
Protol{ol Nr V 


z V Sesji Rady Gminy Sochocin 


z dnia 31 marca 2015 roku 


odbytej w sali widowiskowej Gminnego Osrodka Kultury w Sochocinie 


pod przewodnictwem Pana Stanislawa Kwiatkowskiego 


- Przewodnicz~cego Rady Gminy 


Obrady rozpocz~to 0 godz. 11.00 

Stan Radnych -15, obecnych - 15 

Obrady zakonczono 0 godz. 13.30 

Ad-J 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 19C)O roku 0 samorzqdzie gminnym 

Pan Stanislaw Kwiatlwwski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - otworzyl V Sesjy Rady 

Gminy Sochocin VII kadencji samorzC)du gminnego. Stwierdzil, ze w Sesji uczestniczy 15 

Radnych, czyli quorum wladne do podejmowania prawomocnych uchwaL Nastypnie powital 

Pans twa Radnych i Panstwa Sohys6w, Panel Andrzeja Romatowskiego-· Wojta Gminy 

Sochocin, Paniq Elzbiety Krauze - Sekretarza Gminy, PaniC) Marzanny Kucharzak -

Skarbnika Gminy, Pana Jacka Niesciora - Kancelaria Radcy Prawnego J. Niescior, Pani q 

Marianny Chybaly - Radnq Powiatu Plonskiego, Pana Jerzego Rakowskiego -Dyrektora 

Zakladu Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawic, PaniC) Jadwigy GilewskC) -

Dyrektor BS w Sochocinie, PaniC) MagdaJeny Czarneckq- Glownq KsiygowCj. w Fabryce 

Urzqdzen Diwigowych w Bolycinie, Pana lana Antonowicza - czlonka Rady Powiatowej 

MIR, Pana Slawomira Tabora- urbani sty, Pana Wojciecha Tomaszewicza wraz z druzynq, 

PaniCj. Agnieszky Olisze\\,skq opiekuna druzyny, Pana Leonarda Milewskiego -- Radncgo 

Powiatu PI0l1skiego, dyrektor6w placowek oswiatowych (wedlug listy zaproszonych gosci), 

kierownik6w jednostck organizacyjnych (wedlug listy zaproszonych gosci), kierownik6w 

wydzial6w (wed-l'ug listy zaproszonych gosci), przedstawicieli lokalnych medi6w. 
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Ad-2 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przes7.:edl do punktu 

drugiego - "Przyj'rcie porz~dku obrad ". 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski - zapytal, czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos w sprawie porz<j.dku obrad. 

Pani Jolanta Kochanowska - Radna zabrala glos pytaj<j.c "Dlaczego me rna 

w porz<j.dku obrad uchwaly, kt6ra zostala w poprzedniej Sesji zdjyta z porz'!dku obrad 

dotycz'!ca oplat za zajycie pasa drogowego dr6g gminnych." 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski- udzielil glosu 

W6jtowi Gminy Sochocin - Panu Andrzejowi Romantowskiemu. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy Sochocin udzielil odpowiedzi, "Projekt 

tej uchwaly bydzie rozpatrywany na najblizszej sesji w zwi,!zku z ogromem zajyc, kt6re 

wyst<j.pily w tym okresie miydzysesyjnym." 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski poddal pod 

glosowanie porz<j.dek obrad. Wyniki glosowania: Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, 

Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - 0. PrzewodnicZ<j.cy Rady Gminy 

stwierdzil, ze porz<j.dek obrad zostal przyjyty jednoglosnie. 

Ad-3 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 

3 porz,!dku obrad "Przyj'rcie protokolu z IV Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

29 stycznia 2015 r". 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal, czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos w sprawie protokolu. Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski poddal pod glosowanie 

porz<j.dek obrad. Wyniki glosowania: Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, "przeciw" - 0, 

"wstrzymal siy od glosu" - 0. Przewodnicz<j.cy Rady Gminy stwierdzil, ze protok61 zostal 

przyjyty jednoglosnie. 
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Ad-4 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 

4 porzqdku obrad "Infonnacja W6jta 0 dzialaniach miydzysesyjnych". Poprosil 0 zabranie 

glosu Pana Andrzeja Romatowskiego -W6jta Gminy Sochocin. 

Informacja 

o dzialalnosci mi~dzysesyjnej 

W6jta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 31 marca 2015 roku 

"Panie Przewodnicz~cy! 


Wysoka Rado! 


Panie i Panowie Soltysi! 


Szanowni Panstwo! 


Uchwaly podjyte przez Pailstwa Radnych na Se:sji Rady Gminy w dniu 

29 stycznia 2015 roku zostaly przekazane do organ6w nadzoru zgodnie z obowi~zuj~cymi 

przepisami prawa oraz do kom6rek merytorycznych Urzydu Gminy w celu ich realizacji . 

W okresie do 31 marca podejmowane byly dzialania w zakresie biez~cych spraw 

Gminy i Urzydu Gminy w fonnie zarzqdzen W6jta, najwazniejsze z nich to zarz~dzenia 

dotycz~ce spraw finansowych oraz spraw organizacyjnych w Urzydzie. 

W styczniu i w lutym biez~cego roku naliczany byl wymiar podatk6w lokalnych, 

w marcu rozliczona zostala I rata tych podatk6w. 

Paniom i Panom Soltysom bardzo dzi~kuj~ za sprawne wykonywanie 

obowi~zk6w inkasent6w. 
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W omawlanym okresie przYJmowane byly rowniez wnioski 0 zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

- wplynftly 284 wnioski. 

Trwaj~ prace przygotowawcze zgodnie z kalendarzem wyborczym dotycz~ce 

wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ktore odbyd~ siy w dniu 10 maja 2015 roku, 

a takZe wyborow do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, ktore odbyd~ siy 

w dniu 31 maja 2015 roku. 

W omawianym okresie w Urzydzie Stanu Cywilnego trwaly prace zWl~ane 

z wejsciem w zycie nowych przepisow. Od 1 marca obowi~zuje system rejestrow 

panstwowych pod nazw~ "nodlo" przewiduj~cy elektroniczn~ rejestracjy stanu cywilnego. 

Odpisy aktu stanu cywilnego mozna otrzymac w dowolnym urzydzie stanu cywilnego. 

W zwi~ku ze zmianami przepisow w dowodach osobistych nie rna informacji 0 adresie 

zameldowania. Wniosek 0 wyrobienie nowego dowodu mozna skiadac w dowolnej gminie 

w Polsce. 

Gmirmy Osrodek Pomocy Spolecznej przekazywal nieodplatnie zywnosc osobom, 

z ktorej skorzystalo wiele rodzin - jest to pomoc wspoifinansowania z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj~cym z Banku Zywnosci w Ciechanowie. 

WI kwartale tego roku otrzymalismy ponad 5 ton produktow 0 wartosci ponad 11 000 zi. 

W Gmirmym Osrodku Pomocy Spolecznej mozna odbierac Karty Duzej Rodziny 

z trojgiem i wiycej dzieci. 

Wysoka Rado! 

W mlesl~cu styczniu i lutym dokonalismy analizy realizowanych zadan przez 

pracownikow zatrudnionych w Urzydzie Gminy. 

Po przeprowadzeniu tej analizy podj~lem decyzjy 0 wprowadzeniu z dniem 18 marca 

nowych rozwi~zan organizacyjnych w zakresie pracy Urzydu. 

Nowy regulamin organizacyjny przewiduje funkcjonowanie w Urzydzie 3 duzych 

wydzialow: Wydzialu Finansow i Budzetu, Wydziahl Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzermego oraz Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych. 

Prac~ Wydzialu Finansow i Budzetu kieruje Pani Marzana Kucharzak - Skarbnik 

Gminy i jednoczesnie kierownik tego wydzialu. 
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W celu zapewmema prawidlowego funkcjonowania wydzialu uznalem za celowe 

utworzenie stanowiska Zastypcy Skarbnika - funkcjy ty powierzylem Pani Monice 

Stypkowskiej - Smardzewskiej, kt6ra posiada wymagane wyksztalcenie wyzsze magisterskie 

i uprawnienia z zakresu rachunkowosci oraz doswiadczenie zawodowe - 12 letni staZ pracy 

w administracji samorz~dowej. 

Zgodnie z regulaminem zatrudnienie w wydziale wynOSI 7 pracownik6w 

na stanowiskach urzydniczych. 

