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Protokół Nr XIII/2016 

z XIII Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 17 marca 2016 roku  

odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto 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 XIII 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 Andrzeja Stolpę- Starostę Powiatu Płońskiego 

5. Pana Lecha Białorudzkiego- z Zakładu Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa                      

w Mławie 

6. Pana Stanisława Korpantego- Urbanistę 

Radnych Powiatu Płońskiego: 

7. Panią  Mariannę Chybałę 

8. Pana Leonarda Milewskiego 

9. Pana Jerzego Ryzińskiego 
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Członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej: 

10. Pana Jana Antonowicza- Członka Zarządu 

11. Pana Jana Kozłowskiego- Członka Zarządu 

oraz:  

12. Panią Jadwigę Gilewską- Dyrektor Banku Spółdzielczego-oddział w Sochocinie 

13. Pana Mecenasa Jacka Nieściora  z Kancelarii  Radcy Prawnego 

14. Panią Elżbietę Krauze -  Sekretarza Gminy 

15. Panią Marzannę Kucharzak  -  Skarbnika Gminy 

16. Panią Monikę Stępkowską- Smardzewską Zastępcę Skarbnika Gminy 

Kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów szkół, 

Kierowników wraz z pracownikami wydziałów Urzędu Gminy Sochocin, 

17. Przedstawicieli Wspólnoty Gruntowej wsi Sochocin 

18. Pana Jarosława Wielechowskiego 

19. Pana Andrzeja Rutkowskiego 

20. Państwa Annę i Wiesława Wiśniewskich 

21. 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 XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej                  

w dniu 2 lutego 2016 roku. 

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

5. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2015 roku. 

6. Informacja o realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej              

za 2015 rok. 
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8. Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie; 

2) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej 

Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę; 

3) w sprawie  ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane  dla nauczycieli   szkół  i przedszkola  prowadzonych przez   Gminę  

Sochocin; 

4) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2016 r.; 

5) w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

6) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sochocin; 

7) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy 

Sochocin; 

8) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dotyczącego 

obowiązku trzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin; 

9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

10) 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 XIII Sesji Rady Gminy. 

 

Pan Wójt Andrzej Romatowski wniósł autopoprawkę do porządku obrad: 

„Proszę o  dodanie w punkcie 9 porządku obrad „ podjęcie uchwał” ppktu 11)  - jest to projekt 

uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu  składania 

deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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Dodanie projektu uchwały do porządku obrad ma na celu dostosowanie  deklaracji 

dotyczących wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych do  projektu uchwały                     

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami.” 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

autopoprawkę zgłoszoną przez Wójta Gminy Sochocin. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod 

głosowanie porządek obrad. 

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

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

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu  2 lutego 2016 roku.”. 

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

protokołu. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XII Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 2 lutego 2016 roku. 

Nikt nie zabrał głosu. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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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 17 marca  2016 roku 

 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

 

1. Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2015 r. 

oraz na nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 2 lutego  bieżącego roku zostały przekazane 

do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do komórek 

merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

2. W   okresie od 18 grudnia podejmowane były działania w zakresie  bieżących spraw Gminy 

i Urzędu Gminy w formie 23 zarządzeń Wójta, najważniejsze z nich to zarządzenia dotyczące 

spraw finansowych i organizacyjnych. 

3. Od 7 grudnia do 16 lutego przeprowadzona była  kontrola kompleksowa  gospodarki 

finansowej. Kontrolę przeprowadzało 3 przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej               

w Warszawie. Kontrolą objęto 2014 rok. Wystąpienie  pokontrolne zostało przekazane  Panu 

Przewodniczącemu Rady Gminy. Można się  z nim zapoznać również w Urzędzie Gminy 

oraz na stronie  internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 4. W styczniu i lutym bieżącego roku naliczony został wymiar podatków lokalnych.  
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5. W lutym w Urzędzie Gminy  przyjmowane były wnioski o zwrot podatku  akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej – wpłynęło 286 

wniosków, aktualnie wydawane są decyzje administracyjne w powyższej sprawie. Wypłata 

nastąpi do 30 kwietnia. 

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  wypłaciliśmy dodatki uzupełniające dla 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy w kwocie 35 387 zł. 

7. W ramach współpracy  z Powiatowym Urzędem Pracy od 1 marca  6 osób rozpoczęło pracę 

w ramach robót publicznych.  

Organizujemy również  prace społecznie użyteczne dla osób pobierających  zasiłki                        

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wyznaczone każdego miesiąca 4 osoby  mają 

obowiązek przepracować 40 godzin w miesiącu. Za pracę otrzymają  324 zł., ( 190 zł. zwrot     

z Powiatowego Urzędu Pracy, 134 zł.  ze środków  finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej przeznaczonych na zasiłki). 

