Protokół Nr XXI/2017
z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin
z dnia 20 lutego 2017 roku
odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin
pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego
- Przewodniczącego Rady Gminy

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00
Obrady zakończono o godz. 12.30
Stan Radnych -14, obecnych – 14

Ad – 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXI
Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził,
że w Sesji uczestniczy 14 Radnych, nieobecny Pan Dariusz Kujawski nieobecność
usprawiedliwiona. Quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie powitał:
1.

Państwa Radnych

2.

Państwa Sołtysów

3.

Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy Sochocin

4.

Panią Agnieszkę Wolińską z Kancelarii Radcy Prawnego J. Nieścior

5.

Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Sochocin.

6.

Pana Kryspina Kadeja - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie.

7.

Pana Grzegorza Lewańczuka - Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego

8.

Panią Elżbietę Krauze - Sekretarza Gminy

9.

Panią Marzannę Kucharzak - Skarbnika Gminy

10.

Kierowników Wydziałów Urzędu Gminy Sochocin

11.

Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji.

1

Ad – 2
Pan

Stanisław

Kwiatkowski

–

Przewodniczący

Rady

Gminy

przeszedł

do punktu 2 „Przyjęcie porządku obrad ”.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego;
2) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej
szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla
której organem prowadzącym jest Gmina Sochocin;
3) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Sochocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia;
4) w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o.
w Sochocinie do złożenia wniosku o dofinansowanie.
4. Zamknięcie obrad XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
porządek obrad.
Wyniki głosowania: Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. - 3
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
3 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Poinformował, że Państwo Radni w materiałach
na sesję otrzymali projekty uchwał. Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie projektu
dostosowania

sieci

szkół

podstawowych

i

gimnazjów

do nowego ustroju szkolnego. Pan Przewodniczący poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego
– Wójta Gminy o przedstawienie wyżej wymienionego projektu uchwały.
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Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił o przedstawienie projektu
uchwały Panią Agnieszkę Wiśniewską – Kierownika Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw
Organizacyjnych.
Pani Agnieszka Wiśniewska – Kierownik Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw
Organizacyjnych poinformowała, że z dniem 11 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 14
grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe. Zgodnie z tą ustawą
z dniem 1 września 2017r. każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy
o systemie oświaty z mocy ustawy przekształca się na 8-letnią szkołę podstawową (art. 117),
a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy (art. 127) poprzez wygaszenie. Ustawodawca
zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest
w art. 206 ustawy. Ustawa ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania
obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty (art. 209) oraz związków zawodowych (art. 211) .
Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań
zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom możliwości realizacji
obowiązku szkolnego. Pani Wiśniewska poinformowała, że w załączniku nr 1 i nr 3 do
uchwały wystąpił błąd. Pani Wiśniewska poprosiła Państwa Radnych o korektę wpisu ze
strony południowo- wschodniej na stronę południowo- zachodnią. Pani Agnieszka
Wiśniewska podziękowała Państwu radnym za uwagę.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania do
Pani Wiśniewskiej.
Nie było pytań.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

podstawowych i gimnazjów

do nowego ustroju szkolnego .
Wyniki głosowania: Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwale nadano nr XXI/174/2017.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
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rekrutacyjnym

dla

kandydatów

zamieszkałych

poza

obwodem

publicznej

szkoły

podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Sochocin. Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana
Andrzeja Romatowskiego Wójta Gminy Sochocin.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił o przedstawienie projektu
uchwały Panią Agnieszkę Wiśniewską – Kierownika Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw
Organizacyjnych.
Pani Agnieszka Wiśniewska – Kierownik Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw
Organizacyjnych zapytała Pana Przewodniczącego czy może omówić jednocześnie drugi
i trzeci projekt uchwał.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy wyraził zgodę.
Pani Agnieszka Wiśniewska – Kierownik Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw
Organizacyjnych poinformowała że Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy

wprowadzające – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz.60) w art. 15 pkt 26 uchyliła w
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.) rozdział
2a pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.
będący

podstawą

w sprawie określenia

do

uchwalonej

w

Tym samym wygasł akt
2015

r.