Wydzial Rozwoju Gospodarczego Planowania Przestrzennego, 

do najwazniejszych zadan tego wydzialu nalezy caloksztalt spraw gospodarczych, spraw 

zwi~anych z inwestycjami, funduszem soleckim, planowaniem przestrzennym, rozwojem 

i promocj~ gminy. 

Kierowanie tym Wydzialem powierzylem Panu Grzegorzowi Zientarskiemu, kt6ry 

posiada wyksztalcenie wyzsze magisterskie z zakresu administracji oraz 25 letni staZ pracy 

w administracji samorz~dowej. 

Ze wzglydu na specyfiky zadan w Wydziale tym utworzony zostal Referat Ochrony 

Srodowiska i Gospodarki Komunalnej, kt6rego zakres dzialania obejmuje ochrony 

srodowiska, sprawy gospodarki odpadami komunalnymi, dzialalnosc gospodarcz~, sprawy 

mienia komunalnego. Referatem kieruje Pani Barbara Socko-Ruszkowska rngr inzynier 

ochrony srodowiska rolniczego, z 12 letnim doswiadczeniem zawodowym w administracj i 

samorz~dowej. Zatrudnienie w Wydziale wynosi 8 pracownik6w. 

Wydzial Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych realizuje zadan z zakresu 

oswiaty, obslugi organ6w gminy, obslugi solectw oraz wszystkich biez~cych spraw 

zwi~anych z funkcjonowaniem Urzydu. Kierowanie tym Wydzialem powierzylem Pani 

Agnieszce Wisniewskiej, kt6ra posiada wyksztalcenie magisterskie z zakresu oswiaty oraz 

8 letnie doswiadczenie w samorzqdzie. 

Jest to najwiykszy wydzial, w kt6rym zatrudnienie wynosi 9 pracownik6w w pelnym 

wymlarze czasu pracy oraz 3 pracownik6w w wymiarze ~ etatu. W wydziale tym 

organizowana jest r6wniez praca staZyst6w, os6b zatrudnianych w ramach rob6t publicznych 

i prac interwencyjnych, a takZe praktykant6w. 

Nadz6r nad prac~ tego Wydzialu sprawuje Pani Elzbieta Krauze, Sekretarz Gminy, 

kt6ra odpowiada r6wniez za dyscypliny pracy, sprawy wyborcze, informacje niejawne, 

a takZe zastypuje W6jta podczas nieobecnosci oraz wykonuje czynnosci z zakresu prawa 

pracy wobec W6jta. 
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Urzqd Stanu Cywilnego - zatrudnionychjest 3 pracownik6w, Kierownik Urzydu Stanu 

Cywilnego - Pani Lilianna Adamska - bez zmian. 

Zastypca Kierownika Urzydu Stanu Cywilnego w wymlarze ~ etatu Pani Barbara 

Wozniak - r6wniez bez zmian. 

Pani Barbara WoZniak dodatkowo pelni funkcjy Przewodniczqcej Gminnej Komisji 

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. 

Pani Barbara Wozniak zajmujqca siy obsrugq Rady Gminy z dniem 18 marca 

wykonuje zadania na stanowisku inspektora do spraw dzialalnosci gospodarczej i mienia 

komunalnego. 

Z dniem 18 marca stanowisko do spraw obslugi rady powierzylem Pani Iwonie 

Bialyckiej. Sprawami dotyczqcymi obslugi solectw zajmuje siy Pani Barbara Lukasiak. 

Podsumowuj~c - w wyniku reorganizacji dokonalem likwidacji nastftPuj~cych 

stanowisk pracy: 

1) Zastypcy W6jta, 

2) Asystenta W6jta, 

3) Pelnomocnika W6jta do spraw kontroli zarzqdczej, 

4) Specjalisty do spraw kontroli zarzqdczej, 

5) G16wnego Specjalisty do spraw infrastruktury technicznej i inwestycji, 

6) Ksiygowego do spraw ewidencji wydatk6w, 

7) Podinspektora do spraw promocji i komunikacji spolecznej, 

8) Pomocyadministracyjnej, 

9) Robotnika gospodarczego 

Stosownie do nowego regulaminu organizacyjnego w Urzydzie Gminy zatrudnienie 

wynosi od 28 pracownik6w w pelnym wymiarze czasu pracy oraz 3 pracownik6w 

w wymiarze 12 etatu. ( w dniu przejycia przeze mnie stanowiska zatrudnionych bylo 36 

pracownik6w w pelnym wymiarze czasu pracy oraz 4 pracownik6w w wymiarze Y2 etatu ). 

W wyniku reorganizacji zmniejszylem liczbft Wydzial6w z 5 do 3: 
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Zlikwidowalem Wydzial Edukacji, promocji i spraw spolecznych - sprawaml 

promocji zajmuje siy 1 pracownik Pani Renata Krawczyk. Zlikwidowalem 2 osobow,!

kom6rky organizacyjn,!- Pelnomocnika W 6jta ds. kontroli zarz,!-dczej - zadania wykonywane 

S,!- przez Zastypcy Skarbnika. 

Zlikwidowalem Wydzial Rozwoju Lokalnego oraz Wydzia1 Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Srodowiska - zadania tych wydzia16w wykonywane S,!- przez 8 osobowy zesp61 

pracownik6w Wydzia1u Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego. 

Przewidujy umozliwianie odbywania stazy i praktyk w Urzydzie oraz zatrudniania 

os6b w ramach rob6t publicznych i prac interwencyjnych. 

Uzasadnieniem tej decyzji jest chyc pomocy naszym mieszkancom, kt6rzy nie maj,!

pracy, a pomoc jest mozliwa dziyki dobrej wsp61pracy z Powiatowym Urzydem Pracy. 

Aktualnie w Urzydzie odbywaj,!- stat przez okres 6 miesiycy 3 staZ,ystki, 

wynagrodzenie w ca10sci pokrywa Powiatowy Urz'!-d Pracy. Naszym obowi,!-zkiem jest 

zapewnienie wanmk6w do wykonywania pracy w ramach statu oraz zatrudnienie przez okres 

3 miesiycy po zakonczeniu stazu. 

7 	 os6b zatrudnionych jest w ramach rob6t publicznych na nastypuj,!-cych warunkach: 

6 miesiycy Powiatowy Urz'!-d Pracy dop1aca 1200z1 + ZUS, my p1acimy 550 z1. 

Osoby te wykonuj,!- czynnosci porz'!-dkowe na terenie gminy. 

3 osoby zatrudnione S,!- w ramach programu 50+ dofinanso\\lanie do wynagrodzenia 

wynosi 875 z1. przez 12 miesiycy my dop1acamy 875z1. + ZUS. Zatrudnione s,!- one 

w szko1ach. 

Ponadto pragny poinformowac Panstwa, ze zgodnie z decyzj,!- Rady Nadzorczej 

Gminnego Zakladu Komunalnego sp61ka Z 0.0. funkcjy prezesa tej sp61ki powierzono Panu 

Boguslawowi Pi,!-tkiewiczowi. Pan Prezes aktualnie zapoznaje siy z sytuacj,!- finansow'l 

sp61ki. 

Szanowni Panstwo 


W ramach przedsi-rwzi-rc z funduszu soJeckiego: 


1. 	 Wykonano prace polegaj,!-ce na usuniyciu karp i krzew6w lez'!-cych w pasie drogi gminnej 

wraz z jej dozwirowaniem w miejscowosci Smardzewo, wykonano czysciowy remont 

drogi w miejscowosci Idzikowice polegaj,!-cy na dozwirowaniu drogi. 
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W ramach bie:i~cego utrzymania drog: 

2. Zostaly wykonane prace w nastypujqcym zakresie: 

1) pielygnacja zadrzewienia przydroznego w miejscowosci Sochocin (wykonanie ciyc 

korygujqcych i formujqcych), 

2) wyrownywano nawierzclmiy drog w nastypujqcych miejscowosciach: 

Idzikowice, Drozdzyn, Zelechy, Smardzewo, Kuchary Krolewskie, Koliszewo, 

Wierzbowiec, Kondrajec, Rzy, ulice w miejscowosci Sochocin; 

3) wykonano prace zwiqzane z wyciyciem krzewow w mlejscowosci Smardzewo, 

Drozdzyn, Slepowrony, 

4) wykonano czysciowy remont drogi gmmnej w mlejscowosci Niewikla. Prace 

polegaly na zwirowaniu, wyprofilowaniu drogi, 

5) wykonano prace zwiqzane z utrzymaniem cz)'stosci na terenie Sochocina, 

6) posprzqtano rowy w nastypujqcych miejscowosciach: Sochocin Obrqb, Niewikla, 

Milewo. 