8. W 2016 roku  w Urzędzie Gminy organizujemy  bezpłatne porady prawne (jeden raz                 

w miesiącu - w każdy ostatni poniedziałek miesiąca). 

9. Organizujemy również bezpłatną pomoc psychologiczną i terapeutyczną  

 (w każdą środę i czwartek). 

10. Dzięki  zaangażowaniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  

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

spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących.  

W miesiącu styczniu  otrzymaliśmy 2 173  kg żywności, w lutym – 1 832 kg,  

w marcu - 2 170 kg . Wartość otrzymanych produktów wyniosła 23 881 zł.  

Do takiej formy pomocy kwalifikuje się 310 osób.  

Dodatkowo otrzymaliśmy 3 181kg owoców i warzyw, o wartości  22 863 zł. 

W środę 16 marca   pracownicy  GOPS i Urzędu Gminy wydali ponad 6 ton jabłek 

mieszkańcom. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie przygotowuje się do realizacji ustawy 

„Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” – 500+. W chwili obecnej wydawane są wnioski                        

o przyznanie zasiłku wychowawczego. Wypełnione wnioski będzie można składać od                     

1 kwietnia 2016 roku czyli od dnia wejścia w życie ustawy w pokojach 6 i 7 w budynku 

Urzędu Gminy. Pracownicy GOPS udzielają mieszkańcom niezbędnych informacji oraz 

pomagają kompletować dokumenty.  

Informacje oraz wzory wniosków  i oświadczeń dotyczące programu 500 + umieszczone są na 

stronie internetowej  Urzędu Gminy. 

W celu sprawnej komunikacji z mieszkańcami  uruchomiliśmy  na  stronie internetowej portal  

e-Gmina dotyczący systemu informacji przestrzennej. Na portalu będą mogli Państwo znaleźć 

dane dotyczące  adresów, ulic, numerów działek.  

11. W omawianym okresie przeprowadzone było: 

1) rozeznanie cenowe na wykonywanie prac geodezyjnych na potrzeby Gminy Sochocin                 

w 2016 r. w wyniku którego podpisałem umowę    z geodetą  Panem Andrzejem Bytniewskim 

- Pracownia Geodezyjna  - Płońsk, 

2) rozeznanie cenowe na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Sochocin               

w 2016 roku. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty podpisałem umowę                            

z rzeczoznawcą, Panem Tymoteuszem Kędzierskim  - Usługi projektowe      i wyceny 

nieruchomości – Płońsk. 

3) przeprowadzony był również ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów do lat 

dwóch zabudowanego gospodarstwa rolnego o pow. 6,38 ha położonego we wsi  Drożdżyn. 

Roczną stawkę czynszu za dzierżawę w/w nieruchomości rzeczoznawca oszacował na kwotę 

3 290 zł. Do przetargu przystąpiły dwie osoby. W wyniku licytacji osiągnięto cenę czynszu 

dzierżawnego w kwocie 4 600 zł. rocznie. 

12. Przedstawiam Państwu najważniejsze czynności podejmowane w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi: 

Na dzień 24 lutego 2016 r. do Urzędu Gminy wpłynęły 182 deklaracje w sprawie opłat za  

odbiór odpadów komunalnych. Według złożonych deklaracji 71% właścicieli nieruchomości 

deklaruje segregację odpadów. Natomiast 29 % deklaruje nieselektywne zbieranie odpadów.  
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Zgodnie z decyzją Państwa Radnych w bieżącym roku odbiór odpadów komunalnych odbywa 

się dwa razy w miesiącu. W wyniku zmiany stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych do mieszkańców gminy zostało dostarczonych 1724 informacje                  

o zmianie tej opłaty.  

Podjęto również działania w celu weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji. 

Zostały przygotowane i wysłane 42 wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących deklaracji   

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W bieżącym roku  gminnym systemem gospodarki odpadami zostaną objęte również domki 

letniskowe. Do właścicieli domków letniskowych wysłaliśmy informacje o konieczności 

składania do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

13. Przedstawiam Państwu  podjęte działania dotyczące usuwania wyrobów zawierających 

azbest: 

W terminie od 11 lutego do 29 lutego przyjmowaliśmy wnioski od mieszkańców                             

o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, zbieraniem, transportem  oraz 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Zostało złożonych 50 wniosków.  

