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Protokół Nr XVII/2016 

z XVII Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 27 października 2016 roku  

odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

Obrady zakończono o godz. 14.00 

 

 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 XVII 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 Sławomira Tabora- Urbanistę 

oraz:  

5. Pana Mecenasa Jan Tadrzaka  z Kancelarii  Radcy Prawnego 

6. Panią Elżbietę Krauze -  Sekretarza Gminy 

7. Panią Marzannę Kucharzak  - Skarbnika Gminy 

8. Panią Monikę Stępkowską- Smardzewską Zastępcę Skarbnika Gminy 
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Kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów szkół: 

9. Panią Beatę Grabarczyk-Tomaszewicz- Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół                       

i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

10. Panią Małgorzatę Tomaszek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołozębiu 

11. Pana Andrzeja Kozerę- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smardzewie 

Kierowników wraz z pracownikami wydziałów Urzędu Gminy Sochocin, oraz: 

12. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej 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 XVI Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 30 sierpnia 

2016 roku. 

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

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

o wynikach sprawdzianów i egzaminów. 

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Gminy 

Sochocin. 

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników 

samorządowych wydających decyzje administracyjne. 

8. Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Sochocin do kategorii dróg gminnych                    

i ustalenia ich przebiegu; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Sochocin; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin;  

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 
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7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. 

 

10. Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy. 

 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że przed sesją Państwo Radni 

otrzymali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu 

rewitalizacji. Uzasadnił, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 

roku o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny 

rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia 

rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie 

własne gminy. W celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym m.in.                    

w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- funkcjonalnej oraz technicznej 

konieczne staje się przystąpienie do gminnego programu rewitalizacji. Przystąpienie do 

przedmiotowego programu naprawczego ma na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych znajdujących się na terenie gminy Sochocin. Podjęte działania 

naprawcze przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców, rozwoju obszarów 

gminnych,               a także poprawią wizerunek gminy. W świetle powyższego zasadne jest 

podjęcie niniejszej uchwały. Pan Wójt dodał, że po sporządzeniu gminnego programu 

rewitalizacji istnieje możliwość uzyskania do 90% dofinansowania. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

dodanie projektu uchwały do pkt. 9 ppkt.8 porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji 

 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

porządek obrad po zmianach. 

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 XVI Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

30 sierpnia 2016 roku. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

protokołu.  

Nie było uwag. 

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 30 sierpnia 2016 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 działalności międzysesyjnej 

Wójta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 27 października 2016 roku 

 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

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

30 sierpnia  2016 r. zostały przekazane do organów nadzoru zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami prawa oraz do komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu 

ich realizacji. 

2. W   okresie od 30 sierpnia  podejmowane były    działania w zakresie  bieżących spraw 

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

dotyczące spraw finansowych i organizacyjnych. 

3. W sposób ciągły współpracujemy  z Powiatowym Urzędem Pracy   

w zakresie organizacji  staży,  robót publicznych i prac interwencyjnych.   

4. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

organizujemy prace społecznie użyteczne. Są to prace dla  osób bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku  korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie taką formę aktywizacji 

zawodowej realizuje 6 osób.  

5. We wrześniu – w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

 - zorganizowaliśmy  2 szkolenia dla pracowników Urzędu,  na które otrzymaliśmy 

dofinansowanie  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 7 200 zł. 

Szkolenia przeprowadzone były w Urzędzie Gminy Sochocin  przez Fundację Rozwoju 

Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. Zakres tematyczny to:  postępowanie 

administracyjne oraz ochrona danych osobowych. 

6. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy ze szkołami,  

do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Sochocin prowadzą kwalifikację uczniów do 

dożywiania realizowanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”. 

7. Od 1 września w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane są wnioski                    

o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. 

8. Do  15 września przyjęliśmy 127 wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym, są to stypendia szkolne.   

9.  W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uzyskaliśmy wsparcie finansowe 

od Wojewody  Mazowieckiego dla szkół w wysokości 16 960 zł. 

