedział, że wszystko będzie zależało od pozyskanych 

środków. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady dodał, że wszystkiego na raz Wójt nie 

ma możliwości wykonać. 

Pan Wójt Andrzej Romatowski dodał, że darzy Radnego Dariusza Kujawskiego 

szacunkiem gdyż dba o swoich wyborców. Jednakże wszystkiego nie ma możliwości 

wykonać ze względu na istniejące zaległości. Projekt na świetlicę w Drożdżynie jest, na drogi 

nie będzie już środków. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że świetlica będzie wykonana ze środków 

funduszu sołeckiego, żaden wniosek na drogi nie został złożony. Gdyby była możliwość 

wyboru między świetlicą a drogą, to do modernizacji wybrana by była droga. 
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Pan Sławomir Jaskłowski- Radny zwrócił się do Pana Wójta z zapytaniem dotyczącym 

kładki w Kołozębiu. Jej brak stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego życia. Wielokrotnie 

ta sprawa była zgłaszana do Pana Wójta jednakże pozostała bez odzewu. Zwrócił  się                   

z zapytaniem co w przypadku gdy zdarzy się wypadek, kto zapłaci odszkodowanie. 

Pan Wójt Andrzej Romatowski odpowiedział, że materiały są już zakupione i wszystko jest 

w trakcie realizacji. Wykonawca zagwarantował wykonanie kładki. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady dodał, że po rozmowie z Panem 

Grzegorzem Zientarskim uzyskał informacje, że część robót związanych z kładką jest 

wykonana (przygotowany materiał). Trzeba poczekać w tym momencie na montaż.  

Pan Sławomir Jaskłowski- Radny poinformował, że sołtys Kołozębia zainwestował swoje 

środki i swój czas i widocznie o nim zapomniano. 

Pan Wójt Andrzej Romatowski odpowiedział, że o tej sprawie wie dopiero od pół roku.  

 

Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

5 

„Dyskusja”. Zaprosił Państwa Radnych do dyskusji.  

 

Ad – 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do pkt. 6 porządku 

obrad „Podjęcie uchwał”.  

1. Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin. Poinformował, że Państwo Radni w materiałach na Sesję otrzymali projekt 

uchwały.  

Następnie poprosił   Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy   o przedstawienie wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 
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„Panie Przewodniczący !  

Państwo Radni!  

Szanowni Państwo! 

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych  na dzisiejszą Sesję  Rady Gminy przygotowany 

został projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wielkości liczbowe               

w projekcie uchwały zostały przeszacowane zgodnie ze wskaźnikami opublikowanymi przez 

Ministerstwo Finansów 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016-2022 czyli okres  spłaty zaciągniętych 

pożyczek  i kredytów. 

W załączniku nr 1  do przygotowanego projektu uchwały  przedstawione są  planowane 

dochody  oraz wydatki bieżące i majątkowe, a także  przewidywany wskaźnik zobowiązań na  

lata 2016-2022. 

 Planowane limity wydatków bieżących nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. 

Planowane dochody i wydatki  w 2016 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały 

budżetowej. 

Prognozę wydatków majątkowych oparto  głównie na możliwościach kredytowych gminy 

Sochocin oraz możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej a także 

możliwością  przeznaczenia części dochodów  własnych. 

W 2016 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 552 379 złotych. 

Zaplanowano również zaciągniecie kredytu w wysokości 775 427 złotych.  

z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz na  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań             

z tytułu kredytu i pożyczki. 

W załączniku nr 2 przedstawiony jest wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Zaplanowane przedsięwzięcia  na lata 2016 – 2019 mają na celu poprawę jakości życia                 

w gminie Sochocin. 
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Są  to:  

 budowa mostu w Gutarzewie – nakład finansowy  1 550 000 złotych.  

 modernizacja dróg w Sochocinie  -nakład finansowy  1 550 000 złotych. 

Wydatki majątkowe na powyższe przedsięwzięcia w 2016 roku wynoszą  

100 000 złotych., w latach 2017-2019 – 1 000 000 złotych. rocznie. 

 W projekcie uchwały  widnieją zapisy dotyczące upoważnienia Wójta  do zaciągania 

zobowiązań: 

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Spełnia wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa oraz uwzględnia rzeczywiste 

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

W związku z powyższym proszę  Państwa Radnych o podjęcie uchwały.  

Dziękuję za uwagę.” 

Opracowanie: Elżbieta Krauze -  na podstawie materiałów przygotowanych na Sesję Rady Gminy z dn. 

18.12.2015 oraz po konsultacji z Panią Marzanna Kucharzak- Skarbnikiem Gminy. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu 

Andrzejowi Romatowskiemu – Wójtowi Gminy. Następnie poprosił o odczytanie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sochocin Sekretarza Gminy –Panią Elżbietę Krauze. 

Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy -odczytała uchwałę  Nr Ci.378.2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia   08 grudnia 2015 roku 

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

o wieloletniej prognozie finansowej. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Elżbiecie 

Krauze – Sekretarzowi Gminy. Zwrócił się z zapytaniem do Radnych, czy ktoś z Państwa 

chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. 
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Pani Jolanta Kochanowska- Radna powiedziała co następuje. 