Rok 2016 jest początkiem realizowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest              

z terenu Gminy Sochocin. Następne nabory będą prowadzone w grudniu każdego roku 

poprzedzającego rok realizacji zadania. Dofinansowanie będzie obejmować pokrycie kosztów 

unieszkodliwiania  oraz  zabezpieczania odpadów zawierających azbest i dotyczyć będzie 

osób fizycznych. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem 

nowych pokryć dachowych 

W powyższej  sprawie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Dotacja z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie stanowić będzie 85 % kosztów 

kwalifikowanych, wkład własny gminy wynosić będzie  minimum 15 % kosztów 

kwalifikowanych. Złożone wnioski będą rozpatrywane po pozytywnym zaakceptowaniu 

wniosku Gminy   o dofinansowanie przedsięwzięcia. 

14. W ramach zimowego utrzymania dróg gminnych   wykonywane  były następujące prace: 
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1) w miesiącu styczniu (odśnieżanie, posypywanie dróg mieszanką uszarstniającą), 

2) wykonywane  było również równanie  nawierzchni dróg gminnych, 

3) aktualnie trwają prace porządkowe. 

15. W ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok  wykonano następujące prace:   

1) zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołozębiu , 

2) zakupiono wyposażenie placu zabaw w Wycinkach, 

3) częściowy remont nawierzchni drogi w miejscowości Budy Gutarzewskie  

4) częściowy remont nawierzchni drogi w miejscowości Pruszkowie, 

5) częściowy remont nawierzchni drogi w miejscowości Drożdżyn,  

6) regulacja i pogłębienie rowu w miejscowości Ciemniewo.      

16. W omawianym okresie przygotowane zostały i złożone następujące wnioski  w sprawie 

pozyskania środków finansowych na następujące  planowane inwestycje: 

1) modernizacja drogi  transportu rolniczego Żelechy – Milewo, 

2) modernizacja drogi transportu rolniczego w Ślepowronach, 

3) modernizacja drogi transportu rolniczego w Niewikli, 

4) modernizacja  i odwodnienie dróg gminnych  w Sochocinie ( ulice: XXX lecia, 

Sucharskiego, Cmentarna), 

5) inwestycja dotycząca ulic w Sochocinie( Napoleońska, Kwiatowa, Cioska, Piaskowa, 

Hermanowicza, Mała), 

6) przebudowa dróg gminnych Gutarzewo – Podsmardzewo- Smardzewo. 

Złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie  zakupu samochodu ratownictwa gaśniczego 

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie 
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Wnioski, które przedstawiłem Państwu zostały  złożone do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego: 

Aktualnie trwają  prace   w zakresie: 

1) przygotowania  wniosku o dofinansowanie  budowy sieci kanalizacji sanitarnej                          

w Sochocinie –etap II b, 

2) przygotowania dokumentacji projektowej  na budowę mostu  na rzece Wkrze                       

w Podsmardzewie, 

3) wykonania map do celów projektowych dotyczących budowy ronda  

w Sochocinie, 

4) wykonania map do celów projektowych budowy sieci wodociągowej  

w Kondrajcu, Jędrzejewie, Ślepowronach, Budach Gutarzewskich, Barakach, Rzach. 

17.   W zakresie działań promocyjnych  byliśmy partnerem organizowanego biegu powstania  

styczniowego  w Kucharach Żydowskich. Organizatorem  imprezy był Płoński Oddział 

Rejonowy PCK  wraz z radnym powiatowym Panem Leonardem Milewskim  oraz 

miejscowymi krwiodawcami na czele z Panem Szymonem Cichockim. Wydarzenie  odbyło 

się 24 stycznia i miało aspekt charytatywny – zebranie środków na rehabilitację osoby 

niepełnosprawnej oraz aspekt promujący aktywny styl życia. 

W dniu wczorajszym  w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XIV edycja międzyszkolnego 

konkursu recytatorskiego” wiersze Jana Brzechwy ” pod patronatem Wójta Gminy Sochocin. 

Bardzo dziękuję organizatorom konkursu – Pani Dyrektor Beacie Grabarczyk Tomaszewicz 

oraz pracownikom Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. 

Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, 

W informacji międzysesyjnej przedstawiłem tylko  najważniejsze  działania. 

W codziennej pracy  w Urzędzie  Gminy wykonywanych jest wiele ważnych zadań                         

i czynności  w celu sprawnej obsługi mieszkańców i wszystkich klientów. 
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Szanowni Państwo ! 

W dniu 11 marca obchodzony był  Dzień  Sołtysa. 

W imieniu własnym i całego Samorządu Gminy Sochocin pragnę podziękować Paniom                  

i Panom Sołtysom  za bardzo dobrą współpracę. Składam Państwu również życzenia 

wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz swojego środowiska, 

współpracy pełnej wzajemnego zrozumienia zarówno z mieszkańcami jak  i z Wójtem, Radą 

Gminy i Urzędem Gminy. Życzę dużo optymizmu, aby zdrowie oraz radość były wiernymi 

towarzyszami dnia codziennego.  