10. We wrześniu została zebrana i rozliczona III rata podatków lokalnych. Paniom i Panom 

sołtysom bardzo dziękuję za współpracę.  



6 
 

Dziękuję również Państwu Sołtysom za zaproszenie i organizację spotkań 

w sołectwach we wrześniu, dotyczących określenia przedsięwzięć do realizacji w 2017 

roku w ramach funduszu sołeckiego.  

11. Przedstawiam Państwu  podjęte działania dotyczące usuwania wyrobów 

zawierających azbest: 

Zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Sochocin w 2016 roku” realizowane jest w ramach zawartej  umowy z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Umowa dotyczy 

dofinansowania zadania w wysokości  54 938 zł., wkład własny gminy stanowi kwota 9 695 

zł. W ramach zadania zostało złożonych 60 wniosków. Zadanie wykonuje Zakład Gospodarki 

Komunalnej „Groneko” s.c.  

Odbiór zdemontowanego i zabezpieczonego  azbestu będzie zakończony  

do 31 października . Jest to pierwszy rok, w którym  mieszkańcy mogą korzystać z pomocy 

finansowej  w zakresie usuwania azbestu. Zadanie to będziemy kontynuować w przyszłości,  

jeżeli będzie możliwość pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

12. W ramach utrzymania dróg gminnych   wykonywane  były następujące prace: 

 1) wycinanie  gałęzi, karczowanie zagajników i samosiewek przy drogach gminnych relacji 

Wierzbówiec - Milewo, Kuchary Żydowskie – Rzy, 

2) wycinanie  gałęzi i samosiewek w zabytkowej alei lipowej w miejscowości Niewikla, 

3) wykonanie częściowego remontu drogi gminnej  relacji Kołoząb– Drożdżyn  

( polegająca na wykonaniu  podbudowy z destruktu na odcinku ok. 200 mb), 

4) wykonanie remontu chodnika na ul. Sucharskiego w Sochocinie,  

5) rozpoczęcie prac remontowych na ulicy Sucharskiego  i Kwiatowej w Sochocinie. Na 

zadanie przeznaczona jest  kwota 46 349 zł. . Wykonawcą robót jest Gminny Zakład 

Komunalny Spółka z o. o.  

6) dzięki dobrej współpracy  z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

 i Autostrad pozyskaliśmy  nieodpłatnie pięć pługów odśnieżnych i jedną piaskarkę, które 

zostały przekazane do Gminnego Zakładu Komunalnego.  
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13. W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące prace: 

1) częściowy remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Baraki, 

2) w trakcie realizacji jest remont nawierzchni drogi gminnej poprzez żwirowanie w Kolonii 

Sochocin. 

 

14. Zostały zakończone prace związane z zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.  

W dniu 12 października 2016 roku  Zarząd Powiatu Płońskiego pozytywnie zaopiniował 

projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg 

gminnych. Projekt uchwały został przygotowany na dzisiejszą Sesję Rady Gminy. 

 

15. Przedstawiam Państwu poziom zaawansowania realizacji zadań  inwestycyjnych. 

1) zadanie inwestycyjne o nazwie „przebudowa dróg gminnych  Gutarzewo-

Podsmardzewo-Smardzewo”  

 Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa  Mazowieckiego 2014 - 2020. Koszt zadania to 

kwota 521 026 zł. 

Poziom dofinansowania wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.  

Zadanie zostało podzielone na II etapy:  

Etap I obejmuje przebudowę drogi polegającą na  ułożeniu  nawierzchni bitumicznej na  

drodze  gminnej w  Smardzewie na odcinku 1, 46 km.  

Termin realizacji zadania -  31 października 2016 r. Wartość zadania realizowanego                     

w I etapie stanowi kwota  294 325 zł. 

Etap II obejmuje drogę gminną  Gutarzewo – Podsmardzewo na odcinku 

 0,8 km i będzie realizowany w 2017 roku Wykonawca zadania jest Zakład Usługowo –

Handlowy „Koptrans” z Ciechanowa. 