„Panie Przewodniczący !  

Państwo Radni!  

Szanowni Państwo! 

 

Po dokonaniu analizy złożonych projektów uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej, proponujemy dokonanie następujących poprawek            

w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej: 

 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40 000 złotych i zwiększenie wydatków 

majątkowych o kwotę 40 000 złotych. 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok proponujemy zmniejszenie 

wydatków bieżących w dziale: 

 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 01010 Infrastruktura wodociągowa §4300 Zakup 

usług pozostałych o kwotę 10 000 złotych, 

 750 Administracja Publiczna, rozdział 75023 Urząd Gminy §4010 Wynagrodzenie 

osobowe pracowników o kwotę 10 000 złotych, w kolejnym rozdziale 70575 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego §4300 Zakup usług pozostałych 

zmniejszenie o 20 000 złotych. 

Powyższe zmniejszenie o kwotę 40 000 złotych proponujemy przeznaczyć na rozbudowę 

sieci wodociągowej w miejscowości Kondrajec, zwiększając wydatki w dziale 010 Rolnictwo 

i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi w §6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych o kwotę 40 000 złotych. 

Dziękuję za uwagę.” 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Jolancie 

Kochanowskiej- Radnej. Jednocześnie zwrócił się z zapytaniem do  Wójta Gminy- Andrzeja 

Romatowskiego czy wyraża zgodę na powyższe poprawki. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy wyraził zgodę na wprowadzone poprawki. 

Pan Krzysztof Rachuba- Radny zwrócił się z zapytaniem do Pani Jolanty Marii 

Kochanowskiej- Radnej dlaczego te środki zostaną przekazane na wodociągowanie                       

we wsi Kondrajec skoro w innych wsiach również jest zapotrzebowanie na wodę.  
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Pani Jolanta Kochanowska- Radna odpowiedziała, że są aktualne  plany związane                     

z wodociągowaniem we wsi Kondrajec. Dodatkowo cztery rodziny, które złożyły wniosek                        

o zabezpieczenie środków w budżecie na wyżej wymienioną inwestycję mają bardzo ciężką 

sytuację życiową. Decyzją obu Komisji było znalezienie środków w budżecie by wspomóc 

finalizację inwestycji. Ważne jest, że plany są nadal aktualne i nie ma potrzeby projektowanie 

tej sieci od początku. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy dodał, że w jednej z rodzin 

jest ciężko chore dziecko. Brak wody w domach uniemożliwia normalne funkcjonowanie tych 

rodzin. Należy pomóc tym ludziom bez względu na wszytko.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy dodał, że bardzo istotną kwestią są ważne projekty. 

Koszty nowych projektów są bardzo wysokie. W chwili obecnej Urząd jest na etapie 

tworzenia nowego projektu wodno-kanalizacyjnego. Osoby, które nie mają wody zawsze 

mogą się zgłaszać z prośbą. W miarę możliwości będą pozyskiwane środki finansowe na 

sfinalizowanie projektów budowy sieci wodociągowej. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy dodał, że jest jeszcze kwestia 

Milewa, gdzie mieszkańcy mają podłączoną wodę ,a nie mogą z niej korzystać. Trzeba w tym 

miejscu wykonać spinkę.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy wyjaśnił, że spinka jest to połącznie dwóch 

wodociągów (z ujęcia Smardzewo i z ujęcia Rzy). W 2013 roku mieszkańcy popłacili za 

przyłącza, a zamiast wody jest sam piasek. Prace związane z połączeniem spinki mają na celu 

doprowadzenie wody do gospodarstw.  

Pani Anna Giranowska- Radna wyjaśniła, które rodziny starają się o wodociągowanie we 

wsi Kondrajec: Państwo Napiórkowscy, Państwo Chodorscy, Państwo Jędrzejewscy oraz 

Państwo Kazimierscy. Dodała, że na posiedzeniu Komisja Gospodarcza również analizowała 

wniosek i poparła w dofinansowanie inwestycji wodociągowania.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta Andrzeja 

Romatowskiego o koszt składanego wniosku o kanalizację. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że na wstępnym etapie jest to koszt 

około 5 500 000 złotych. Istnieje możliwość złożenia wniosków do Funduszu Narodowego 

Ochrony Środowiska, gdzie jest możliwość pozyskania 85% pokrycia  na inwestycję oraz do 
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PROW-u (pozyskanie ok. 63% pokrycia na inwestycję). Pozyskane środki będą przeznaczone 

na kanalizację w miejscowości Sochocin.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie 

wniesione  propozycje autopoprawek Wójta do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniesione przez Wójta propozycje                   

autopoprawek zostały przez Radę Gminy przyjęte jednogłośnie. 

Przerwa 10 minut 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

XI/82/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 2. 