 Dziękuję za uwagę.” 

Opracowanie: Elżbieta Krauze -  na podstawie informacji Kierowników komórek organizacyjnych 

Urzędu Gminy Sochocin wg. stanu na dzień 10 marca  2016 roku 

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że mieszkańcy wsi Niewikla są 

zaniepokojeni, tym, że środki jakie były przeznaczone w ubiegłym roku na modernizację 

drogi (ok. 80 000 złotych) nie są zabezpieczone w tegorocznym budżecie. Pan Rady prosi              

o dokładną odpowiedź , jakie będą dalsze losy tej drogi, czy zostanie dokończona w tym roku. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że należy w tym momencie zrobić 

uzgodnienia do punktacji aby móc tą drogę przenieść. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że taką informację otrzymał już w ubiegłym 

roku  na sierpniowej komisji, gdzie ten temat był poruszany. Następnie na spotkaniu u Pana 

Wójta wraz z Grzegorzem Zientarskim uzyskał informację, że wniosek jest w trakcie 

realizacji i wiosną droga będzie przełożona. 

Pan Jan Załęcki- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego poinformował, że w odniesieniu do dokumentacji o której wspomina Pan 

Radny, geodeta dokonał pomiarów, gdyż gdzie indziej droga przebiega a w innym miejscu 

jest zajeżdżona i powinna być zrobiona. Na dzień dzisiejszy wykonane są roboty geodezyjne, 

natomiast trzeba przygotować dokumentację o pozwolenie na budowę. Na wcześniejszym 

etapie został popełniony błąd w postaci niedokończenia asfaltowania. Gmina będzie musiała 

ponieść większe koszty. Podjęte uzgodnienia w sprawie drogi będą dalej realizowane. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą aby                              

z ewentualnymi pytaniami poczekać do 8 punktu obrad „Dyskusja” 
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Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

5 „Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2015 roku”. Poinformował, że Państwo Radni w materiałach na sesję 

otrzymali ww. informację. Zwrócił się z zapytaniem czy w związku z informacją są pytania. 

Nie było uwag i pytań.  

 

Ad – 6 

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

o realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie”. Zwrócił się z prośbą 

do Pani Marii Żuławnik –inspektora ds. utrzymania czystości i porządku o przedstawienie 

ww. informacji.  

Nie było uwag.  

 

Ad –7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 7 

„Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej za 2015 

rok.” Poinformował, że Państwo Radni w materiałach na Sesję otrzymali ww. sprawozdania. 

Zwrócił się z zapytaniem czy w związku ze sprawozdaniami są pytania. 

Nie było pytań i uwag.  

 

Ad –8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 8 „Dyskusja”. 

Poinformował, że na prośbę Pana Jakuba Gburzyńskiego- Radnego zostali zaproszeni 

przedstawiciele  z koła łowieckiego JEDYNKA w Warszawie w sprawie zgłaszanych przez 

rolników niszczonych upraw przez dziką zwierzynę.  

Pan Jakub Gburzyński- Rady poinformował łowczych, że od dłuższego czasu pola uprawne 

rolników są nagminnie dewastowane przez dziki. Zasiane pola są niszczone i zorane. Rolnicy 

szacują ogromne straty w swoich uprawach. Dużym problemem jest także zwiększająca się 

liczba zwierzyny. Odszkodowania wypłacane przez leśnictwo są znacznie mniejsze od strat. 
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Stosowanie „odstraszaczy” w postaci armatek gazowych nie są skuteczne. Radny zwrócił się    

z prośbą o przeciwdziałanie problemowi. Zaproponował zwiększenie liczby dzików do 

odstrzału w planach łowieckich. Zagrożenie ze strony dzikiej zwierzyny rośnie, gdyż 

podchodzi prawie pod same domostwo. 

Pan Andrzej Gronkiewicz- Łowczy odpowiedział, że problem mają zarówno rolnicy jak                

i myśliwi. Nieograniczony dostęp do pożywienia powoduje, że lochy kryją się już po 1 roku 

życia, a nie jak wcześniej w 3 roku życia. Liczba dzików gwałtownie wzrasta poprzez 

całoroczny rozród, a także migrację z innych terenów. Nadleśnictwo stara się walczyć                    

z problemem poprzez zakup działek do odstraszania dzików, pastuchów, siatek 

ogrodzeniowych. Pracę leśniczych dodatkowo regulują ustawy. Plan odstrzału dzików jest na 

bieżąco wykonywany.  

Pan Jakub Gburzyński- Rady poinformował łowczych, że można zwiększyć w planie liczbę 

dzików do odstrzału.  

