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Protokół Nr XX/2017 

z XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 13 stycznia 2017 roku  

odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 

Obrady zakończono o godz. 10.30 

 

 Stan Radnych -15, obecnych – 15 

Ad – 1 

   

          Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XX  

Nadzwyczajną 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 

2. Państwa Sołtysów 

3. Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy Sochocin 

4. Pana Mecenasa Jacka Nieściora  z Kancelarii  Radcy Prawnego 

5. Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Sochocin. 

6. Pana Kryspina Kadeja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie. 

7. Panią Elżbietę Krauze -  Sekretarza Gminy 

8. Panią Marzannę Kucharzak  -  Skarbnika Gminy 

9. Panią Monikę Stępkowską- Smardzewską - Zastępcę Skarbnika Gminy 

10. Panią Agnieszkę Wiśniewską – Kierownika Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw 

Organizacyjnych. 

11. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji. 
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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. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok; 

3) w sprawie emisji obligacji komunalnych; 

4) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola publiczne inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin. 

 

4. Zamknięcie obrad XX Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy 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 „Podjęcie uchwał”. Poinformował, że Państwo Radni w materiałach  

na sesję otrzymali projekty uchwał.  

 Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sochocin.  Pan Przewodniczący poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta 

Gminy o przedstawienie wyżej wymienionego projektu uchwały. 
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Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił Panią Marzannę Kucharzak  

o omówienie pierwszego projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

i drugiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin  

na 2017r. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany jakie nastąpiły  

w projektach uchwał. W dziale 600 zmniejszono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 

130 573 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje drogowe o kwotę 30 573 zł. 

Zwiększono wydatki o kwotę 6 000 zł na realizację przedsięwzięcia przebudowa drogi  

w miejscowości Jędrzejewo, będą to koszty inspektora nadzoru. Zwiększono wydatki o kwotę 

24573 zł na realizację przedsięwzięcia: Modernizacja i odwodnienie dróg gminnych  

w miejscowości Sochocin. W dziale 754 zwiększono wydatki o kwotę 130 000 zł na zakup  

i wyposażenie samochodu pożarniczego.  

 Pani Skarbnik poprosiła Państwa Radnych o zmianę nazwy zadania  w załączniku nr 2 

uchwały budżetowej z „Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Niewikla”  

na „Przebudowa drogi gminnej relacji Ślepowrony – Niewikla” ponieważ wniosek będzie 

składany z taką nazwą zadania. Pani Skarbnik Poinformowała że w § 1 i § 2 wystąpił błąd 

pisarski tzn. wydatki budżetu na 2017 r. a nie 2016. Pani Marzana Kucharzak podziękowała 

za uwagę. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny zapytał o zwiększenie wydatków na zakup  

i wyposażenie samochodu pożarniczego. Czy kwota która została zaplanowana umożliwi 

funkcjonowanie samochodu w terenie? Czy będą  dodatkowo wprowadzone  koszty 

adaptacyjne? 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że jest już samochód  

do zakupienia za 110 000 zł. Pozostała kwota będzie przeznaczona na doposażenie tego 

samochodu. W związku z tym potrzebne są zmiany w uchwale. W ramach dobrej współpracy 

z Powiatową Strażą Pożarną Płońsk  w zamian za przekazanie środków na budowę strażnicy 

w Płońsku otrzymaliśmy od Komendanta PSP samochód Nissan Terrano, który zostanie 

przekazany do OSP Sochocin. Został również zakupiony samochód STAR 244, został  

on przekazany do OSP Drożdżyn. Samochód marki MAN, który zostanie zakupiony będzie 

przekazany do OSP Sochocin. 
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Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny poinformował, że kwota w granicach 130-150 tys. 

jest dość niska. Chyba że mowa o 10 - letnim samochodzie, w którym nie znamy jakości i nie 

ma wyposażenia. Wyposażenie takiego samochodu to setki tysięcy złotych. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że Gminy nie stać  

na zakup nowego samochodu do zadań ratowniczo- gaśniczych, ponieważ to kosztuje milion 

złotych. Po ostatnim zdarzeniu jakim był pożar Zakładów Mięsnych Olewnik w Drobinie 

nowy samochód PSP Płońsk został zaholowany a nasz wieloletni  samochód marki JELCZ 

przyjechał bez usterki. Trzeba brać pod uwagę to, że samochody mimo swojego wieku  

i wysłużenia są sprawne. Samochód marki MAN, który zostanie zakupiony ma przejechane 

17 400 km. w środku wygląda jak nowy. Samochód ten jest przeznaczony do ratownictwa 

drogowego, zostanie dołożony do niego zbiornik na wodę i pianę oraz auto pompa. Cały koszt 

zakupu i wyposażenia samochodu będzie oscylował w granicach 190 000 zł. OSP Sochocin 

będzie mieć nowy samochód. Samochód marki LUBLIN II został przekazany do OSP Kępa. 