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

większością głosów. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy powiedział,                                  

że przystępujemy do podjęcia: 

2. Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. Poinformował, że Państwo Radni              

w materiałach na Sesję otrzymali wszystkie materiały dotyczące budżetu. Następnie poprosił  

Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział, co następuje: 

„Panie Przewodniczący !  

Państwo Radni!  

Panie  i Panowie Sołtysi! 

Zaproszeni Goście! 

Szanowni Państwo! 
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W dniu dzisiejszym  spotykamy się na sesji szczególnie ważnej, dotyczącej budżetu gminy  

na 2016 rok. Projekt uchwały budżetowej został opracowany  do dnia 15 listopada oraz 

przedłożony Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej , która wydała 

pozytywną opinię. Projekt uchwały został  również przedstawiony Państwu na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej .  

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Gospodarcza wydały pozytywną opinię. Projekt powyższej 

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

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

zawarte w uchwale budżetowej oraz załącznikach.  

 

Dochody w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano w kwocie  

16 835 640 złotych, są to dochody bieżące . 

 Najwyższe  dochody zaplanowano w następujących  działach klasyfikacji budżetowej : 

 

1)  dział 758 – Różne rozliczenia –7 671 282 złotych jest to subwencja ogólna  oraz 

jej części :  

 oświatowa w kwocie - 4 667 814 złotych,  

 wyrównawcza           – 3 003 468 złotych. 

 

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

posiadających osobowości prawnej  plan - 5 750 822 złotych.  

 

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

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:  

 

 udział gminy  w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa – 

3 065 632 złotych.  

  wpływy z  podatku od nieruchomości – 1 788 995 złotych. 

 Wpływy z podatku  rolnego , leśnego, od środków transportowych i opłat lokalnych – 

908 195 złotych. 

 

3)  dział 852 – pomoc społeczna, w którym dochody zaplanowano w wysokości              

2 223 050 złotych,  
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Szanowni Państwo !  

 

Wydatki zaplanowano w kwocie 17 388 019 złotych, w tym:  

 wydatki bieżące, które wynoszą 16 410 211 złotych, co stanowi 94,38% wydatków 

ogółem, 

  wydatki majątkowe w kwocie 977 808 złotych, co stanowi 5,62 % wydatków 

ogółem.  

Limity najwyższych  wydatków według działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano w 

następujący sposób: 

1) Dział 600 – transport i łączność – planowane wydatki stanowią kwotę 1 338 178 

złotych tj. 7,70% wydatków ogółem, w tym na drogi gminne przeznaczonych jest 

1 272 593 złotych. 

2) dział 710 –Działalność usługowa – 50 000 złotych, w tym na plan zagospodarowania 

przestrzennego 40 000 złotych. 

3)  dział 750 – administracja publiczna – 3 306 496 złotych, w tym wydatki bieżące    

( 3 272 496 złotych)  i wydatki majątkowe ( 34 000 złotych) 

 

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

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

wynagrodzeń, koszty administracyjne gospodarki odpadami, wydatki związane                              

z dochodzeniem należności. 

Z ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup pieców centralnego ogrzewania, 

centralnej niszczarki, wymianę centrali telefonicznej  Ogółem wydatki na administrację 

stanowią 19,02% wydatków ogółem. 

 

4) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa 

 -156 700 złotych, w tym wydatki związane z utrzymaniem  ochotniczych straży 

pożarnych – 153 700 złotych  (gotowość bojowa samochodów i sprzętu jednostek 

OSP  oraz budynków ) 

5) dział 757 – Obsługa długu publicznego –60 000 złotych.  

6) Dział 758–Rożne rozliczenia - 100 000 złotych. jest to rezerwa ogólna i celowa; 

7) dział 801 – oświata i wychowanie – 7 056 513 złotych,  
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8)  dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza -169 444 złotych. 

 

Ogółem wydatki na oświatę zaplanowano w kwocie 7 225 957 złotych, co stanowi około 

41,56 % wydatków ogółem.  

 

Wydatki na poszczególne  placówki oświatowe zaplanowano w wysokości: 

 Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie -  4 707 280 

złotych. 

 Szkoła Podstawowa w Kołozębiu – 1 012 277 złotych. 

 Szkoła Podstawowa w Smardzewie –793 500 złotych. 

 

9) dział 851 – Ochrona zdrowia -   są  to wydatki związane z realizacją  

profilaktycznych programów gminnych –zaplanowano je  

w wysokości 78 000 złotych.  

 

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

2 807 298 złotych, stanowią 16,15  % wydatków ogółem.  

 

11)  dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –1 509 758 złotych, co 

stanowi 8,68 % wydatków ogółem, w tym : 

 Gospodarowanie odpadami  komunalnymi  - 931 620  złotych. 

 oczyszczanie miast i wsi – 105 000 złotych. 

 oświetlenie ulic, placów dróg – 300 938  złotych. 

 

12)  dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 – 532 919 złotych, - jest  dotacja dla instytucji kultury ,  biblioteki , utrzymanie 

świetlicy w  Kołozębiu. 