Do dyskusji zostali zaproszeni rolnicy, którzy również mają problem z dziką zwierzyną 

niszczącą ich uprawy. Jako problem wskazano: 

- małą liczbę leśniczych na określonych terenach, 

- brak organizacji polowań i odstrzału dzików, 

- znacznie przekroczona populacja dzików na danych terenach, 

- dodatkowo lasy sosnowe nie są dobrą bazą pokarmową dla zwierzyny, która żeruje na 

polach rolników. 

Poinformowano, że problem z dzikami powoduje, ze produkcja rolnicza na terenie gminy stoi 

pod znakiem zapytania. Poniesione straty jednego gospodarstwa szacowane są na około 

50 000 złotych, a odszkodowanie z nadleśnictwa wynosi 16 000 złotych. 

Pan Leonard Milewski- Radny Powiatu Płońskiego poinformował, że jest to bardzo 

poważny problem w skali powiatu. Należy podjąć zdecydowane działania. Radny prowadzi 

rozmowy z kołami łowieckimi. Problemem jest nie dopuszczanie młodych myśliwych do 

polowań, którzy np. w obrębie Baboszewo potrafią wystrzelić 4 dziki jednej nocy. Należy              

w planach zwiększyć liczbę odstrzałów, a także zwiększyć środki bezpieczeństwa ze względu 

na agresywny charakter zwierzyny. 
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Pan Krzysztof Gburzyński- Sołtys wsi Podsmardzewo poinformował, że koszty na 

wyposażenie dla młodego myśliwego sięgają 15 000 złotych. Zaproponował, że zamiast 

płacić gigantyczne odszkodowania, koło łowieckie mogłoby wyszkolić i wyposażyć młodego 

leśniczego. Dodatkowo wysokość składek 1 200 złotych rocznie jest dużą sumą dla młodych, 

zaczynających pracę myśliwych. 

Pan Andrzej Gronkiewicz- Łowczy odpowiedział, że wysokość składek jest zależna od 

ponoszonych rocznych kosztów m.in. dzierżawa ziemi, odszkodowania i inne bieżące. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że wystąpi z pismem do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z zapytaniem co będzie w przypadku 

kontroli gruntów przez ARiMR na które przyznawane są dopłaty (użytki zielone). Zwróci się 

na konwencie Wójtów by również wystosowali takie zapytania.  

Pan Leonard Milewski- Radny Powiatu Płońskiego oraz Pan Stanisław Kwiatkowski- 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponowali by w celu rozwiązania problem z dziką 

zwierzyną należy zorganizować spotkanie zainteresowanych osób wraz                                             

z przedstawicielami kół łowieckich i podjąć stosowne poczynania w tej sprawie. 

Pani Marianna Chybała- Radna Powiatu Płońskiego poinformowała, że na najbliższej 

Sesji Rady Powiatu zostanie zgłoszony ten problem. Radni zwrócą się do innych instytucji 

związanych z kołami łowieckimi by uchwalić korzystniejsze prawo i pomóc rolnikom. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta dotyczącym 

wniosku, który miał zostać złożony by uzyskać środki na poprawę infrastruktury drogowej             

w Sochocinie osiedle Duchniki. Czy został złożony i jaki jest ewentualny termin jego 

realizacji oraz czy brak instalacji ziemnych będzie przeszkodą w realizacji tego 

przedsięwzięcia. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że dwa wnioski na asfaltowanie 

dróg na osiedlu Duchniki zostały złożone w styczniu tego roku. Odpowiedź ma być                       

w kwietniu. Najwięcej punktów uzyskały drogi Napoleońska, Cmentarna XXXI-lecia, które 

posiadają wszystkie media. Ulica Kwiatowa i wszystkie przyległe do niej nie posiadają 

jeszcze światłowodu. Odpowiedz na wnioski czy zostaną przyznane środki powinny być                

w kwietniu tego roku.  
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Pan Jarosław Wielechowski- poinformował, że jako przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego miał okazję przygotowywać tego rodzaju wniosek. Największe szanse 

mają drogi stanowiące „centrum” danej miejscowości. Pan Wielechowski dodał, że liczono 

punkty na wnioskach, które następnie w ilości 800 sztuk zostały wysłane do Urzędu 

Marszałkowskiego. Na dzień dzisiejszy ocenionych jest około 500. Środków finansowych 

niestety dla wszystkich gmin nie wystarczy. Maksymalne dofinansowanie można było 

uzyskać w kwocie 3 000 000 złotych. Wniosek, który uzyska największą liczbę punktów 

będzie się kwalifikował do dofinansowania. Dodał, że ze swojej strony starał się zrobić 

wszystko aby złożone wnioski przez Wójta Gminy Sochocin zyskały jak największą liczbę 

punktów, stąd podział na drogi, o które pyta radny. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta jakiego 

rodzaju będą wykonywane prace na poszczególnych ulicach (XXX-lecia, Sucharskiego, 

Cmentarna).                       