2) zadanie inwestycyjne o nazwie „przebudowa  drogi gminnej relacji Rzy – Kuchary 

Królewskie – Kondrajec” 

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej relacji Rzy – Kuchary Królewskie – Kondrajec 

o długości 2,8 km. Przebudowa polega na utwardzeniu nawierzchni drogi. 

Wykonawcą zadania jest  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka 

 z o. o. z siedzibą   w Mińsku Mazowieckim  
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Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie  zadania  wynosi 577 214 zł. 

Zadanie jest w trakcie realizacji. 

 

3)  wspólna inwestycja Powiatu Płońskiego i Gminy Sochocin 

dotycząca  remontu drogi powiatowej  Sochocin – Malużyn w miejscowości Sochocin została 

zakończona.  

Na zadanie przeznaczono kwotę 100 000 zł., udział własny Gminy Sochocin to kwota  50 000 

zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA. 

 

4) w dniu wczorajszym rozpoczęta została przebudowa drogi w Kucharach Żydowskich  

o długości 225 m.  

Będzie wykonana nawierzchnia bitumiczna. Wykonawcą jest Zakład Usługowo Handlowy 

„SEDBUD” z Ciechanowa. Koszt realizacji zadani  stanowi kwota  53 975 zł. Zadanie będzie 

zrealizowane w listopadzie. 

 

5)  budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 1,40 km   

w miejscowości Kondrajec została zakończona  

Trwa procedura uzyskania decyzji na użytkowanie sieci wodociągowej. Wykonawcą zadania 

był  Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. Wysokość wynagrodzenia dla 

Wykonawcy za wykonanie powyższego zadania  wynosi: 65 269 zł.  

Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, 

Trwa również realizacja budowy drogi o długości 225 metrów w Kucharach Żydowskich. Jest 

to droga równoległa do drogi powiatowej. Termin realizacji do końca października br. 

Kolejna informacją jest przejęcie od 1 stycznia 2017 roku wodociągów i kanalizacji sanitarnej 

przez Gminę Sochocin, a także przejście na VAT. Jednym z powodów jest możliwość 

pozyskania środków na Narodowego Funduszu. Zostały podpisane umowy z Zakładem Usług 

Wodnych w Mławie i przekazanie infrastruktury wodnej Gminie Sochocin. W tej chwili 

wykonywany jest audyt finansowy i techniczny w celu sprawdzenia stanu przekazywanego 

mienia. 
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W informacji międzysesyjnej przedstawiłem najważniejsze zrealizowane zadania.                       

W  Urzędzie wykonujemy bieżące prace w celu realizacji zadań oraz sprawnej obsługi 

mieszkańców. 

          Dziękuję za uwagę” 

 

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

Gminy Sochocin wg. stanu na dzień 21 października 2016 roku. 

 

Pani Jolanta Kochanowska- Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wodociągowania 

w miejscowości Kondrajec, kiedy instalacja zostanie oddana mieszkańcom do użytku. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że wodociąg został wykonany na 

projektach już nieaktualnych i trwa proces wykonywania projektów zastępczych. Do końca 

roku wodociągi mają przejść na własność Gminy Sochocin i wtedy zakończy się cała 

procedura związana z wodociągami. 

Pan Jan Załęcki- Kierownik Wydziały Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego poinformował, że wymagane jest nowe pozwolenie. Po uzyskaniu 

pozwolenia od Starostwa Powiatowego w Płońsku Urząd będzie występował o decyzje na 

użytkowanie. Przewiduje się czas zakończenia całej procedury do końca roku 2016.  

 

Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 5 „Informacja o 

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

sprawdzianów i egzaminów”. Poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej Publicznego 

Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie Panią Beatę Grabarczyk-

Dyrektora PZSiPS w Sochocinie. (Informacja stanowi załącznik do protokołu)  

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś  

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

Pani Jolanta Maria Kochanowska- Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym 

przyczyny spadku średniej ocen wyników egzaminów gimnazjalnych i 6-klasistów.  