Wójt Gminy Sochocin poinformował, że gdy występują pożary lasów do ich ugaszenia jeżdżą 

stare samochody gaśnicze ponieważ nowych samochodów jest szkoda a cena ich utrzymania 

jest wysoka. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny Gminy zapytał czy była powołana komisja do szukania  

i zakupu samochodu. Czy były prowadzone rozmowy z jednostką w Sochocinie, ponieważ  

to ta jednostka jest najbardziej zainteresowana . Czy wyznaczono osobę z OSP Sochocin  

do rozmów w sprawie zakupu samochodu? 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poinformował, że rozeznanie 

przeprowadził z Panem Waldemarem Podgórskim długoletnim strażakiem i kierowcą OSP 

Sochocin. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny Gminy odpowiedział, że styl poszukiwań przypomina XX 

wiek. Pan Kujawski poprosił o to aby w następnej takiej sytuacji Jednostka OSP i Zarząd 

Jednostki był bardziej zaangażowany w poszukiwania. Radny zapytał czy samochód posiada 

certyfikat i homologację na teren Polski. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poinformował, że na obecny czas  

samochód nie posiada certyfikatu,  ale jest wiele samochodów, które nie posiadają certyfikatu  

a biorą udział w zdarzeniach. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny Gminy poinformował, że gdy taki samochód bez 

certyfikatu bierze udział w wypadku drogowym jako uczestnik tego zdarzenia strażacy nie 
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otrzymają żadnego odszkodowania i całe koszty poniesie właściciel samochodu czyli Urząd 

Gminy. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że będzie czas  

na doposażenie samochodu. Po przygotowaniu do działań samochód zostanie przekazany. 

W chwili obecnej samochód nie jest gotowy i  nie będzie przekazany jednostce  

do eksploatacji.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania. 

Nie było pytań. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr XX/170/2017. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr XX/171/2017. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie  emisji obligacji komunalnych. Poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja 

Romatowskiego Wójta Gminy Sochocin. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poinformował, że Państwo Radni 

dwukrotnie uczestniczyli w spotkaniach dot. emisji obligacji komunalnych, pierwszym razem 

z przedstawicielem domu maklerskiego drugim razem z ekspertem z banku PKO. 

Przedstawiciele obu instytucji przekazali radnym dużo wiedzy dot. wykupu emisji obligacji 

komunalnych przez gminę. Emisja obligacji komunalnych jest nowym produktem, który 

wypiera w większości wszystkie kredyty i pożyczki. Gmina nie musi płacić prowizji. Okres 

karencji wynosi ok. dwóch lat do rozpoczęcia spłaty oraz są niskie korzystne odsetki.  

Wójt Gminy poprosił o przybliżenie sprawy Panią Skarbnik. 
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Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z artykułem 89 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Gmina może emitować papiery wartościowe 

na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Deficyt może być planowany tylko i wyłącznie  

na zadania inwestycyjne Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Projekt 

uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych jest o charakterze transzowym po 2 mln.  

w roku 2017 i 2018 gdzie środki przeznaczone są zarówno na inwestycje drogowe i spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Sama obligacja jest papierem wartościowym 

emitowanym w serii. Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji. Od obligacji 

należy płacić odsetki. Na te odsetki składa się WIBOR sześciomiesięczny oraz marża. 

WIBOR wynosi 1,81%. Wysokości marży można negocjować jest to jedna z zalet obligacji. 

Marża wstępnie została ustalona  

na 1,5 %. W drodze negocjacji można wynegocjować niższą marżę. Dzięki emisji obligacji 

komunalnych, zarówno gminy, powiaty, województwa mogą pozyskać kapitał a środki 

uzyskane w ten sposób wykorzystać min. na realizację inwestycji w szczególności inwestycje 

współfinansowane ze środków unijnych, obligacje mają charakter elastyczny. Ogłaszane  

są konkursy na dofinansowanie konkretnych zadań inwestycyjnych i Gminie  pieniądze  

są potrzebne od razu w związku z tym obligacje są produktem bankowym wygodniejszym niż 

kredyt. Właściwa uchwała w sprawie obligacji komunalnych jest niezbędna w procesie emisji, 

konieczność jej uchwalenia wynika z przepisów ustawy  

o obligacjach. Pozyskane w wyniku emisji obligacji środki mogą pokryć nie tylko wkład 

własny całego projektu w okresie jego realizacji ale również  sfinansować całą inwestycję do 

momentu zwrotu środków unijnych. Wszystkie projekty PROW charakteryzują się tym,  

że trzeba wyłożyć środki własne gminy a później następuje refundacja. Obligacje  

w porównaniu z tradycyjnym kredytem mają zalety o charakterze finansowo – 

organizacyjnym. Do najważniejszych należy brak obowiązku stosowania ustawy prawo 

zamówień publicznych. Skrócony jest czas procedury uzyskania środków z emisji.  