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że na ulicy XXX-lecia będzie 

nakładka, na ulicy Sucharskiego chodniki oraz nakładka asfaltowa.                         

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta czy na 

ostatnim konwencie Wójtów został poruszony temat wzrastających stawek za śmieci, jak było 

wspominane na sesji w grudniu.         

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że był nieobecny na konwencie                  

z powodów zdrowotnych, a także z powodu dużej ilości nagromadzonych spraw i wyjazdów 

związanych z realizacją składania wniosków.      

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta dotyczącym 

zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP Sochocin. Wiąże się to z dużymi kwotami.                

W celu pozyskania takiego samochodu należy wnieść znaczny wkład własny i mieć pomoc              

z zewnątrz. Radny poprosił o przedstawienie informacji dotyczących tej kwestii.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że zaplanowany wkład własny to 

kwota do 100 000 złotych. Wnioski o dofinansowania można złożyć do Komendanta 

Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Związku Wojewódzkiego 

Straży Pożarnych. Udało się pozyskać informacje, że do tej pory zostały złożone 282 wnioski, 

a prawdopodobny przydział wniosków OSP jest niewielki. 
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Pan Dariusz Kujawski-Radny poinformował, że jeżeli myśli się poważnie o zakupie wozu 

strażackiego to powinno wkład własny zacząć od minimum 150 000 złotych.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli jest możliwość pozyskania 

środków z kilku miejsc to należy być dobrej myśli. Gminę nie stać na większy wkład własny.  

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny wspomniał o braku uzyskania porozumienia ze 

Wspólnotą Gruntową wsi Sochocin w sprawie wydzierżawienia terenów od wspólnoty na cele 

inwestycyjne (zagospodarowanie rzeki Wkry oraz park linowy). Po kilku spotkaniach                     

z przedstawicielami nadal nie doszło do podpisania umowy. Radny zwrócił się z prośbą do 

obecnych na sesji członków wspólnoty o wyjaśnienie takiego stanu rzeczy oraz w czym tkwi 

problem. 

Pan Krzysztof Tralewicz- Przedstawiciel Wspólnoty Gruntowej wsi Sochocin 

poinformował, że nie można powiedzieć, że wspólnota nie chce nic dać. Przekazała grunty 

pod stadion, oczyszczalnię. Ziemie nie są własnością wspólnoty tylko zostały powierzone 

osobom by właściwe nimi gospodarowały. Pan Tralewicz zadeklarował, że dokumenty 

dotyczące dzierżawy ziem mogą podpisać od ręki. Wyniknęła jednakże sytuacja związana               

z topolą, która uszkodziła wiatę stając  się ogniskiem zapalnym sporu z prezesem GZK                

w Sochocinie. Pan Bogusław Piątkiewicz zażądał 50 000 złotych odszkodowania. Należy 

wziąć pod uwagę , że Gminny Zakład Komunalny jest na gruntach Wspólnoty, a za dzierżawę 

płaci 180 złotych miesięcznie. Spotkanie zorganizowane u Pana Wójta nie odniosło skutku, 

nie było również nikogo z GZK w Sochocinie.  

Pan Jacek Nieścior- Mecenas poinformował, że uczestniczył w ww. spotkaniu. Nie było                       

z żadnej strony złej woli. Nie było „rzucania” paragrafami. Pan Wójt nie był stroną i nie 

można mówić o żadnym wykroczeniu. Doszło do zdarzenia, gdzie drzewo zniszczyło wiatę            

i stroną jest Pan Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego. Pan Wójt jest reprezentantem. By 

rozwiązać spor należy znaleźć wyjście prawne z tej sytuacji oraz to kto będzie odpowiadał za 

szkodę. Na spotkaniu Pan Mecenas starał się wyjaśnić jak powinna wyglądać procedura 

ubezpieczyciela i nie powinno się z nią dyskutować. Po to podpisuje się umowę                             

z ubezpieczycielem i płaci składki by móc w razie wypadku skorzystać z odszkodowania.              

W całym postępowaniu musi być wykazany sprawca wypadku/winny i w zależności od jego 

wskazania ubezpieczyciel zasądzi kwotę odszkodowania. 
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Pan Bogusław Piątkiewicz- Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego  poinformował, że 

budynki były ubezpieczone i zwrotu kosztów za szkodę będzie domagał się bezpośrednio               

u ubezpieczyciela, który już zakwalifikował szkodę do ubezpieczenia co ureguluje sprawę 

wiaty nie wnosząc żadnych roszczeń do Wspólnoty Gruntowej wsi Sochocin. 