Pani Beata Grabarczyk-Tomaszewicz- Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół                             

i Przedszkoli  Samorządowych w Sochocinie w odpowiedzi poinformowała, że danych 

statystycznych wyników egzaminów z poszczególnych roczników nie porównuje się z uwagi 



10 
 

na zmianę populacji uczniów przystępujących do egzaminów, jest również inny arkusz 

egzaminacyjny. Centralna Komisja Egzaminacyjna dokonując analizy określa arkusz czy był 

z progu bardzo trudnego czy poniżej. Osoby opracowujące dany arkusz egzaminu nie wiedzą 

jak zrealizuje program w szkołach dana populacja uczniów. Trudno jest porównać jednych                   

i drugich uczniów. Pani Dyrektor obawia się, że w bieżącym roku szkolnym mogą być 

jeszcze gorsze wyniki egzaminów z uwagi na przystępujące do nich roczniki. Słabszy wynik 

egzaminu może również być powodem „nietrafienia” przez nauczyciela w tematykę, która 

będzie na egzaminie. W odniesieniu do języka polskiego, z analiz, które zostały 

przeprowadzone w szkole wyniknęło, że uczniowie źle zrozumieli polecenie pracy pisemnej 

co skutkowało zdobyciem małej ilości punktów. Z klasami pracują różni nauczyciele, zdarza 

się również absencja danego nauczyciela w trakcie roku.  

Na poprzedniej sesji oświatowej Pani Dyrektor mówiła, że szkoła będzie bardzo pracować 

nad poprawieniem wyników egzaminów z matematyki i przyrody (chemia, biologia, fizyka, 

geografia) co dało skutek w wysokiej średniej egzaminów z tych przedmiotów i miejsce                

w czołówce średnich powiatu. Na wynik egzaminów ma wpływ wiele czynników. Uczniowie 

PZSiPS w Sochocinie po ostatniej godzinie lekcyjnej muszą odjechać dowozem szkolnym co 

uniemożliwia organizację i uczestnictwo w zajęciach dodatkowych oraz kołach 

zainteresowań. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski -Przewodniczący Rady Gminy poprosił                  

o przedstawienie informacji dotyczącej Szkoły Podstawowej w Kołozębiu Panią Małgorzatę 

Tomaszek-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołozębiu. (Informacja stanowi załącznik do 

protokołu) 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś  

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

Pani Jolanta Maria Kochanowska- Radna pogratulowała wysokich wyników egzaminów 

6-klasistów. 

  

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski -Przewodniczący Rady Gminy poprosił                  

o przedstawienie informacji dotyczącej Szkoły Podstawowej w Smardzewie Pana Andrzeja 

Kozerę-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smardzewie. (Informacja stanowi załącznik do 

protokołu)  

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś  

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



11 
 

 

Pani Jolanta Maria Kochanowska- Radna pogratulowała wysokich wyników egzaminów 

6-klasistów, a w szczególności z języka polskiego. 

 

Ad –6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 6 „Informacja o 

złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Gminy Sochocin”. 

Poinformował, że Państwo Radni otrzymali w materiałach szczegółowe informacje na temat 

złożonych oświadczeń majątkowych złożonych do 30 kwietnia 2016 roku według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Wszyscy Radni złożyli oświadczenia w terminie.                  

Po szczegółowej analizie i weryfikacji oświadczeń, Urząd Skarbowy nie stwierdził większych 

nieprawidłowości. Radni, u których stwierdzono nieprawidłowości zostali poinformowani 

pismem w celu uwzględnienia tych nieprawidłowości  przy kolejnym wypełnianiu 

oświadczeń majątkowych. 

Ad –7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                 

7 porządku obrad „Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez 

pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne”. Zwrócił się                  

z prośbą do Wójta Gminy Sochocin o przedstawienie ww. informacji. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że na podstawie art.24h ust.3 wyżej 

cytowanej ustawy oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają               

w dwóch egzemplarzach: 

a) wójt – wojewodzie, 

b) sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba 

wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi.                                                          

Oświadczenia majątkowe są poddane analizie przez osoby uprawnione do ich przyjmowania. 
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Jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości swojego 

dochodu w roku podatkowym pracowników zobowiązanych do ich złożenia  przekazano do 

Urzędu Skarbowego w Płońsku. 