 

13)  dział 926 – Kultura fizyczna –  122 411  złotych.  z przeznaczeniem na utrzymanie 

stadionu w Sochocinie, udzielenie dotacji dla Gminnego klubu sportowego „Wkra” 

oraz zakup placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego. 

 

W 2016  roku zaplanowano wydatki na  następujące  zadania inwestycyjne nie objęte 

Wieloletnią Prognozą Finansową : 
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1) modernizacja dróg gminnych -773 830 złotych,  (Milewo-Smardzewo-Kępa;  Kuchary 

Żydowskie -Jędrzejewo-Kuchary Królewskie; Wierzbówiec-Żelechy). 

 

Zaplanowane przedsięwzięcia wieloletnie w 2016 roku to: 

1) modernizacja dróg na terenie Sochocina  - 50 000 złotych.  

 

2) budowa mostu w Gutarzewie – 50 000 złotych. 

 

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 

stanowią  kwotę  289 292 złotych. 

 

Planowane zadłużenie na początek roku  wynosi  1 191 693 złotych.  ( co stanowi 7,02 % 

planowanych dochodów ) natomiast na koniec roku – 1 744 072 złotych. 

 ( co stanowi 10,36 % planowanych dochodów ) 

 

Planuje się deficyt budżetu w wysokości 552 379 złotych. 

Planuje się  zaciągnięcie kredytu w wysokości 775 427 złotych, który zostanie przeznaczony 

na pokrycie deficytu oraz na spłatę  zobowiązań  z tytułu zaciągniętej pożyczki ( rata w 2016 

roku wynosi 98 048 złotych) i kredytu (rata w 2016 roku wynosi  125 000 złotych). 

 

W projekcie omawianej uchwały  widnieją zapisy dotyczące upoważnień Wójta do: 

  zaciągania kredytów i pożyczek  oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

deficytu przejściowego wciągu roku budżetowego do wysokości 500 000 złotych, 

 lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych, 

 dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, 

 dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, 

w wyjątkiem  kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji istniejących. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! 

 

W przedstawionym projekcie uchwały budżetowej  zostały uwzględnione: 

 

 dochody i wydatki dotyczące obowiązkowych zadań własnych gminy, zadania                    

z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie, 

 planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące, 

  zaplanowano sfinansowanie deficytu  budżetowego a także rozchody  

w związku z wcześniej zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, 

 zachowana została korelacja wartości wskazanych w projekcie uchwały budżetowej na 

2016 rok i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

 na miarę naszych możliwości uwzględnione zostały wydatki na inwestycje, w celu 

poprawy  warunków życia mieszkańców. 

W związku z powyższym proszę Państwa Radnych  o podjęcie  uchwały  

w  sprawie  budżetu  na 2016 rok. 

Dziękuję za uwagę.” 

Opracowanie: Elżbieta Krauze -  na podstawie materiałów przygotowanych na Sesję Rady Gminy z dn. 

18.12.2015 oraz po konsultacji z Panią Marzanna Kucharzak- Skarbnikiem Gminy. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy następnie poprosił                        

o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  budżetowej na 

2016 rok – Panią Elżbietę Krauze. 

Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.379.2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  08 grudnia 2015 roku             

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

budżetowej na 2016 rok. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Elżbiecie 

Krauze – Sekretarzowi Gminy i poprosił Panią Jolantę Kochanowską – Przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej o odczytanie uchwały Komisji.  
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Pani Jolanta Kochanowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę              

Nr 3/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 

wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały budżetowej 

na 2016 rok. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Jolancie 

Kochanowskiej - Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i poprosił Panią  Annę  Giranowską – 

Przewodniczącą Komisji Gospodarczej o odczytanie uchwały. 

Pani Anna Giranowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej odczytała uchwałę               

Nr 2/2015 Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin z dnia 20 listopada 2015 r.                       

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

budżetowej na 2016 rok. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  - podziękował Pani Annie 

Giranowskiej – Przewodniczącej Komisji Gospodarczej i poprosił Panią Skarbnik                        

o przedstawienie autopoprawek do  projektu uchwały budżetowej. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała, co następuje: 

„Autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin  na 2016 rok. 

W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin  na rok 2016 wprowadza się następujące 

zmiany: 

      1.  §2   projektu uchwały otrzymuje brzmienie:  

         ,, Wydatki w łącznej kwocie 17 388 019,79 zł, w tym: 

   1) wydatki bieżące w kwocie 16 370 211, 57 zł,  

   2) wydatki majątkowe w kwocie  1 017 808, 22 zł, 

           - zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.” 

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały ,, Wydatki” 

     wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.     