2. 	 Zostaly oszacowane prace zwiqzane z doswietleniem drog na terenie gminy Sochocin. 

Obecnie pod pisano 2 umowy na wykonanie dodatkowych punktow swietlnych 

w miejscowosci Gromadzyn i Gutarzewo. Kolejne urnowy bydq podpisywane 

sukcesywnie. 

3. 	 Trwajq prace urbanistyczne nad opracowamem wstypnego projektu Studium 

Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Gminy Sochocin. Na dzisiejszej Sesji 

Rady Gminy jest Pan urbanista, ktory szczegolowo przedstawi stan zaawansowania prac. 

4. 	 Zlozono do Urzydu Marszalkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie: 

1) w sprawie modemizacji drogi transportu rolniczego Kolonia Sochocin - Zelechy, 

2) W spawie modemizacji drogi transportu rolniczego Zelechy - Milewo. 

5. 	 Budowa sieci kanalizacji sanitamej etap IIa dobiega konca. Aktualnie Sq prowadzone prace 

dodatkowe w ul. Zeromskiego. Wykonawca jest w trakcie przygotowan dokumentacji 

inwentaryzacji powykonawczej. Jej dostarczenie pozwoli Inwestorowi na dokonanie 

zgloszenia odbioru prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

przed protokolarnym odbiorem zleconych prac bydzie poprawiona nawierzclmia ulic. 

Zakonczenie calosci prac powinno nastqpic nie pozniej jak do 31 maja 2015 roku. 
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Wysoka Rado ! 

Zgodnie z decyzj~ Panstwa Radnych w okresie 3 lutego do 2 marca przeprowadzone 

byly wybory soltys6w i rad soleckich we wszystkich 28 solectwach. 

Wybory odbyly siy w przyjaznej atmosferze, podczas zebran mieszkancy 

przedstawiali najistotniejsze sprawy, zglaszali wnioski, zadawali pytania. Wszystkie wnioski 

przekazane zostaly do wydzia16w, niekt6re z nich juz zrealizowalismy. 

Pragny podziykowac Paniom Panom soltysom poprzedniej kadencji 

za zaangazowanie i pracy spoleczn~. Dziykujy r6wniez za zorganizowanie zebran soleckich, 

za mile i serdeczne przyjycie pracownik6w Urzydu obsluguj~cych zebrania. 

Pozwol~ Panstwo, ze w dniu dzisiejszym przedstawiy wybranych soltys6w i rady 

soleckie na obecn~ kadencjy oraz zlozy gratulacje. 

( wedlug listy) 

Pozwol~ Panstwo :ie podzi-rkuj-r soltysom, kt6rzy zakonczyli swoj~ kadencj-r 

Szanowni Panstwo! 

Przez 48 lat nieprzerwanie pelnil funkcjy soltys a wsi Ciernniewo. Zawsze gotowy 

do pomocy. Lubiany przez wszystkich mieszkanc6w. Aktywnie wsp6lpracuj~cy z organami 

Gminy. 

Pan J6zef Kolpaczynski, kt6remu w dniu dzisiejszym mam zaszczyt podziykowac 

za 48 letni~ sluzby na rzecz mieszkanc6w wsi Ciernniewo i calej Gminy Sochocin. 

( odczytanie i wryczenie podziykowan) 

33 lata nieprzerwanej pracy na rzecz swoich wsp6lmieszkanc6w, na rzecz swojej wsi 

calej gminy Sochocin. To pow6d do dumy i dow6d wytrwalej pracy spolecznej 

oraz zaangaZowania w wykonywaniu obowi¥k6w Soltysa wsi 2:elechy 

Pragny Podziykowac Panu Zdzislawowi Szpalerskiemu za 33 lata pelnienia funkcji 

soltysa Wsi 2:elechy. 

( odczytanie i Wfyczenie podziykowan) 
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Przez ponad 9 lat z zaangaZowaniem, wytrwalosciq pelnil funkcjy Soltysa WSI 

Pruszkowo. Bydqc sohysem kierowal siy mqdrosciq, rozsqdkiem, biorqc pod uwagy sprawy 

wsi jako najwazniejsze. W tej kadencji dobrowolnie oddal stery w ryce zony. 

Dziykuje Panu J6zefowi Jastrzybskiemu za wszystko co uczynil dla dobra swojej wsi 

i calej gminy Sochocin przez ponad 9 lat. 

eodczytanie i wryczenie podziykowan) 

Prawie 2 kadencje sprawowala urzqd Sohysa wsi Gromadzyn. Aktywnie angaZujqc 

siy w sprawy wsi, podejmujqc dzialania w celu rozwiqzania biezqcych problem6w. Aktywnie 

uczestniczyla r6wniez w zyciu calej gminy. Dziykujy Pani Ewie Domanskiej za wsp6lpracy. 

eodczytanie i Wfyczenie podziykowan) 

Przez 4 lata pelnil funkcjy soltysa wsi Kondrajec Pan Bartosz Kozlowski. 

Mysly ze to dopiero poczqtek aktywnosci w zyciu wsi Kondrajec i gminy Sochocin, dziykujy 

bardzo. 

Dziykujy Panu Waclawowi Rutkowskiemu sohysowi WSI Kuchary Kr6lewskie za 

zaangaZowanie w sprawy wsi jak i calej gminy Sochocin. 

Szanowni Panstwo! 

Milo nam poinformowac, ze Druzyna dziewczqt ze Szkoly Podstawowej w Sochocinie 

zdobyla mistrzostwo Rejonu Ciechanowskiego w pike rycznej, a tym samym wywalczyla 

awans do Mazowieckich Igrzysk mlodziezy szkolnej. Awans do Igrzysk jest duzym 

sukcesem, poniewaz szkola nasza znalazla siy w sr6d 8 najlepszych szk6l podstawowych 

wojew6dztwa mazowieckiego, Dziykujy Panu Wojciechowi Tomaszewiczowi trenerowi 

druzyny. Gratuluje r6wniez opiekunom druzyny Pani Agnieszce Oliszewskiej i Panu 

Krzysztofowi Dziygielewskiemu. Awans do XVII Mazowieckich Igrzysk Mlodziezy Szkolnej 

wywalczyla Druzyna w Skladzie: Weronika Jankiewicz Aleksandra Cendrowska, Gabriela 

Gawkowska, Marta Gilewska, Paulina Jasinska, Natalia Kopczynska, Marta Siwek, Julia 

Delura, Kamila Smigrodzka, Paulina Mludzikowska, Magda Gilewska, Marta Kujawska, 

Sylwia Nowakowska. 

Dziykujy Panstwu za uwagy!" 
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Ad-S 

Nastypnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl 

do punktu 5 "Sprawozdanie z dzialalnosci Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w 

Alkoholowych za 2014 rok." Poprosil 0 zabranie glosu W6jta Gminy Sochocin - Pana 

Andrzeja Romatowskiego. W6jt poprosil aby sprawozdanie przedstawila Pani Barbara 

Wozniak - Przewodnicz<j.ca Gminnej Komisji Rozwi<j.zywania Problem6w Alkoholowych. 

Radni otrzymali sprawozdanie w materialach na sesjy. 

Ad-6 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl do punktu 

6 "Informacja 0 realizacji Regulaminu utrzymania czystosci i porz<j.dku w gminie za 2014 

rok." Poprosil 0 zabranie glosu W6jta Gminy Sochocin - Pana Andrzeja Romatowskiego. 

W6jt poprosil aby informacjy przedstawil Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego 

i Planowania Przestrzennego- Pan Grzegorz Zientarski. Pan Grzegorz Zientarski przedstawil 

"Informacjy 0 realizacji Regulaminu utrzymania czystosci i porz<j.dku w gminie za 2014 rok" 

(zal<j.czona w materialach na sesjy). 

Ad-7 

Nastypnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przeszedl 

do punktu 7 " Dyskusja". Zapytal czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabra6 glos. Nikt nje 

zabral glosu. 