W wyniku analizy stwierdzono: 

1. Oświadczenia majątkowe dotyczą majątku odrębnego pracowników samorządowych 

zobowiązanych do ich złożenia, a także majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. 

2. Pracownicy samorządowi zobowiązani do ich złożenia ujawnili dane o: 

a) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych 

oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 

terytorialnego, ich związków lub od  komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu , a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz 

dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,    

b) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub 

zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, 

c) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych, 

d) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

3. Pracownicy samorządowi zobowiązani do złożenia  oświadczeń określili, które 

składniki majątkowe, dochody i zobowiązania należą do składającego oświadczenie, a które 

są objęte małżeńską wspólnotą majątkową. 

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia  są 

jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz                

o miejscu położenia  nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach 

majątkowych są udostępniane na stronie www.sochocin.pl w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Oświadczenia majątkowe są przechowywane przez 6 lat w archiwum zakładowym 

Urzędu Gminy Sochocin. Równolegle badanie danych zawartych w oświadczeniach 

dokonywane jest w urzędach skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 

osoby składającej oświadczenie. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym 

terminie. Podczas analizy stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych 
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pracowników. W związku z powyższym pracownicy zostali poinformowani celem 

uzupełnienia i prawidłowego wypełnienia kolejnych oświadczeń majątkowych.          

 

Ad –8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                 

8 porządku obrad „Dyskusja”. 

Nie zainicjowano dyskusji. 

Ad –9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                 

9 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. 

1) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Sochocin do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.  

Pan Jan Załęcki- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego poinformował, że gmina Sochocin posiada wykaz dróg gminnych mające 

numerację. Z uwagi na to, że niektóre ulice w Sochocinie nie posiadały takich numerów nie 

można było występować o dofinansowanie z zewnątrz. W związku z powyższym wystąpiono 

o nadanie numerów ulicom wykazanym w załączniku nr 1 i 2 do projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy dodał, że bark numerów dróg, a konkretnie 

numerów ulic na osiedlu „Duchniki” spowodowało odrzucenie wniosków o dofinansowanie 

asfaltowania przez Marszałka. W związku z powyższym wystąpiła potrzeba przeprowadzenia 

inwentaryzacji komunalizacji dróg gminnych.  

Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 

numeracji dróg w miejscowości Milewo. Są nadane numery na dwóch głównych ulicach, 

pozostałe boczne nie są ujęte, nie są również zaznaczone kolorem niebieskim w legendzie 

jako drogi gminne bez numerów. 

Pan Jan Załęcki- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odpowiedział, że opracowując wykaz i numerację dróg gminnych, były pod 

uwagę brane głównie te drogi, które łączyły miejscowości. Drogi polne nie były ujmowane, 

przy czym są to drogi gminne posiadające kategorie dróg wewnętrznych. Nie zaznaczenie 
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kolorem niebieskim dróg w Milewie oznacza, że na tych drogach nie przewiduje się w tym 

czasie zmian. W każdym razie aktualizacja wykazu dróg jest możliwa i jeżeli będzie taka 

potrzeba będzie się to wykonywało na bieżąco. 

Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy procedura 

nadawania numerów drogom gminnym wiąże się z kosztami. Czy nie ma możliwości 

zrobienia tego raz, generalnie i objąć wszystkie drogi w Gminie, które są bez numeracji. By 

nie było sytuacji, gdzie dojdzie do inwestycji, którą uniemożliwi właśnie brak numeru drogi. 

Radny zwrócił się z prośbą o usystematyzowanie sprawy z drogami na terenie Gminy. 

Pan Jan Załęcki- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odpowiedział, że wszystkich dróg Urząd nie jest w stanie objąć. Jeżeli będzie 

potrzeba lub sygnał od mieszkańców, że należy coś na danej drodze robić to zostanie 

wszczęta procedura nadania numeru. 

Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący zwrócił się z zapytaniem ile czasu trwa cała 

procedura nadawania numerów drogom gminnym i z czym się to wiąże. 