Nie oznacza to, że gmina wybiera dowolny bank tylko negocjuje najlepszą cenę marży. 

Emisja obligacji jest instrumentem elastycznym, można dopasować terminy kwoty 

pozyskiwanych środków do potrzeb danego projektu realizowanego przez gminę dzieląc  

go na określone transze. Jeżeli decydujemy się na kredyt jest uchwała o zaciągnięciu kredytu 

wtedy gmina musi ten kredyt zaciągnąć. Natomiast przy tak skonstruowanej uchwale  

w sprawie emisji gmina może zrezygnować na pewnym etapie z emisji części obligacji.  

To nie jest powiedziane, że my w roku 2018 będziemy przeprowadzać emisję, bo jeżeli gmina 
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dostanie dofinansowanie jak najbardziej, jeżeli gmina nie dostanie dofinansowania możne na 

każdym etapie zrezygnować. Ważne jest to, że koszt pozyskania finansowania z emisji 

obligacji i z zaciągniętego kredytu jest porównywalny, natomiast możliwość przeprowadzenia 

negocjacji w trakcie wyboru banku-agenta zwiększa szanse na uzyskanie korzystniejszej 

oferty. Uchwała Rady jest podstawą prawną konkretnej emisji. 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna uzupełniając wypowiedź Pani Skarbnik dodała, że 

bank który będzie udzielał pieniążków nie potrzebuje żadnego zabezpieczenia typu 

podpisywania weksli co jest korzystne dla gminy. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy poinformowała, że Gmina jest gwarantem. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin powiedział, że gwarantem tych 

obligacji jest Skarb Państwa i po części Bank PKO. Jeżeli obligacje będą emitowane z banku 

PKO to będą pierwsze ręce i odsetki będą mniejsze. 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna uzupełniając dodała, że na ostatnim wspólnym 

posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej 10 stycznia 2017 roku jednogłośnie 

zaopiniowano  emisje obligacji komunalnych. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

Wyniki głosowania: Głosowało 15 Radnych : „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od 

głosu” – 2. 

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

Uchwale nadano nr XX/172/2017. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin podziękował Państwu Radnym  

za podjęcie trzech uchwał. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola publiczne inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin.  Poprosił o zabranie głosu 

Pana Andrzeja Romatowskiego Wójta Gminy Sochocin. 
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Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił o zabranie głosu Panią 

Agnieszkę Wiśniewską Kierownika Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych. 

Pani Agnieszka Wiśniewska - Kierownika Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw 

Organizacyjnych poinformowała, że od 1 stycznia bieżącego roku zmieniła się delegacja dla 

gminy zawarta w art. 14 ustawy o systemie oświaty dotycząca ustalenia opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego. Od nowego roku możemy pobierać opłaty od świadczeń dla 

dzieci w wieku do lat 5, do tej pory było dla wszystkich dzieci. Na te dzieci będziemy 

dostawać dotację. Natomiast na sześciolatki i dzieci starsze po raz pierwszy od tego roku 

będziemy dostawać subwencje oświatową. W związku z powyższym został Państwu 

przedłożony projekt uchwały zmieniający uchwałę z 2014 roku w sprawie opłat  

za świadczenie udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś chciałby 

zabrać głos. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola publiczne inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin. . 

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

głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr XX/173/2017. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił Panią Elżbietą Krauze – 

Sekretarza Gminy o przedstawienie informacji na temat szkolenia komputerowego. 

Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy poinformowała, że firma szkoleniowa z Płońska 

przedstawiła ofertę przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń w zakresie podstaw obsługi 

komputerowej. Po sesji będą przyjmowane zapisy osób chętnych w udziale w szkoleniu. 
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Ad –4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrad XX Nadzwyczajnej 

Sesji Rady Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady XX Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy Sochocin.” 

 

 

  

           

 

 

 

Protokół sporządziła:  

Iwona Białęcka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagranie video z XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie 

Urzędu Gminy Sochocin www.sochocin.pl.  

http://www.sochocin.pl/