Ad-8 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Stanislaw Kwiatkowski przeszedl do punktu 8 

" Podjycie uchwal". 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil pierwszy 

projekt uchwaly w sprawle ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat 
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za ksztalcenie pobierane przez szkoly wyzsze i zak1ady ksztalcenia nauczycieli oraz 

specjalnosci i formy ksztalcenia, na kt6re dofinansowanie bydzie przyznawane w 2015 roku, 

a takZe okreslenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szko1ach i przedszkolu, dla kt6rego organem prowadz'tcym jest Gmina 

Sochocin. Poinformowa1, ze Panstwo Radni otrzymali projekt uchwa1y i zapyta1 czy ktos 

z Panstwa Radnych chce zabrac glos. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Stanislaw Kwiatkowski udzielil glosu Pani Jolancie 

Kochanowskiej. 

Pani Jolanta Kochanowska- Radna powiedzia1a "Dofinansowanie maksymalne na 2015 

rok wynosi 600 zl, chcia1abym wiedziec jak w ubieg1ym roku, jaka by1a kwota maksymalna, 

czy to duzo siy bydzie rMnic?" Odpowiedzi udzieli1 Kierovmik Wydziaru Kadr Oswiaty 

i Spraw Organizacyjnych - Pani Agnieszka Wisniewska odpowiedzia1a, ze kwota siy nie 

zmieni1a. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy podda1 pod 

glosowanie uchwa1y. Wyniki glosowania: G1osowa1o 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, 

"wstrzyma1 Sly od glosu" O. Przewodnicz'tcy Rady Gminy stwierdzit, 

ze uchwa1y podjyto jednog1osnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawi1 drugi 

projekt uchwa1y w sprawie okreslenia kryteri6w rekrutacji do samorz'tdowego przedszkola 

i oddzia16w przedszkolnych w szko1ach podstawowych prowadzonych przez Gminy Sochocin 

na drugim etapie postypowania rekrutacyjnego, okreslenia liczby punkt6w za kazde z tych 

kryteri6w oraz dokument6w niezbydnych do ich potwierdzenia 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapyta1 czy ktos 

z Panstwa Radnych chcia1by wyjasnienia do tej uchwa1y. 

Pani Anna Giranowska - Radna powiedzia1a,,, Ja zadnych wyjasnieil nie chce tylko 

chcy siy zwr6cic do Pana W6jta, aby pomysla1 0 przysz10sci naszego przedszkola 

bo wskainiki S't co raz ciekawsze. Od 2016 roku czterolatki byd't mialy obowi'tzek 

uczyszczania a od 2017 r. trzyletnie dzieci. Nasza baza lokalowa jest taka jaka jest moze 

starac sit( 0 srodki z ministerstwa bo moze bye problem. Prosba do Pana W6jta zeby szukac 

pieni'tzk6w na przedszkole." 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt odpowiedzial, " Poczyni1em kroki w tym kierunku. 

W przysz10sci mozna uzyskac srodki z funduszy unijnych." 
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Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod 

glosowanie uchwaly. Wyniki glosowania: G!osowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, 

"wstrzymal siy od glosu" O. Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, 

ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil trzeci 

projekt uchwaly w sprawie okreslenia Programu opieki nad zwierzytami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Sochocin w 2015 r. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabra6 glos. Nikt nie zabral glosu . 

Pan Przewodnicz~cy Rady podda! pod glosowanie uchwaly. Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil czwarty 

projekt uchwaly w sprawie przyjycia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Sochocin 

z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, 0 kt6rych mowa 

wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego 

i 0 wolontariacie na 2015 rok. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabra6 glos. Nikt nie zabral glosu. 

Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie uchwaly. Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil piqty 

projekt uchwaly w sprawie zasad korzystania z gminnych obiekt6w uzytecznosci publicznej. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapyta! czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos. Nikt nie zabral g!osu. 

Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie uchwaly. Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil sz6sty 

projekt uchwaly w sprawie przyjycia zadail z zakresu administracji rzqdowej na rok 2015 
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dotyczqcego obowiqzku utrzymania grob6w cmentarzy wojennych na terenie gmmy 

Sochocin. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac 

glos. Nikt nie zabral glosu. 

Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie uchwal<r. Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal si<r od glosu" - 0. 

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwal<r podj<rto jednoglosnie. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil si6dmy projekt uchwaly w sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod<r i zbiorowe odprowadzanie sciek6w na 

terenie gminy Sochocin. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos. 

Glos zabrala Pani Jolanta Kochanowska - Radna Poinformowala zebranych 

iz w zalqczniku nr 2 do uchwaly wystqpil blqd dot. kwoty za scieki. Radna poprosila 

o sprostowanie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poprosil 0 zabranie 

glosu Dyrektora Zakladu Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie. 

Glos zabral Pan Jerzy Rakowski - Zast~pca Dyrektora Zakladu Uslug Wodnych 

dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie. Pan Rakowski przedstawil nowe ceny taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wod<r i zbiorowe odprowadzanie sciek6w na terenie gminy Sochocin, kt6re 

przedstawiajq si<r nast<rpujqCo: 

-cena wody w roku 2014 wynosila 2,85z1 netto za 1m3 + 8% VAT = 3,08z1 brutto w 2015 

roku cena ta nie ulegnie zmianie. 

-oplata abonamentowa za wodomierz 0 podstawowej srednicy 0 15 0 20 = 1,50 zl + VAT 

-cena za scieki w roku 2014 wynosila 4,05 zl netto za 1m3 +8% VAT= 4,37 zl brutto 

-cena za scieki w roku 2015 wynosi 4,10z1 netto za 1m3 + 8% VAT = 4,43 zl 

Przedstawiajqc kwoty wyjasniono blqd jaki wystqpil w zalqczniku nr 2 do projektu uchwaly. 

Pani Jolanta Kochanowska zapytala Pana Rakowskiego czy ceny za odprowadzanie sciek6w 

nie mozna pozostac na poziomie ubieglego roku. Pan Rakowski poinformowal, ze jest 

to bardzo mala r6znica w stosunku do roku poprzedniego. Pan Rakowski poinformowal 

r6wniez, ze w tym roku ZUW w Mlawie planuje budow<r agregatu prqdotw6rczego 

w hydrofomi w miejscowosci Rzy. Pan Rakowski zaznaczyl, ze jest bo bardzo kosztowna 
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inwestycja, kt6ra podwyzszy standardy dostarczania wody do mieszkanc6w gminy. Zastypca 

Dyrektora podziykowal za wyst~pienie i zlozyl zyczenia swi~teczne. 

Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie uchwaly. Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil 6smy 

projekt uchwaly w sprawie ustalenia oplaty za zrzut sciek6w dowozonych pojazdami 

asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni sciek6w. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos. Nikt me zabral glosu. 

Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie uchwaly. Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil 

dziewi~ty projekt uchwaly w sprawie warunk6w i trybu skladania deklaracji 0 wysokosci 

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli 

nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj~ mieszkancy Gminy Sochocin za pomoc~ srodk6w 

komunikacj i elektronicznej. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos. Nikt nie zabral glosu. 

Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie uchwaly. Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil dziesi~ty 

projekt uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly nr XXXIII250/20 14 Rady Gminy Sochocin 

z dnia 22 wrzesnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzermego "Gmina Sochocin - Zach6d" dla terenow polozonych 

we wsiach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gutarzewo, Kypa, Koliszewo, 

Podsmardzewo i Smardzewo. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy poinformowal, 

ze Panstwo Radni otrzymali projekt tej uchwaly. Poprosil 0 zabranie glosu 

Pana Slawomira Tabora - Urbanisty. 
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Pan Slawomir Tabor - Urbanista uzasadnil celowosc uchylenia uchwal w sprawie 

zrniany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ponownego ich uchwalenia 

po zrnianach. 

Pan Waclaw Rutkowski - Radny zadal pytanie Panu Slawomirowi Taborowi 

"Czy bez zmiany w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 

nie mozna poszerzyc zrnian w planie zagospodarowania przestrzennego?" 

Pan Urbanista poinformowal, ze z tego powodu z planu zagospodarowania 

przestrzennego wylqczono Wycinki, Kuchary Kr61ewskie i Pruszkowo. 