Pan Jan Załęcki- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego poinformował, że dokładnie nie odpowie ile trwa procedura. Wszystkie 

drogi, o które się występuje o nadanie numerów są wcześniej opiniowane przez Powiat, 

następnie podejmowana jest uchwała Rady Gminy o nadanie numeracji i na koniec Marszałek 

nadaje ten numer.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy dodał, że jeżeli w przyszłości by chciano podnieść 

rangę drogi i korzystać z wniosków to można z drogi wewnętrznej zrobić drogę gminną              

i przystąpić do jej modernizacji. Na razie środki w budżecie pozwalają na naprawę dróg 

kategorii wyższej. Pan Wójt zaproponował by Radni informowali, której drodze należy dodać 

wyższą rangę. Jest to bardzo istotne przy składaniu wniosków i uzyskaniu dodatkowych 

punktów. 

  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwale nadano Numer XVII/137/2016. 
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2) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sochocin.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem,              

o lokalizację działki, która ma zostać sprzedana. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy wyjaśnił, że działka znajduje się na rogu 

przedłużonej ulicy Sucharskiego oraz Napoleońskiej. Na działce znajduje się przepompownia. 

Jeżeli chodzi o kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości użytkownikowi wieczystemu to jest to nieruchomość zabudowana budynkiem, 

na rogu ulic Sucharskiego i XXX-lecia, gdzie znajduje się sklep Pani Kućmińskiej. 

Pani Barbara Soćko-Ruszkowska-Kierownik Referatu Ochrony Środowiska                           

i Gospodarki Komunalnej przedstawiła projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. Dodała, że 

w operacie szacunkowym, który został wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wartość 

działki wyceniono na 24 500 złotych i od tej kwoty rozpocznie się przetarg nieograniczony. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska- Radna zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały                

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu jest 

napisane, że sprzedaż nastąpi na drodze bezprzetargowej. Zwróciła się z zapytaniem czy nie 

należało by w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sochocin napisać, że wyraża się 

zgodę na sprzedaż w drodze przetargu. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że przepisy stanowią o konieczności 

przeprowadzenia przetargu.  

Pan Jan Tadrzak- Radca Prawny poinformował, że Wójt jest organem do którego 

wyłącznej kompetencji należy gospodarka mieniem gminnym. Rzeczą Rady jest, żeby Wójt 

przedstawiał do akceptacji te elementy zgodne z obowiązującym aktualnie prawem. Same 

kwestie wyceny nieruchomości i wszelkie elementy, które zawiera projekt uchwały należy 

wyłączni do obowiązków Wójta. Jeżeli Radni będą „wkraczać” w obowiązki Wójta to organy 

kontrolujące działania organów stanowiących i wykonawczych, będą podnosić kwestię, że 

niezgodnie z kompetencjami przepisanymi w przepisach obowiązujących wkracza organ                

w kwestie drugiego organu.  

Sesja Rady jest pewną konstrukcją prawną, która ma zasadnicze znaczenie co się na niej 

dzieje. Porządek obrad statuuje obowiązek wypowiadania się w kwestii danej materii. 
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Protokół sporządzany z obrad musi zawierać określone zdarzenia i być odzwierciedleniem 

tego co ma miejsce na sesji.  

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVII/138/2016. 

 

3) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

użytkownikowi wieczystemu. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVII/139/2016. 

 

4) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały  zmieniającej w sprawie uchwalenia statutu gminy. 

Pani Elżbieta Krauze-Sekretarz Gminy 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. 

Uchwale nadano Numer XVII/140/2016. 

 

5) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolu prowadzonym 

przez Gminę Sochocin. 
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Pani Agnieszka Wiśniewska- Kierownik Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw 

organizacyjnych 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. 

Uchwale nadano Numer XVII/141/2016. 