3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 14 do projektu uchwały „Wydatki na zadania 

inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” wg załączonej 

tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki. 
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W tabelach Nr 1 i 2 przedstawiono zaktualizowane załączniki odpowiednio Nr 2 i 14 do 

projektu uchwały w związku z dokonanymi zmianami do projektu uchwały budżetowej 

Gminy Sochocin na 2016 rok. Dziękuję”. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik             

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

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

z informacją, że w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok przeznaczone jest 50 000 

złotych na modernizację dróg w miejscowości Sochocin. Zwrócił się jednocześnie                         

z zapytaniem czy są konkretnie wyznaczone drogi, które mają zostać zmodernizowane. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że w tym miesiącu będzie składany 

wniosek do mazowieckiej jednostki w sprawie dofinansowania na modernizację dróg,                   

a dotyczy to asfaltowania i chodnikowania dróg na osiedlu „Duchniki”. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozdziału 75022- Rady 

Gminy dlaczego jest znaczny wzrost zaplanowanych środków w porównaniu                             

z ubiegłorocznymi środkami. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zostały przyjęte dane na 

podstawie przeliczeń z wydziału Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych. Zakłada się, że 

mogą wystąpić sesje nadzwyczajne w związku ze składanymi projektami. Zabezpieczono 

10 000 złotych na projekt z tabletami dla Radnych. Z tego wynika większa suma. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozdziału 75075- 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zostało zdjęte 20 000 złotych mimo tego nadal 

suma wynosi 86 705 złotych. W ubiegłym roku na promocję przeznaczone było 62 000 

złotych i również były zdejmowane środki. Radny zwrócił uwagę na §4300- Zakup usług 

pozostałych 70 2015 złotych. Na co zaplanowane są tak liczne środki. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wynika to z planowanych 

imprez w Sochocinie i w Milewie , gdzie trzeba zabezpieczyć na nie środki. Jeżeli wystąpią 

możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie, wtedy złożymy wniosek                

i zmniejszą się wydatki ze środków własnych. 
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Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował Wójta Gminy, że niepokoi go deficyt budżetu, 

gdzie trzeba na inwestycje wziąć kredyt w wysokości ponad 500 000 złotych oraz spłacać 

kredyt kredytem.  

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy poinformowała, że na koniec roku na 

rachunku budżetu pozostają wolne środki. W przyszłym roku po rozliczeniu wolnych 

środków, które pozostaną na rachunku budżetu w pierwszej kolejności przeznaczone zostaną  

na spłatę kredytu i pożyczki tj. na rozchody oraz na zmniejszenie deficytu. Nie będzie takiej 

sytuacji gdzie zaciąga się kredyt by spłacić istniejące zobowiązania kredytowe. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie 

wniesione  propozycje autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniesione przez Wójta propozycje                   

autopoprawek zostały przez Radę Gminy przyjęte jednogłośnie. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

XI/83/2015 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin  na rok 2016 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 2. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  że uchwała Budżetowa Gminy Sochocin  na 2016 

rok została przyjęta większością głosów. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

3.  planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2016 rok. Poinformował, że w materiałach na sesję 

Radni otrzymali proponowany plan pracy Rady Gminy Sochocin na 2016 rok. Zwrócił się               

z zapytaniem czy w związku z projektem uchwały są jakieś pytania. 

Nie było uwag. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 
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Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

4.  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

Pani Jolanta Kochanowska- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 

Radni otrzymali w materiałach na sesję plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 oraz 

projekt uchwały. Uzasadniła również projekt uchwały po poprawce. 

Nie było uwag. 

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: 

5. planu pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok. 

Pani Anna Giranowska- Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, że Radni 

otrzymali w materiałach na sesję plan pracy Komisji Gospodarczej na rok 2016 oraz projekt 

uchwały. Uzasadniła również projekt uchwały. 

Nie było uwag. 

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: 

6. uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Sochocin na 2016 rok, 

 oraz projekt uchwały w sprawie: 

7.  uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018. 
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Pani Barbara Woźniak- Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przedstawiła proponowane projekty uchwał wraz z uzasadnieniem 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018: 

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: 

8.  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku poinformowała, że 

Radni otrzymali w materiałach na sesję ww. regulamin wraz z  projektem uchwały. 

Uzasadniła także projekt 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 uchwały w sprawie: 

9. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,           

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku 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. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

10.  wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty;. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku przedstawiła 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zauważył, że kwoty podane w projekcie uchwały              

(10 zł od segregowanych i 15 zł od niesegregowanych) odkąd do przetargu startuje tylko 

jedna spółka (PGK Płońsk) sukcesywnie wzrastają. Dla niektórych rodzin jest to wzrost 

kosztu o 100-200%.  Poprzednio rodziny wielodzietne płaciły 3-4 zł od osoby. W tym 

momencie jest to 10 zł od osoby. Zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta co można poczynić 

by nie godzić się na te stawki, a także jakie działania podjąć w celu przeciwstawienia się 

takiemu procederowi. Jak jest gwarancja, że za rok te stawki znowu nie wzrosną. 

Poinformował, że w przypadku gdy Rada Gminy obniży stawki to system nie będzie się sam 

spłacał i trzeba będzie dołożyć środki z budżetu gminy. Podwyższenie stawek będzie 

„uderzało” w mieszkańca gminy. 