Pan Wincenty Stanczak - Radny zadal pytanie 0 zapis jaki wystqpil w projekcie 

uchwaly, a mianowicie 0 lokalizacjy obiektu powyzej 50 m nad poziomem morza na obszarze 

objytym granicq planu wymaga uzgodnienia z urzydem lotnictwa cywilnego? 

Pan Slawomir Tabor poinformowal, ze wystqpil blqd pisarski i chodzi 0 pOZlOm 

terenu. 

Kolejne pytanie zadal Pan Dariusz Kujawski - Radny zapytal dlaczego w projekcje 

do uchwaly zmieniajqcej uchwaly nr XVIIII152/20 12 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 

grudnia 2012 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin - Poludnie" dla teren6w polozonych we 

wsiach: Biele, Drozdzyn, Gromadzyn, Kolozqb, Milewo, Niewikla, Slepowrony, 

Wierzb6wiec i Zelechy brakuje zalqcznika graficznego. 

Pan Slawomir Tabor poinformowal, iz zalqcznik dostypny jest w Urzydzie Gminy 

Sochocin. 

Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie uchwaly. Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil 

jedenasty projekt uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly nr XXXIII25112014 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 22 wrzesnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzelmego "Gmina Sochocin - Sochocin" dla teren6w polozonych we 

wsiach: Sochocin i Kolonia Sochocin. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Pailstwa Radnych chcialby zabrac glos. Nikt me zabral glosu. 
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Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie uchwaly. Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodnicz(j.cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil 

dwunasty projekt uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly nr XXXIIl25212014 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin - Wsch6d" dla teren6w po1ozonych 

we wsiach: Bolycin, Idzikowice, Jydrzejewo, Kondrajec, Kuchary Zydowskie i Rzy 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa Radnych chcia1by zabrac glos. Nikt nie zabral glosu. 

Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie uchwa1y. Wyniki glosowania: 

G1osowa1o 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzyma1 siy od glosu" - O. 

Przewodnicz(j.cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil 

trzynasty projekt uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly nr XXXIII253/20 14 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 22 wrzesnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin - Poludnie" dla teren6w polozonych 

we wsiach: Bie1e, Drozdzyn, Gromadzyn, Ko1oz(j.b, Milewo, Niewikla, Slepowrony, 

Wierzb6wiec i Zelechy. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa Radnych chcia1by zabrac glos. Nikt nie zabral glosu. 

Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie uchwa1y. Wyniki glosowania: 

G1osowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodnicz(j.cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil 

cztemasty projekt uchwaly zmieniaj(j.cy uchwaly nr XVIII/152/2012 Rady Gminy Sochocin 

z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyst(j.pienia do sporz(j.dzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin - Poludnie" dla teren6w 

polozonych we wsiach: Biele, Drozdzyn, Gromadzyn, Koloz(j.b, Milewo, Niewikla, 

Slepowrony, Wierzb6wiec i Zelechy. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa Radnych chcia1by zabrac glos. G10s zabral Pan Dariusz Kujawski - Radny 

zwr6ci1 uwagy na fakt, iz w tytule uchwaly jest napisane "zmieniajqca uchwa1y" 
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a w uzasadnieniu do tej uchwaly, zmiana granicy obszaru objytego planem nie wymaga 

zmiany uchwaly po przyst~pieniu do sporz~dzenia planu. Czy w zwi~ku z tym faktem nalezy 

zmieni6 cal~ uchwaly czy tylko zal~cznik graficzny. 

Pan Przewodnicz~cy udzielil glosu Panu Jackowi Niesciorowi - Mecenasowi wyjasnil, 

ze nast~pil niefortunny zapis w uzasadnieniu do tej uchwaly i trzeba zmieni6 uzasadnienie. 

W rezultacie ustalono, ze podejmuje siy uchwaly zmienia uzasadnienie. 

Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie uchwaly. Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - 0. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Przewodnicz~cy Rady zaproponowal dziesiyciominutow~ przerwy. 

Pan Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie wniosek 0 przerwy. Wyniki 

glosowania: Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal 

siy od glosu" - 0. Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze wniosek podjyto jednoglosnie. 

Przerwa 10 minut. 

Po przerwie: 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - wznowil obrady 

Sesji. 
Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil 

piytnasty projekt uchwaly w sprawle uchwalenia zmlany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin - Zach6d" dla teren6w polozonych we 

wsiach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gutarzewo, Kypa, Koliszewo, 

Podsmardzewo i Smardzewo. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos z Pailstwa Radnych chcialby zabra6 glos. Nikt 

nie zabral glosu. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie 

projekt uchwaly. Wyniki glosowania: Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, 

"wstrzymal siy od glosu" 0. Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, 

ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil 

szesnasty projekt uchwaly w sprawle uchwalenia zmlany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin - Sochocin" dla teren6w polozonych 

we wsiach: Sochocin i Kolonia Sochocin. 
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Przewodnicz'!cy Rady Gminy zapytal czy ktos z Pailstwa Radnych chcialby zabrac glos. 

Nikt nie zabral glosu. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczllcy Rady poddal pod glosowanie 

projekt uchwaly. Wyniki glosowania: Glosowalo IS Radnych: "za" - IS, "przeciw" - 0, 

"wstrzymal SH( od glosu" O. Przewodnicz,!cy Rady Gminy stwierdzil, 

ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczllcy Rady Gminy - przedstawil 

siedemnasty projekt uchwaly w sprawie uchwalenia ZillJany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin - Wsch6d" dla teren6w polozonych we 

wsiach: Bolycin, Idzikowice, Jydrzejewo, Kondrajec, Kuchary Zydowskie i Rzy. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy zapytal czy ktos z Pailstwa Radnych chcialby zabrac glos. 

Nikt nie zabral glosu. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczllcy Rady poddal pod glosowanie 

projekt uchwaly. Wyniki glosowania: Glosowalo IS Radnych: "za" - IS, "przeciw" - 0, 

"wstrzymal Sly od glosu" O. Przewodnicz,!cy Rady Gminy stwierdzil, 

ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczllcy Rady Gminy - przedstawil 

osiemnasty projekt uchwaly w spraWle uchwalenia zmlany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin - Poludnie" dla teren6w polozonych 

we wsiach: Biele, Drozdzyn, Gromadzyn, Koloz'!b, Milewo, Niewikla, Slepowrony, 

Wierzb6wiec i Zelechy. 

Przewodniczllcy Rady Gminy zapytal czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac 

glos. Nikt nie zabral glosu. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczllcy Rady poddal pod glosowanie 

projekt uchwaly. Wyniki glosowania: Glosowalo IS Radnych: "za" - IS, "przeciw" - 0, 

"wstrzymal Sly od glosu" O. Przewodnicz,!cy Rady Gminy stwierdzil, 

ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczllcy Rady Gminy - przedstawil 

dziewiytnasty projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XXJlS1I2009 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie wyrazenia zgody na przyst,!pienie przez gminy 

Sochocin do wsp61pracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy realizacji projektu 

pod nazw'! "Rozw6j elektronicznej administracji wojew6dztwa mazowieckiego 

wspomagaj,!cej niwelowanie dwudzielnosci potencjalu wojew6dztwa". 
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Przewodnicz'!cy Rady Gminy zapytal czy ktos z Pailstwa Radnych chcialby zabra6 glos. 

Nikt nie zabral glosu. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie 

projekt uchwaly. Wyniki glosowania: Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, 

"wstrzymal SH( od glosu" O. Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, 

ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil 

dwudziesty projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XXlI52/2009 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 2 lipca 2009 roku dotycz'!cej wyrazenia zgody na przyst,!pienie przez 

gminy Sochocin do wsp6lpracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy realizacji 

projektu pod nazw'! "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa mazowieckiego 

przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu". 

Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac 

glos. Nikt nie zabral glosu. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie 

projekt uchwaly. Wyniki glosowania: Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, 

"wstrzymal Sly od glosu" O. Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, 

ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil 

dwudziesty pierwszy projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sochocin oraz dwudziesty drugi projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly 

budzetowej Gminy Sochocin na 2015 rok. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poprosil 0 zabranie glosu Pana Andrzeja 

Romatowskiego - W6jta Gminy Sochocin . 

Pan Andrzej Romatowski -W6jt Gminy poprosil 0 komentarz i wyjasnienia Pani,! 