uchwały

kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej oraz samorządowego

przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Sochocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
W związku z powyższym uznaje się za zasadne podjęcie uchwały w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej oraz samorządowego przedszkola i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania do
Pani Wiśniewskiej.
Nie było pytań.
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Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej
klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sochocin.
Wyniki głosowania: Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od
głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwale nadano nr XXI/175/2017.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie określenia

kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
Wyniki głosowania: Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od
głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwale nadano nr XXI/176/2017.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie
projekt uchwały w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o.
w Sochocinie do złożenia wniosku o dofinansowanie. Pan Przewodniczący poprosił
o zabranie głosu Pana Andrzeja Romatowskiego Wójta Gminy Sochocin.
Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy wyjaśnił, że zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie
i odprowadzanie ścieków komunalnych stanowi zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016. poz. 446 ze zm.) jedno z podstawowych
zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku
z powyższym od 1 stycznia 2017 r. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sochocinie,
przejął we władanie i eksploatację wodociąg i instalację kanalizacji sanitarnej. Gminny
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sochocinie zamierza do końca lutego 2017 r. złożyć wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości
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Kondrajec gm. Sochocin. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników. Jednym
z wymaganych do wniosku załączników (poz. 18 w wykazie dokumentów niezbędnych do
podpisania umowy o

dofinansowanie) jest

„Uchwała Rady Gminy lub

organu

założycielskiego upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do
realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych
w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.”
Pan Wójt poinformował, że na posiedzeniu jest Pan, który pisze Studium Wykonalności. Wójt
poprosił Państwa Radnych i zebranych o zadawanie pytań specjaliście.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy za każdym razem
gdy Spółka będzie chciała złożyć wniosek trzeba będzie podejmować uchwałę.
Pani Agnieszka Wolińska – Radca prawny poinformowała, że zależy to od wymogów
postępowania aplikacyjnego. W tym wypadku są takie wymogi, jest to uchwała intencyjna.
W innych przypadkach gdy jest to w ramach działalności spółki nie będzie takiej potrzeby
podejmowania uchwały.
Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy poinformował, że aby dokończyć infrastrukturę
kanalizacyjną w Sochocinie i przebudować obecną oczyszczalnię potrzeba 8 mln zł.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy projekt obejmuje
dokończenie wodociągowania na terenie Gminy Sochocin.
Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy odpowiedział, że nie - dotyczy to tylko kanalizacji
i oczyszczalni.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy trzeba będzie
składać wnioski.
Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy odpowiedział, że będą składane wnioski .
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos.
Pani Anna Giranowska – Radna zapytała czy projekt obejmuje teren całego Sochocina.
Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy odpowiedział, że projekt obejmuje aglomerację
Sochocina.
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Pan Stanisław Woźniak - Radny zapytał czy Gmina będzie ponosiła koszty własne czy
dofinansowanie będzie 100%.
Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy odpowiedział, że prawdopodobnie 85% będzie
dofinansowania, jak kwotowo i procentowo będzie wyglądała dotacja to się jeszcze okaże.
Pan Stanisław Woźniak - Radny zapytał o modernizację oczyszczalni ścieków.
Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy odpowiedział, że oczyszczalnia wymaga
modernizacji, ponieważ nie jest ona przystosowana do warunków klimatycznych jakie panują
w Polsce.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos.
Pani Jolanta Kochanowska – Radna poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
i Gospodarczej pozytywnie zaopiniowano podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia
Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Sochocinie do złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z zebranych
chciałby zabrać głos.
Nie było pytań.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie upoważnienia Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o.
w Sochocinie do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wyniki głosowania: Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od
głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwale nadano nr XXI/177/2017.
Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy podziękował Radnym za podjęcie uchwały.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z zebranych
chciałby zabrać głos.
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Pan Kryspin Kadej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury poinformował, że w grudniu
2016 roku złożono wniosek do Dyrektora Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie
zadania pod nazwą „Gmina Sochocin otwarta na pomysły mieszkańców’. Konkurs był
ogólnopolski. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 30 tys. złotych. Dom Kultury nie może
przeznaczyć tych środków na

swoją działalność tylko na pomysły mieszkańców. Pan

Dyrektor poprosił Państwa Radnych i Państwa Sołtysów o zgłaszanie pomysłów
mieszkańców Gminy. Dalszy etap będzie polegał na diagnozie, trzeba będzie wytypować
minimalnie 3 maksymalnie 7 pomysłów. Gdy będzie więcej pomysłów zostanie ogłoszony
konkurs i zostanie powołana komisja. Pań Dyrektor podziękował za uwagę.

Ad –4
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrad XXI Nadzwyczajnej
Sesji Rady Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy Sochocin.”

Protokół sporządziła:
Iwona Białęcka

Nagranie video z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie
Urzędu Gminy Sochocin www.sochocin.pl.
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