Pan Wójt Andrzej Romatowski odpowiedział, że nie jest w stanie przewidzieć co                     

w przyszłym roku zaoferuje prezes PGK. Faktem jest, że w przetargu nieograniczonym 

startuje tylko 1 firma i Urząd nie ma na to wpływu. Wzrost stawek wynika również                   

z częstotliwości odbioru śmieci (2 razy w miesiącu). 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny poinformował, że przy wzroście stawki za śmieci 

segregowane nie ma możliwości zachęcać mieszkańców by zaczęli odpady segregować. 

Zaproponował by na konwencie wójtów, pan Wójt zwrócił się z problemem wzrastających 

stawek do wójtów innych gmin by wspólnie podjęli działania i negocjacje                                
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z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Stawki za śmieci w gminach innych 

powiatów są mniejsze i nie jest powiedziane, że muszą wzrastać.  

Pan Wójt Andrzej Romatowski odpowiedział, że jest to słuszna uwaga i poruszy ten temat 

na najbliższym konwencie. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta co zostało zrobione 

przez ostatni rok w celu uszczelnienia systemu odbioru odpadów komunalnych. Czy ilość 

złożonych deklaracji jest zgodna z ilością mieszkańców oraz czy ilość złożonych deklaracji 

zgadza się z ilością posesji w poszczególnych miejscowościach.  

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku odpowiedziała, że 

ilość złożonych deklaracji nie zgadza się z ilością zameldowanych mieszkańców. Wynika to     

z ustawy gdzie ważna jest nie ilość osób zameldowanych, a zamieszkałych na danym terenie. 

W odniesieniu do ilości złożonych deklaracji, a ilości posesji również nie będzie się zgadzało. 

Wynika to np. z sytuacji gdzie dwie rodziny zamieszkują jeden budynek. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem czy była sprawdzana ilość 

złożonych deklaracji z faktycznie zamieszkałymi mieszkańcami danej posesji. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku odpowiedziała, że 

w przypadku posiadania wiedzy, że w danej posesji mieszka więcej osób niż wskazanych na 

deklaracji to wysyłane są wezwania do złożenia zmiany deklaracji.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny stwierdził, że są to działania po najniższej linii oporu. 

Łatwiej podnieść stawki za śmieci niż sprawdzić stan faktyczny osób niepłacących                  

i zamieszkałych na terenie gminy. 

Pan Wójt Andrzej Romatowski odpowiedział, że w tym roku suma zadłużenia za śmieci 

wynosi około 30 000 złotych. Na bieżąco wysyłane są tytuły wykonawcze do Urzędu 

Skarbowego. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku uściśliła, że przed 

każdą zmianą stawki należy przed wysłaniem upomnienia wysłać decyzję o naliczeniu opłaty. 

Do tej pory zostało wysłane 200 upomnień, 100 decyzji i 41 tytułów wykonawczych            

(po zmianie stawki w lutym br.)  
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Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem czy „wykryto” osoby niepłacące. 

Dodał, że nie można ponosić kosztów za kogoś, kto jest „cwany”. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku odpowiedziała, że 

było wysłanych kilka decyzji w tym roku, jednakże te osoby nadal nie płacą.  

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny poinformował, że na ostatnim spotkaniu Radni ustalili by 

zmienić stawki za śmieci: 

9 złotych- segregowane 

16 złotych- niesegregowane. 

Wyniki głosowania projektu uchwały po zmianach: 

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: 

11. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe . 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku przedstawiła 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że na spotkaniu Radnych dotyczącym 

określenia stawek zostały ustalone stawki za pojemnik 120 litrów: 

 20 złotych (odpady segregowane)  

 30 złotych (odpady niesegregowane) 

Pani Anna Giranowska – Radna poinformowała, że na spotkaniu zostały ustalone stawki za 

pojemnik 120 litrów: 

 20 złotych (odpady segregowane)  

 25 złotych (odpady niesegregowane) 

Pan Wójt Andrzej Romatowski zwrócił się do Radnego Dariusza Kujawskiego, że należy 

wziąć pod uwagę to, że śmieci z domków letniskowych będą zabierane raz w miesiącu. 
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Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że śmieci będą odbierane tylko przez              

7 miesięcy, a ustawa zobowiązuje do przeliczenia rocznego. 

Pan Wójt Andrzej Romatowski dodał, że mieszkańcy z domków letniskowych nie 

zamieszkują na stałe w gminie Sochocin i nie ma potrzeby zwiększać im kosztów za odpady 

komunalne. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zgłosił wniosek formalny na zmianę w projekcie uchwały 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe: stawek za pojemnik 120 litrów: 

 20 złotych (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny)  

 30 złotych (jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny) 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” –5  Radnych, „przeciw” – 6,  „wstrzymał się od głosu” – 4. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, wniosek formalny Pana Dariusza Kujawskiego nie 

został przyjęty. 