Marzanny Kucharzak - Skarbnik Gminy. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy om6wila dwie uchwaly "Dochody 

budzetu og6lem zwiykszono 0 kwoty 4 570 zl, natomiast wydatki budzetu zwiykszono 

og6lem 0 kwoty 330.504,05 zl. lako przychody budzetu wprowadzono wolne srodki 

w wysokosci 325.928,05 zl. Te wolne srodki zostaly przeznaczone w wysokosci 174 024 zl 

na splaty kredytu i pozyczki, natomiast pozostala kwota w wysokosci 151 904,05 zl. Zostaly 
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przeznaczone na pokrycie deficytu. Ponadto Szanowni Panstwo, w dw6ch solectwach 

w Sochocinie i Wierzb6wcu dokonano zmiany przeznaczenia funduszu solecki ego. 

W Sochocinie fundusz Solecki przeznaczony byl na zakup sprzytu i element6w placu zabaw. 

Przeznaczono go na remont ulicy Akacjowej i ulicy Polnej w Sochocinie. Natomiast 

Wierzb6wiec z zamontowania dodatkowych punkt6w oswietleniowych przeznaczyl fundusz 

Solecki na zakup zuzlu lub destruktu wraz z uslug'! transportow,! i r6wnaniem dr6g." Pani 

Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy zakonczyla wypowiedz i oddala glos Panu 

Andrzejowi Romatowskiemu - W6jtowi Gminy Sochocin. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy Sochocin przedstawil zwiykszenia 

w wydatkach. "Szanowni Panstwo, przedstawiy Panstwu w tym momencie zwiykszenie 

w wydatkach dla Zespolu Szk6l i Przedszkoli w Sochocinie. Zwiykszylismy wydatki 0 50 tys. 

zl, dla Szkoly Podstawowej w Kolozybiu przekazalismy 20 tys. zl. Szkola Podstawowa 

w Smardzewie 15 tys. zl i Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej na zasilki celowe otrzymal 

60 tys. zl. Urz'!d Gminy na remonty dr6g 133 104 zl, dowozenie uczni6w 50 tys. zl. Razem 

zwiykszylo to wydatki 351.213 zl. Chcialbym jeszcze powiedziec, gmina nasza doklada te 

srodki na budowy Straznicy Panstwowej Strazy Pozarnej w Plonsku w wysokosci 15 tys. zl." 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady zapytal czy ktos z Panstwa 

Radnych chcialby zabrac glos. 

Pan Krzysztof Dzi-rgielewski - Radny, zapytal 0 wysokosc calkowi14 nadwyzki 

budzetowej z 2014 roku, kt6ra zostala wprowadzona do budzetu na 2015 rok. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy odpowiedziala, ze kwota ta to 325 . 928,05 zl. 

Pani Jolanta Kochanowska - Radna zapytala "Gdzie i jakie bydzie doswietlenie 

uliczne na kt6re zwiykszono wydatki 0 11 831 ,76 zl w dziale 900 gospodarka komunalna". 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy wyjasnila, ze w roku 2014 zostaly 

podpisane umowy na doswietlenie uliczne m. in. w Drozdzynie, niekt6re nie zostaly 

zrealizowane. Zobowi'!Zania z roku ubieglego przeszly na ten rok. Zaistniala potrzeba 

zwiykszenia wydatk6w. Umowy nie dotyczyly funduszu soleckiego. 

Pan Stanislaw Wozniak - Radny zapytal "Z jakiego powodu zwiykszono kwoty 50 

tys. zl na dowozenie uczni6w?" 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy Sochocin odpowiedzial, "Od 1 kwietnia 

tego roku przywr6cono dow6z poludniowego kursu oraz wydluzono trasy odwozu dzieci." 
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Pan Dariusz Kujawski - Radny zapytal "Dlaczego 15 tys. zl dla Pailstwowej StraZy 

Pozamej w Ploilsku jest zdjyte z budzetu achotniczej StraZY POZarnej z terenu Gminy 

Sochocin. Zdjycie tych srodk6w zagraza bezpieczeilstwu." 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy Sochocin odpowiedzial, "Pailstwowa 

Straz Pozama w Ploilsku zapewnia ochrony i bezpieczeilstwo przeciwpozarowe wszystkim 

mieszkailcom. Rozw6j Pailstwowej Strazy Pozamej w Ploilsku jest bardzo waZny i bydzie 

sruzyc nam wszystkim.( ... )" 

Pan Dariusz Kujawski - Radny zapytal "Czy istniej~ inne mozliwosci przesuniycia 

pieniydzy dla Pailstwowej StraZY Pozamej, poniewaZ wyposazenie sprzytowe jednostek asp 

naszej gminy jest w zlym stanie?" 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy Sochocin wyjasnil "Gdy bydziemy 

dysponowali wolnymi srodkami przesuniemy je dla asp z terenu naszej gminy." 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady podtrzymal zdanie Pana 

Andrzeja Romatowskiego - W6jta Gminy Sochocin i poinformowal, ze PSP i asp dzialaj~ 

r6wnorzydnie i trzeba pomagac sobie wzajemnie. Poziom bezpieczenstwa mieszkailc6w 

nie zostanie zmniejszony. 

Pan Dariusz Kujawski - Radny poparl zdanie W 6jta i Przewodnicz~cego Rady 

Gminy, ze trzeba pomagac ale niepokoil siy faktem, ze srodki zostaly zdjyte z budzety asp. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy Sochocin wyjasnil, ze w roku 2014 srodki 

z paragrafu bezpieczeilstwo i ochrona przeciwpozarowa nie zostaly wykorzystane. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Pailstwa Radnych chcialby zabrac glos. Nikt nie zabral glosu. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie 

projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - 0. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady poddal pod glosowanie 

projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2015 rok. 

Wyniki glosowania: Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od 

glosu" - O. Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwaly podjyto jednoglosnie. 
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Ad-9 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 

9 porz~dku obrad "Interpelacje Radnych". Zapytal, kto z Panstwa Radnych chcialby zabrac 

glos. Nikt nie zabral glosu. 

Ad-tO 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do pUnktu 

10 porz~dku obrad "Wolne wnioski i zapytania". Zapytal, kto z Panstwa Radnych chcialby 

zabrac glos. 

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial "Chcialbyrn bardzo przeprosic 

mieszkancow Koliszewa i Pani~ Soltys wybran~. Umknylo mi to przeoczylem, bardzo 

przepraszam Pani~ Marianny Chojnacka, za przeoczenie. Gratulujy wyboru! 

Proszy Panstwa, jeszcze mam jedn~ sprawy. W lutyrn tego roku Starosta Plonski powolal 

Komitet do spraw Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Plonsku. Jestem 

jednym z czlonkow tego komitetu imam prosby do Radnych 0 skladki, 0 jakies dobrowolne 

datki na to. Dziykujy Bardzo! 

Pan Leonard Milewski - Radny Powiatowy powiedzial "Szanowni Panstwo, Panie 

Przewodnicz~cy Wysoka Rado, Panie Wojcie! Dziykujy za zaproszenie, za to ze mogy tu 

z Panstwem goscic. Przede wszystkim gratulujy Paniom Soltysom i Panom Soltysom wyboru 

na tak zaszczytn~ funkcjy spoleczn~, istotn~. Panstwo jestescie najblizej tych spraw, ktore 

s~ waZne dla nas dla mieszkancow. To widac po tej aktywnosci, ze Pans twa udzial, 

zaangaZowanie spoleczne jest misj~ jest szczegolnie mocne. Chcialem powiedziec, ze jestem 

w Radzie Powiatu Przewodnicz~cym Komisji Rozwoju Gospodarczego. Po swiytach, 

bydziemy robic przegl~d drog powiatowych. Podejrniemy wspolpracy z Panem Wojtem 

z Szanown~ Rad~ odnosnie mozliwosci wsparcia i takich wspolnych dzialan gdzie mozna 

by bylo poprawic nie tylko jakosc ale i tez bezpieczenstwo na tych odcinkach. W najblizszym 

czasie pojawi~ siy tez szczego!y dotycz~ce PROW-u i mozliwosci skorzystania z PROW-u 

tak przez Powiat jaki i przez Gminy .. Jako Komisja bydziemy siy starac wspierac aktywnosc 

gospodarcz~ i mozliwosci wykorzystania srodkow w obszarze energii odnawialn~j na ktor~ 

tez przewidziane s~ istotne srodki. Chcialbym, tez poprosic Panstwa Soltysow 0 tak~ 
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mozliwosc kontaktu blizszego, mozliwosc WSparCla aktywnosci gospodarczej, lesteScie 