 

6) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin. Zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o uzasadnienie również projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał wraz                          

z uzasadnieniem. W przedstawionych projektach uchwał dokonano następujących zmian 

wykazanych w objaśnieniach przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin stanowiących integralną część projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy dodał, że w związku z warunkami 

atmosferycznymi nie jest możliwe kontynuowanie budowy drogi od Kuchar Żydowskich do 

Jędrzejewa. Inwestycja będzie dokończona na wiosnę przyszłego roku. W pierwotnym 

założeniu mówiono, że wykonane zostanie 2,8 kilometra drogi od Rzów przez Kuchary 

Królewskie do Kondrajca. Następnie dołączono drogę z Kuchar Żydowskich do Jędrzejewa 

oraz ostatnio drogę o długości 225 metrów. Planuje się położyć asfalt wraz z podbudową na 

suchą nawierzchnię stąd przeniesienie inwestycji na wiosnę przyszłego roku.  

 

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. 

Uchwale nadano Numer XVII/142/2016. 
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7)  Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin 

na 2016 rok. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVII/143/2016. 

 

8) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego 

programu rewitalizacji. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano Numer XVII/144/2016. 

 

Ad –10 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 10 „Interpelacje 

Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.” 

 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że na poprzedniej sesji Pani Radna 

Anna Renata Giranowska zwróciła się z prośbą o zorganizowanie spotkania z Dyrektorem 

Powiatowego Zarządu Dróg wraz z mieszkańcami Gromadzyna w sprawie drogi powiatowej 

w Gromadzynie. W tym celu Pan Wójt ustalił termin spotkania z Panem Marcinem 

Piechockim- Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg oraz Panem Zdzisławem Święckim- 

Sołtysem Gromadzyna na przełomie listopada i grudnia. 
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Ad –11 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 10 „Wolne 

wnioski i zapytania.” 

 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił się z zapytaniem do Pana Andrzeja 

Romatowskiego- Wójta Gminy Sochocin dotyczącym numeracji dróg gminnych. Czy 

będzie ponownie składany wniosek na modernizację dróg na osiedlu „Duchniki”. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójta Gminy Sochocin odpowiedział, że tak. Dlatego zwrócił 

się z prośbą do Rady o podjęcie tego projektu uchwały. Prognozuje się, że będzie ponowne 

rozdanie środków. Jest dużo przygotowanych dokumentów, związanych z tą inwestycją. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny poinformował, że proces przejęcia kanalizacji 

sanitarnej i wodociągów od Zakładu Usług Wodnych w Mławie spotyka się z licznymi 

pytaniami ze strony mieszkańców, wynikający z niewielkiej ilości informacji na ten temat. 

Radny zwrócił się z zapytaniem, czy jeżeli zakończy się proces przejęcia infrastruktury 

wodnej to zostanie przedstawiona informacja od Pana Wójta. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójta Gminy Sochocin odpowiedział, że w chwili obecnej 

Urząd jest na etapie robienia audytu finansowego i technicznego, które pozwolą sprawdzić               

w jakim stanie przejmuje się kanalizację sanitarną. Po uzyskaniu wszelkich informacji 

zostaną one przekazane Radnym oraz zainteresowanym mieszkańcom. Pan Wójt dodał, że 

planuje pozyskać środki pieniężne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę 

instalacji i kanalizacji w aglomeracji Sochocin oraz modernizację oczyszczalni ścieków 

LEMNA w Kondrajcu, która nie spełnia swojej roliw obecnych warunkach klimatycznych. 

Gmina Sochocin od stycznia 2017 roku przejdzie na VAT, a wodociągami zajmie się Gminny 

Zakład Komunalny sp. z o.o. Przejmuje się również pracowników z Zakładu Usług Wodnych 

w Mławie. Cała procedura przejmowania wodociągów przez Gminę oraz wyniki audytu 

zostaną przekazane Radnym najprawdopodobniej w grudniu, po jej zakończeniu. 

Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 

światłowodu położonym w Milewie. Mieszkańcy zastanawiają się jaka jest jego dalsza 

przyszłość. 