Pani Anna Giranowska- Radna zgłosiła wniosek formalny na zmianę w projekcie 

uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe: stawek za pojemnik 120 litrów: 

 20 złotych (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny)  

 25 złotych (jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny) 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” –11  Radnych, „przeciw” – 3,  „wstrzymał się od głosu” – 1. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że wniosek formalny Pani Anny Giranowskiej został 

przyjęty większością głosów. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 
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Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 12,  Radnych, „przeciw” – 3,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

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

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

12.  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku 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. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

13. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku 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. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

14. przystąpienia Gminy Sochocin do Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania – Przyjazne 

Mazowsze. 

Pani Renata Krawczyk- Inspektor ds. promocji, zdrowia i sportu przedstawiła projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem.  
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Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

15. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sochocin, 

oraz projekt uchwały w sprawie: 

16. w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina 

Sochocin. 

Pani Agnieszka Wiśniewska- Kierownik Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw 

Organizacyjnych przedstawiła projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały dopiero                     

w uzasadnieniu można dowiedzieć się o tym, że chodzi o dzieci, które nie są objęte obwodem 

szkoły. W projekcie uchwały na początku nie ma zawartych tych informacji. Czytając sam 

projekt uchwały bez uzasadnienia można wywnioskować, że chodzi o dziecko zamieszkujące 

Sochocin jak i Nowe Miasto. 

Pani Beata Grabarczyk-Tomaszewicz- Dyrektor PZSiPS w Sochocinie wyjaśniła, że 

wynika to z ustawy, która narzuca taki zapis. Rekrutacji podlegają tylko te dzieci, które są 

niezamieszkałe w Gminie Sochocin. Każde dziecko zamieszkałe przyjmowane jest z urzędu.  

Wyniki głosowania projektu uchwały określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Sochocin: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących w 

postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Sochocin: 
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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: 

17. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz                 

z uzasadnieniem, że w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy             

o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym koniecznie jest dostosowanie wzorów 

formularzy, informacji i deklaracji podatkowych odpowiednio do wprowadzonych zmian.  

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: 

18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin, 

oraz projekt uchwały w sprawie: 

19. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok. 

 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał wraz                 

z uzasadnieniem: 

„Wysoka Rado 

W przedstawionych projektach uchwał dokonano następujących zmian: 

Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 33 366 złotych; 

 W dziale 750 zwiększono dochody o kwotę 500 złotych z tytułu wpłat darowizn na 

zakup sztandaru; 

 W dziale 756 zwiększono dochody o kwotę 166 złotych z tytułu opłaty za zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu oraz o 2 000 złotych z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych tj. do wysokości uzyskanych dochodów; 
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 W dziale 801 zwiększono dochody o kwotę 28 700 złotych z tytułu odpłatności za 

wyżywienie w związku zwiększą liczba dzieci korzystających z żywienia; 

 W dziale 852 zwiększono dochody o kwotę 2 000 złotych z tytułu darowizny od 

fundacji ENERGA na poprawę sytuacji bytowej mieszkańca gminy. 

Wydatki ogółem budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 33 366 złotych. 

 W dziale 600 zmniejszono wydatki o kwotę 30 000 złotych na modernizację drogi 

transportu rolniczego w miejscowości Smardzewo i przeznaczono je na bieżące 

utrzymanie dróg; 

 W dziale 700 zmniejszono wydatki o kwotę 15 000 złotych w związku z niższymi niż 

przewidywano kwoty wydatków na gospodarkę gruntami; 

 W dziale 750 zmniejszono wydatki o kwotę 9 000 złotych w związku z niższymi niż 

przewidywano kwoty wydatków na diety Radnych i Sołtysów; 

 W dziale 801 zwiększono wydatki o kwotę 36 500 złotych z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia dla PZSiPS w Sochocinie- 31 500 złotych, SP w Smardzewie- 5 000 

złotych.  

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego wykonania planu 

wydatków budżetu oraz dokonano korekty wydatków na zakup żywności zgodnie z kwotami 

planowanych dochodów.  

 W dziale 851 zwiększono wydatki zgodnie z kwotą uzyskanych odpłat; 

 W dziale 852 zwiększono wydatki zgodnie z kwotą otrzymanej darowizny; 

 W dziel 854 dokonano przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego 

wykonania planu wydatków budżetu. Dziękuję.” 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sochocin: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Sochocin na 2015 rok: 

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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Ad – 7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu               

7 porządku obrad „Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje                        

z poprzedniej sesji”. 

Pan Wójt- Andrzej Romatowski zwrócił się z prośbą, czy w punkcie 7 porządku obrad głos 

mogą zabrać Państwo Luka i Elżbieta Bartali- Prezes Zarządu Zakłady Mięsne Sochocin Sp.  

z o.o. oraz Pan Luigi Pio Scordamaglia- Członek Rady Nadzorczej Zakłady Mięsne Sochocin 

Sp. z o.o. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy wyraził zgodę. 