Panstwo blizej spraw biez~cych. Koncz~c chcialem jeszcze korzystaj~c z tego, ze mamy 

zblizaj~ce siy swiyta Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pailskiego szczeg6lne swiyta, 

radosne, bo to s~ swiyta w kt6rych mozna powiedziec odbudowujemy siebie, nasz~ energiy, 

nasz zapal, nasz~ sily wewnytrzn~ a jak Panstwo wiecie w tej misji spolecznej jak~ czynimy 

wszyscy tutaj nam ta energia jest szczeg6lnie potrzebna i wytrwalosc. W zwi~ku z tym 

chcialbym, zyczyc Panstwu by ten czas swi~teczny, obfitowal nie tylko w takie budowanie 

wiyzi wewnytrznych relacji rodzinnych ale r6wniez, zeby byl takim czasem na t~ przyszlosc, 

kt6ry bydzie obfitowal w laski Boze w poczucie wsp6lnego dzialania, radosci z tego co nas 

wok61 otacza. leszcze raz dziykujy i zyczy Panstwu Wszystkiego Najlepszego!" 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa chcialby zabrac glos. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy zabrala glos "Szanowni Panstwo! Na 

poprzedniej sesji Pani Przewodnicz~ca 10lanta Kochanowska poprosila 0 rozliczenie dotacji 

dla Gminnego Klubu Sportowego "WKRA". W materialach na dzisiejsz~ Sesjy otrzymali 

Panstwo Radni zestawienie dokonanych wydatk6w z udzielonej dotacji oraz informacjy 

z opisem realizacji zadail. Chcialam zapytac czy w tej kwestii Pailstwo Radni potrzebuj~ 

jakiegos wiykszego komentarza? Czy to co zostalo Panstwu przedstawione 

jest wystarczaj~ce?" Radni odpowiedzieli ze dokwnenty jakie otrzymali s~ wystarczaj~ce. 

"Wysoka Rado 5 marca wplynylo do Urzydu Gminy pismo Pani Barbary Pniewskiej 

nastypu j ~cej tresci: 

"Szanowny Panie W 6jcie, 

W zwi~zku z przebiegiem IV sesji Rady Gminy Sochocin w dniu 29.01.2015r. 

w kt6rej uczestniczyla czynnie Pani Skarbnik Marzanna Kucharzak, pragny poczynic kilka 

uwag na temat jej wypowiedzi zarejestrowanych w protokole sesji udzielonych w zwi~ku 

z interpelacj~ radnej 10lanty Marii Kochanowskiej i radnego Dariusza Kujawskiego, 

albowiem byly one niepelne i nie daly mozliwosci calosciowego ogl~du poruszonej tematyki 

wplyw6w do budzetu Gminy z tytulu posadowienia i eksploatacji elektrowni wiatrowych 

na Naszym terenie. 
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Pragny wskazac, ze na podstawie zgloszenia informacji podatkowej z dnia 23.12.2014 

obejmujqcego dwa "wiatraki" w miejscowosci Wycinki kwota podatku od nieruchomosci 

wyniesie ok. 26.200 zl rocznie, zas na podstawie zgloszenia informacji podatkowej z dnia 

30.12.2014 r. obejmujqcego "wiatrak" w miejscowosci Biele kwota podatku od 

nieruchomosci wyniesie 8.600 zl rocznie. W tym zakresie wypowiedz Pani Skarbnik byla 

prawidlowa. 

Nie spos6b jednak pominqc pozostalych dochod6w Gminy, kt6re w/w przedsiywziycia 

rokrocznie generujq, a 0 nich P. Kucharzak niestety w swojej wypowiedzi juz 

nie wspomniala. 

Wskazac nalezy, ze w zwiqzku z ulozeniem linii podziemnej w pasie drogowym drogi 

gminnej objytej zarzqdem Naszej Gminy zostala nalozona oplata w kwocie ok. 2420 zl 

rocznie (platna do dnia 15 stycznia kaZdego roku) z tytulu umieszczenia w pasie drogowym 

urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego. Podstawq prawnq naliczenia tej oplaty jest art.40 ust.3 ustawy 

z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach pubJicznych (Dz. U. nr 14 poz. 60 ze zm.), przy czymjej 

wysokosc reguluje wydana na podstawie art.40 ust 1 decyzja administracyjna, zawierajqca 

zezwolenie na zajycie pasa drogowego. 

Nadto Pani Skarbnik winna r6wniez wyjasnic, ze doch6d z dzialalnosci gospodarczej 

prowadzonej w zakresie produkcji energii elektrycznej jest podstawq opodatkowania 

podatkiem dochodowym PIT, kt6ry zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

(Dz. U.2014r. poz.1115) 0 dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego jest dochodem 

Gminy w czysci wynoszqcej 37,67 % (udzial w podatku planowany w roku 2015). 

Z uwagi na to, ze radna Kochanowska w trakcie II Sesji Rady Gminy wyrazila poglqd 

jakoby dochody Gminy w zwiqzku z realizacjq w/w przedsiywziyc to cyt." bardzo mala 

kwota", uprzejmie proszy 0 publiczne skorygowanie informacji udzielonej przez Paniq 

Skarbnik na najblizszej Sesji Rady Gminy." 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy kontynuujqc powiedziala 

"Nawiqzujqc do swojej wypowiedzi z poprzedniej sesji pragny poinformowac, iz podane 

przeze mnie dane byly oparte wylqcznie na podstawie prowadzonej w Wydziale Finans6w 

a obecnie Finans6w i Budzetu ewidencji podatkowej. Nalezy stwierdzi, ze do budzetu 

wplywa oplata roczna w wysokosci 2 469,60 zl za urnieszczenie urzqdzen w pasie drogowym. 
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Jednak nie wszystkie wiatraki generuJq dochody z tytulu tej oplaty. Jest to uzaleznione 

od tego czyja jest droga, moze to bye r6wniez w drodze powiatowej. Ponadto w Urzydzie 

nie prowadzi siy ewidencji zbiorczej wplyw6w z tytulu uzyskiwanych podatk6w i oplat 

do poszczeg61nych budowli. 

W swojej wypowiedzi nie odnioslam siy r6wniez do wplyw6w z tytulu udzial6w 

w podatku dochodowym od os6b fizycznych. Wydawalo mi siy oczywistym, ze udzialy 

stanowiq dochody gminy. 

Podatek dochodowy od os6b fizycznych oplacony zar6wno przez osoby prowadz"!ce 

dzialalnose jak i z innych tytul6w np. od wynagrodzen, emerytur wplywa do budzetu gminy 

jako udzial w 37,67%. 

Nie dysponujy danymi 0 dochodach z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej 

w zakresie produkcji energii elektrycznej, kt6ry stano wi podstawy opodatkowania podatkiem 

dochodowym PIT jak r6wniez wysokosci tego podatku, kt6ry posrednio wplywa do budZetu 

w 37,67%. Na 2015 r. zaplanowane udzialy wynoszq 2610 151 zl." 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa chcialby zabrae glos. 

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny zabral glos "Panie Przewodniczqcy, Wysoka 

Rado! Korzystaj,,!c z okazji, ze na sali znajduj,,! siy przedstawiciele Rady Powiatu oraz Pan 

W6jt jako czlonek Rady przy Szpitalu w Plonsku mam pytanie: Czy mogli by Pailstwo 

przedstawie nam jakie zostaly podjyte dzialania by poprawie sytuacjy w jakiej znalazl 

siy Plonski Szpital? Informacje jakie do nas docieraj,,! czasami Sq przeciwstawne. Z jednej 

strony jest informacja 0 olbrzymim zadluzeniu szpitala i problemami finansowymi, gdzie Pan 

Dyrektor jedynym wyjsciem z sytuacji widzi reorganizacjy oddzial6w, wrycz niekt6re 

oddzialy zlikwidowae oraz zmniejszye wynagrodzenia pracownik6w. Wiem, ze byly 

spotkania na Radzie Powiatu. Czy moglibyscie Panstwo cokolwiek na ten temat powiedziee? 

W jakiej sytuacji teraz Sq rozmowy jak to wygl,,!da?" 