 Pan Andrzej Romatowski- Wójta Gminy Sochocin odpowiedział, że inwestorem tej 

inwestycji nie jest Gmina Sochocin, a Urząd Marszałkowski i tam można zasięgnąć 

informacji. 
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Pan Jakub Gburzyński- Radny poinformował, że inwestor zajmujący się budową 

elektrowni wodnej w Gutarzewie był upominany aby nie podnosił poziomu wody ze względu 

na zalewnia pól rolników. Dodatkowo zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zakończenia 

budowy elektrowni i kładki. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójta Gminy Sochocin odpowiedział, że projekt budowy jest 

po uzgodnieniach i oczekuje na pozwolenie Wojewody. Muszą być spełnione dwa czynniki 

przy pozwoleniu przez Wojewodę, jeżeli będzie jeden czynnik, wtedy pozwolenie wyda 

Starosta. Kolejnym etapem będzie wystąpienie do Ministra Infrastruktury o środki na budowę 

mostu wraz z dojazdem. W przypadku podnoszenia się poziomu wody należy interweniować 

bezpośrednio u inwestora elektrowni wodnej.   

Pan Sławomir Tabor- Urbanista wyjaśnił, że studium zostało wykonane i uchwalone. 

Niestety zaopiniowane negatywnie przez prawników Wojewody skutkowało jego 

nieważnością. Problem polega na tym, że należało wykonać analizę oraz bilans i udowodnić, 

że ta powierzchnia o którą się zwiększa w gminie tereny mieszkaniowe ma sens. Były naciski 

ze strony Rady oraz Wójta by jak najwięcej powstało działek budowlanych. W tym studium, 

które zostało uchwalone, terenów w stosunku do planu zagospodarowania przestrzennego 

przybyło około 500 ha co w przeliczeniu daje około 5 000 budynków. W uzasadnieniu bilansu 

i analizy trzeba udowodnić, że jest to potrzebne i możliwe. Jeżeli jest teraz obecne studium, to 

można ewentualnie na nim popracować by zrobić bardziej sprawiedliwie. Ci właściciele, 

którzy mają dużo ziem i dużo zyskali można zmniejszyć, a dodać terenów dla tych, którzy 

mają mało lub nie zyskali nic. Są osoby, które składały wniosek na jedną działkę oraz są tacy, 

którzy składali wnioski na kilka hektarów. Dodatkowo jest jeszcze jeden problem. Niedawno 

weszła dotycząca w życie ustawa dotycząca wiatraków, którą należy uwzględnić. Na terenie 

gminy zlokalizowanych jest 5 wiatraków, od których należy wyznaczyć strefy ochronne                

w których nie może być funkcji mieszkaniowej, do których należą również siedliska. Może 

być budynek gospodarczy i produkcyjny, a nowy budynek mieszkalny nie może powstać.  

Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił uwagę, że studium wystąpiły również błędy 

techniczne część tekstowa nie była zgodna z częścią graficzną. 

Pan Sławomir Tabor- Urbanista odpowiedział, że głównym zarzutem  Wojewody jest zbyt 

wąski zakres tematyki dotyczący analizy i bilansu. W tym momencie jest to robione, trzeba 

następnie podjąć uchwałę części tekstowej i graficznej. Powierzchnia terenów do dyspozycji 

jest ciągle ta sama, a należy uzasadnić ilość powierzchni zabudowy, które to studium 

wprowadziło jako nowe.  
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Nowych terenów już nie będzie. Zostaje tylko pytanie komu ująć. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy zaproponował by studium opracować tak aby 

każdy miał szansę posiadać chociaż jedną działkę. Tym, którzy mają dużo terenów ująć i dać 

osobom nie mającym żadnej działki. 

Pan Sławomir Tabor- Urbanista odpowiedział, że zostanie przygotowana propozycja przez 

urbanistów dotycząca studium i przedstawiona Radzie w celu weryfikacji poprawności 

wykonania.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że urbaniści przy projektowaniu 

planów zagospodarowania przestrzennego udają się do służb prawnych Wojewody i ustalają 

pewne rzeczy tak aby poprawnie skonstruować projekt. Prośba od Pana Wójta by urbaniści 

przed planowanym spotkaniem udali się do Wojewody w celu doinformowania się na czym 

„stoi” gmina Sochocin. 

 

Ad –12 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrad XVII Sesji Rady 

Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady XVII Sesji Rady Gminy Sochocin.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Wrońska 

 

 

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