Pan Luka Bratali oraz Pan Luigi Pio Scordamaglia powitali wszystkich obecnych na Sesji 

Rady Gminy Sochocin. Poinformowali o działaniach firmy, którą współtworzą. W obecnym 

czasie priorytetem dla inwestorów jest Polska. Bardzo dobra lokalizacja miejscowości 

Sochocin (blisko Mazur, Kujawsko-Pomorskiego) powoduje, że jest idealnym miejscem pod 

inwestycję. Planowana jest nowoczesna fabryka mięsa (koszt ok. 35 000 000 euro)- ubojnia 

plus produkcja mięsa, gdzie będzie oparta na nowoczesnych , ekologicznych rozwiązaniach. 

Planowane jest zatrudnienie 250-300 osób.  

Przeprosili za tak duże opóźnienie przy realizacji inwestycji, spowodowane to było krachem 

na Amerykańskiej giełdzie gdzie banki cofały kredyty oraz wystąpił problem z Energą (brak 

prądu). Dodatkowo budowa fabryki w Rosji oraz w Afryce spowodowała opóźnienie              

w inwestycji w Sochocinie. Gwarantują współpracę z mieszkańcami gminy Sochocin. 

Rozpoczęcie planowanych prac wyznaczone jest od 1 stycznia 2016 roku i trwać ma do 18 

miesięcy. 

Dodali, że zobowiązani są kontraktem z międzynarodową firmą i zobligowanie są do 

wykonania ww. inwestycji. W przypadku jej nie wykonania nałożone zostaną ogromne kary 

pieniężne. 

Pan Jan Antonowicz- Członek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił uwagę, że w tym 

momencie spożycie mięsa wołowego w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Zapytał, czy 

produkowane mięso będzie przeznaczone na eksport, biorąc pod uwagę, że produkcja mięsa 

wołowego w Polsce pokrywa zapotrzebowanie w kraju. Jakie są plany co do bazy 

surowcowej firmy. 
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Pan Luka Bratali oraz Pan Luigi Pio Scordamaglia odpowiedzieli, że produkować może 

każdy, ale ważna jest jakość wyprodukowanego towaru. Klienci są bardzo wymagający                 

i rynek zbytu już jest w chwili obecnej (ok. 70 krajów). Trzeba robić kontrakty 

długoterminowe by był zysk dla obu stron. Współpraca z rolnikami jest bardzo ważna                   

i każdemu zależy na  jak największych korzyściach.  

 

Ad – 8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

8 porządku obrad „Wolne wnioski i zapytania”. 

Pan Andrzej Stolpa Starosta Płoński podziękował za zaproszenie na Sesję Rady Gminy 

Sochocin. Podziękował Wójtowi Andrzejowi Romatowskiemu za dotychczasową współpracę. 

Złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim obecnym oraz życzył owocnej 

współpracy Powiatu z Gminą. 

Pan Wójt Andrzej Romatowski przekazał Panu Piotrowi Dąmbrowskiemu- 

Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego koszulki odblaskowe oraz opaski odblaskowe 

w ilości 100 sztuk w celu szerzenia bezpieczeństwa i przekazania mieszkańcom gminy 

Sochocin.  

Pan Piotr Dąmbrowski- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podziękował                  

za zaproszenie na Sesję Rady Gminy Sochocin oraz podarowane koszulki odblaskowe wraz                

z opaskami. Zauważył jak ważne jest bezpieczeństwo w całym Powiecie. Podziękował 

Wójtowi Andrzejowi Romatowskiemu za dotychczasową współpracę. Złożył życzenia             

z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim obecnym oraz życzył owocnej współpracy. 

Pan Leonard Milewski- Radny Powiatu Płońskiego podziękował za zaproszenie na Sesję 

Rady Gminy Sochocin. Podziękował Wójtowi Andrzejowi Romatowskiemu                          

za dotychczasową współpracę. Złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim 

obecnym oraz życzył owocnej współpracy Powiatu z Gminą. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że na dzisiejszą Sesję Rady Gminy 

zastali zaproszeni przedstawiciele Wspólnoty Gruntowej wsi Sochocin. Dodał, że obecność 

tych Państwa jest szczególna. Gmina przeszła do realizacji projektu dotyczącego 

agroturystyki- zostanie wybudowany park linowy oraz zagospodarowany teren przy rzece 
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Wkrze. Wspólnota Gruntowa wsi Sochocin użyczy ziemi pod park linowy oraz wydzierżawi 

ziemię na „Bielniku” pod zagospodarowanie plaży przy rzece. Koszt dzierżawy 2 300 złotych 

rocznie, użyczenie- bezpłatnie. 

Pani Marianna Chybała- Radna Powiatu Płońskiego podziękowała za zaproszenie na 

Sesję Rady Gminy Sochocin. Podziękowała również Wójtowi Andrzejowi Romatowskiemu 

za dotychczasową współpracę. Złożyła życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

wszystkim obecnym oraz życzyła owocnej współpracy Powiatu z Gminą. 

Ad-9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XI Sesji 

Rady Gminy słowami „Zamykam obrady XI Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za 

uwagę.” 

                                                                                               

 

  

 

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Wrońska 
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