Pani Marianna Cbybala - Radna Powiatu Plonskiego udzielila odpowiedzi: 

"Szanowny Panie W6jcie, Szanowna Rado, Wszyscy zgromadzeni, sytuacja szpitala okazuje 

siy nie jest taka straszna jak siy zapowiadalo. Koszty nie przekraczajq koszt6w amortyzacji. 

W tej chwili jest prowadzony aUdyt. Audyt bydzie skonczony ok. 10 kwietnia wtedy 

bydziemy wiedzieli, kt6re wydzialy generuj,,! najwiyksze koszty. Dyrektor podjql 
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siy, ze stworzy plan "B", kt6ry pozwoli wyprowadzi szpital na dobrC). drogy. W tej chwili 

koszty nie przekraczajC). koszt6w amortyzacji, czyli jest plynnosc szpitala. Jezeli chodzi 

o wydzial kardiologiczny dyrektor uzasadnia tym, ze nasz wydzial wewnytrzny jest bardzo 

obciC).Zony, poniewaZ znajduje siy na dw6ch poziomach . Na parterze jest 40 l6zek, 16 l6zek 

kardiologicznych. Na pierwszym piytrze 20 l6zek szpitala wewnytrznego. Obsluga tego 

wewnytrznego wydzialu jest bardzo trudna dla ordynatora, zeby zajmowac siy na piytrze 

i parterze kaZdego dnia znajdujC).cych siy tam chorych. Wydzial kardiologiczny rna tylko 16 

l6Zek, a poniewaZ Ministerstwo stwierdzilo, ze wydzial kardiologiczny moze dzialac przy 

wydziale wewnytrznym, ze bydC). te same pieniC).dze skierowane. Wydzial kardiologiczny moze 

wsp6ldzialac z wydzialem wewnytrznym nie rna przeciwwskazan. Wydzial ten nie zostanie 

zlikwidowany. Obsluga byla by lepsza, pacjenci bydC). bardziej doglC).dani, szpital dzialal by po 

prostu lepiej. Wszystkie pieniC).dze z zewnC).trz bydC). przeznaczone na wydzial kardiologiczny. 

Jest taka zachowawcza kardiologia, ze przy zawalach czy innych to pacjenci sc). przesylani 

do szpitali Warszawy czy Ciechanowa, a leczenie kt6re odbywa siy w Pl0l1Sku bydzie 

w dalszym ciC).gu. Natomiast, jezeli chodzi 0 funkcjonowanie szpitala ani ZarzC).d ani Starosta 

ani Dyrektor Szpitala nie pragnie zlikwidowania szpitala, nie chce utworzenia sp6lki. Chce 

aby szpital pozostal w dalszym ciC).gu w takim systemie urzydowania jaki istnieje do tej pory. 

Dolozymy wszelkich staran zeby nie doszlo do likwidacji szpitala. Sytuacja nie jest az taka 

trudna. W naszych wyobraZeniach bylismy przeraZeni tc)' ciyzkC). sytuacjC)., wydawalo 

siy ze zadluzenie jest wiyksze. Pracownicy, szczeg6lnie lekarze zlozyli siy po 8% swoich 

dochod6w i przeznaczyli na szpital. Pielygniarki nie wszystkie, ale przekazujC). 6% na szpital. 

Niekt6rzy nie zlozyli siy, to jest dobrowolne. Dyrektor tym siy nie zajmuje, kazdy kto chce 

dobrowolnie daje darowizny i podpisuje. Ucieszylismy siy bardzo wszyscy w piC).tek po tym 

przekazaniu tych wiadomosci. Wszystko bydziemy wiedzieli po 15 kwietnia." 

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny zapytal: "Czyli pracowlllcy nie maH 

siy czego obawiac?" 

Pani Marianna Chybala Radna Powiatu Plonskiego odpowiedziala, 

ze pracownicy nie majC). siy czego obawiac. 

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny zapytal czy pracownicy bydC). skladkami 

ratowac Plonski Szpital? 

Pani Marianna Cbybala - Radna Powiatu Plonskiego odpowiedziala, "Te skladki 

odprowadzili lekarze a pielygniarki tylko niekt6re." 
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Pan Leonard Milewski - Radny Powiatowy powiedzial "Ten poglos, kt6ry 

w prasie byl, ze tak trudna jest sytuacja Szpitala Plonski ego wynika z tego, ze szpital zostal 

wyposazony w nowoczesn'! aparatury. To generuje notowany odpis amortyzacyjny. Czyli 

takie wirtualne obci,!zenie i to pol'!czone z zadluzeniem dawalo kwoty rzeczywiscie budz,!c,! 

duzy niepok6j. luz na teraz mozna stwierdzic, ze te r6zne zmiany dadz,! rocznie ok. p6hora 

mIn. oszczyclnosci czyli juz to udrozni sprawnosc. I to co Pani Maria powiedziala nie rna 

ruch6w aby nast,!pila zmiana co do formuly prawnej. To bydzie na pewno nasz szpital 

prowadzony przez samorz'!d. Gwarantujemy opieky zdrowotn,!. lezeli chodzi 0 utrzymanie 

miejsc pracy dobrowolnie pracownicy obnizyli swoje wynagrodzenia to moze bye takie 

dwuznaczne ,ze pracownicy wnosz'!, miejmy jednak na uwadze to, ze generalnie w sruzbie 

zdrowia mamy problem platnosci. Co do uslug swiadczonych przez nasz powiatowy szpital, 

te zmiany nie generuj,! jakis trudnosci. Zmiany, kt6re nast,!pi,! poczyni,! sprawn,! lepsza 

obslugy pacjenta. To wyjdzie na dobre w zarzadzaniu r6wniez. Poza tym audyt duzo nam 

pomoze okresli w kt6rych obszarach mozna poprawie zarzadzanie w kontekscie obnizenia 

koszt6w. Kr6tko m6wi,!c powinno wyjse na dobre. Audyt prowadzi jednostka zewnytrzna, 

zatem daje to tak,! czytelnose samej sytuacji. Koszty generowane s,! tym, ze mamy naszych 

lekarzy na etatach. Koszty etatu s,! takim duzym obci,!zeniem. W innych plac6wkach 

w innych szpitalach mamy kontrakty menedzerskie zatem ci lekarze nie plac,! takich koszt6w 

stalych jest to obci,!zenie szpitala. Mozna by bylo dae lekarzom kontrakty menedZerskie, ale 

to nie daje stabilnosci kadry lekarskiej . Sytuacja opisana w mediach nie powinna budzie 

niepokoju. Dziykujy". 

Pani Marianna Chybala - Radna Powiatu Plonskiego poinfonnowala r6wniez, 

"Od 2013r. nie wyplacano naszemu szpitalowi za zabiegi wykonywane ponad 

zakontraktowane s,! to bardzo duze sumy, a mianowicie w ubieglym roku ponad milion zloty 

w tym roku 800 tysiycy. W 2009 r. nasz szpital byl w bardzo dobrej formie i podniesiono 

wynagrodzenia pracownikom. Z przeprowadzonego wywiadu w osciennych szpitalach 

wynagrodzenia pracownik6w S,! nizsze niz w naszym szpitalu. Pracownicy zgodzili 

siy dobrowolnie na obnizenie wynagrodzen. W dalszej perspektywie planowany jest 

tez remont budynku "E" to koszt ok 20 min. zl. Zapowiada siy ze sytuacja siy unormuje 

i bydzie dobrze!" Pani Radna Powiatu podziykowala za wypowiedz. 

Pan Stanislaw Kwiatkowsld - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa chcialby zabrac glos. 
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Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy poprosil aby nowo wybrany Prezes 

Gminnego Zakladu Komunalnego przygotowal na najblizsza sesj(( bilans wyjscia jednostki. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal czy ktos 

z Panstwa chcialby jeszcze zabrac glos Nikt nie zabral glosu. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 

11 porzqdku obrad i zamknql obrady V Sesji Rady Gminy. 

Protok61 sporzqdzila: 

Iwona Bial((cka 

Nagranie video z V Sesj i Rady Gminy Sochocin z dokladnymi wypowiedziami dost((pne na 

stronie Urz((du Gminy Sochocin www.sochocin.pl. Nagranie sluchowe dost((pne do odsluchu 

w Urz((dzie Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 909-110 Sochocin pok. Nr 18. 
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