Przedstawiciele Wspólnoty Gruntowej wsi Sochocin zobowiązali się do podpisania 

umowy z Wójtem Gminy Sochocin. 

Pani Elżbieta Olszewska- Radna zwróciła się z prośbą do Pana Wójta w Imieniu Wspólnoty 

Gruntowej wsi Sochocin o pomoc przy zaktualizowaniu listy obecnych członków należących 

do niej. W tym momencie trudno jest decydować o przekazaniu ziem pod jakiekolwiek 

inwestycje, gdyż brak jest uregulowanej kwestii członkostwa i przynależności do Wspólnoty.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że w tym celu zorganizuje spotkanie 

z osobami należącymi do Wspólnoty Gruntowej wsi Sochocin oraz ze Skarbnikiem i zacznie 

procedury w tej sprawie. 

 

Ad – 9 

1) Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 9 

porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Przedstawił pierwszy projekt w sprawie w sprawie 

uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie. Poinformował, że 

projekt został przekazany w materiałach na sesję, następnie zwrócił się z zapytaniem czy są 

pytania dotyczące projektu uchwały. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

Nie było uwag. 
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Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie  ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia 

specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla 

nauczycieli   szkół  i przedszkola  prowadzonych przez   Gminę  Sochocin. 

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. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2016 r. 

Zwrócił się do Pana Wójta o przedstawienie uzasadnienia do projektu. 

Pani Barbara Soćko-Ruszkowska- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska                             

i Gospodarki Komunalnej przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sochocin.  

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. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
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Pani Jolanta Kochanowska- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Pan Krzysztof Dzięgielewski-Radny wyraził swoją aprobatę w stosunku do projektu 

uchwały. Nasuwają się jednak wątpliwości dotyczące konsekwencji zwolnień z opłat na 

budżet gminy. Jak duże będzie to obciążenie dla budżetu oraz jakie będą skutki finansowe. 

Pani Jolanta Kochanowska- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że ze 

wstępnych wyliczeń kwota zwolnień wyniesie około 8 000 złotych rocznie, zakładając, że 

będzie to 41 rodzin z kartą dużej rodziny. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski-Radny poinformował, że należy uszczelnić system gospodarki 

komunalnej. Jeżeli z jednej strony rada będzie podejmować uchwały w sprawie zwolnień               

z opłat, a z drugiej strony nie będzie dokonywać działań w zakresie uszczelniania systemu to 

po pewnym czasie może nastąpić sytuacja gdzie stawki za odpady będą podnoszone 

samoistnie przez radę.  

 Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy poinformowała, że kwota 8 000 złotych nie 

jest znaczną kwotą dla budżetu gminy i nie wpłynie znacząco na budżet. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sochocin. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt zwrócił się z prośbą by poddać również pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie gminy Sochocin. O komentarz do projektów uchwał poprosił Pana Lecha 

Białorudzkiego – Przedstawiciela Zakładu Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie. 

Pan Lech Białorudzki- Przedstawiciel Zakładu Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa                          

w Mławie omówił przedstawione projekty uchwał wraz z wyliczonymi taryfami opłat za m³ 

ścieków i wody. Stawka za wodę pozostała na dotychczasowym poziomie natomiast stawka 

za ścieki wzrosła do 5 złotych 16 groszy. 
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Pani Jolanta Kochanowska- Radna zwróciła się z zapytaniem czy nie można pozostawić 

stawek za ścieki również na dotychczasowym poziomie. Dodała, że 0,68 groszy są dosyć 

znaczną podwyżką. Zwróciła się z zapytaniem czy nie ma możliwości negocjowania tej 

stawki. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy wyjaśnił, że Zakład Usług Wodnych doliczył 

koszty utrzymania konserwacji oczyszczalni. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że według podanych wyliczeń cena za 

ubiegły rok (ścieki) wyniosła więcej o 2 złote. Czy nie doszacowano tej stawki, stąd ta 

podwyżka? 

Pan Jan Załęcki- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego poinformował, że wynikało to zwolnienie Zakładu Usług Wodnych z opłat           

z tytułu budowli. Gmina robi w tym momencie wszystko by zostać VAT-owcem.  Z uwagi na 

składane wnioski. Jeżeli jest możliwość odzyskania VAT-u co da większe zyski. 

Administratorem kanalizacji, wodociągów i oczyszczalni ma zostać gmina, która będzie 

ściągać należności z tytułu opłat za wodę i ścieki. W ten sposób będzie możliwy odliczony 

VAT, który będzie zostawał w gminie. 

7) Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie              

projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sochocin. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski-Radny wniósł wniosek formalny o zdjęcie  z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie gminy Sochocin. 

Pan Jacek Nieścior- Radca Prawny poinformował, że stawek za wodę i ścieki się nie 

negocjuje. Jest ustawa regulująca procedury. Przedsiębiorstwo, które zarządza wodociągami              

i kanalizacją jest zobowiązane przygotować wniosek dla rady o zatwierdzenie stawek. Stawki 

nie są ustalane na podstawie negocjacji lecz jest rozporządzenie z 2004 roku. Radni mogą 

zatwierdzić te stawki lub odmówić zatwierdzenia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wniosek 
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został przygotowany niezgodnie z rozporządzeniem. Jeżeli Radni chcą zdjąć z porządku 

obrad ten projekt uchwały to w tym celu by wnioskodawca mógł uzasadnić bardzo dokładnie 

i szczegółowo dlaczego stawka wzrosła. Dodatkowo jest określony termin, kiedy stawki mają 

wejść w życie. Należy się do nich ustosunkować.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt zwrócił się z prośbą o 10 minutową przerwę. 

Po przerwie. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt poinformował, że w związku z niedostatecznym 

uzasadnieniem i wyjaśnieniem składa wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

gminy Sochocin. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

złożony wniosek formalny. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na 

rok 2016 dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie 

gminy Sochocin. 

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. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin. Zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o uzasadnienie projektów uchwał w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sochocin oraz projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. 
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 Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał wraz                      

z uzasadnieniem oraz objaśnieniem przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin. 

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. 

10) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. 

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. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad –10 

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

Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.” 

Nie wniesiono interpelacji. 

 

Ad –11 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 11 „Wolne 

wnioski i zapytania.” 

Pan Jarosław Wielechowski- Główny Specjalista w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Warszawie złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Poinformował również, że w czterech obszarach zostały ogłoszone nabory dla rolników. Jest 

możliwość ubiegania się kwoty 900 000 złotych na rozwój hodowli prosiąt, 500 000 złotych 

na rozwój produkcji mleka, 500 000 złotych na rozwój bydła oraz 200 000 złotych na zakup 

sprzętu. Został również ogłoszony nabór na młodego rolnika, wszyscy, którzy chcą rozpocząć 

działalność rolniczą mogą ubiegać się o kwotę 100 000 złotych. Jest to dotacja bez wkładu 

własnego. Osoby, które nie ukończyły 40 r.ż., posiadają kwalifikacje bądź chcą je uzupełnić 

Pan Wielechowski serdecznie zaprasza do kontaktu z przedstawicielami Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Płońsku i w Warszawie.   

Pan Leonard Milewski- Radny Powiatu Płońskiego złożył życzenia z okazji Świąt 

Wielkanocnych oraz z okazji dnia Sołtysa. Podziękował również wszystkim za pomoc przy 

organizacji oraz zaangażowanie podczas II biegu Powstawania Styczniowego. Dodał, że 

projekty dotyczące inwestycji drogowych zostały złożone i trwa oczekiwanie na decyzje.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem do Pana Stanisław Korpantego- 

Urbanisty dotyczącym stref ochronnych wokół wiatraków. Dlaczego te strefy powstały. Pan 

Radny poprosił o dokładne wyjaśnienie i wytłumaczenie tego tematu. 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista poinformował, że w odniesieniu do elektrowni 

wiatrowych należy podzielić je na 2 grupy: powyżej i poniżej 100 kw. Elektrownie wiatrowe 

stanowiące energię odnawialną powyżej 100 kw. muszą być zlokalizowane wraz ze strefami            

i naniesione do studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe do 100 

kw. mogą być lokalizowane wszędzie. W odniesieniu studium gminy Sochocin nie zakłada 

się lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych powyżej 100 kw. Ograniczeniem w strefach 

jest niemożność wykonania zabudowy mieszkaniowej. Wymagane jest minimum 500 metrów 
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od strefy by się pobudować. Pan Urbanista poinformował, żeby skrócić proces opracowania 

studium należy przyjąć, że odbyte wyłożenie do publicznego wglądu i te tereny, które były 

już w tym materiale zostaną w projekcie (nie zmniejszać ich, gdyż każda zmiana rozpoczyna 

procedurę od nowa). Część uwag nie może być uwzględnionych gdyż dotyczą terenów 

zalewowych.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że wartość gruntów znajdujących się                    

w strefach ochronnych spadnie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem ile czasu 

zajmie jeszcze opracowanie studium. Dodał, że cała procedura trwa już długo, a zależy 

wszystkim aby zakończyć opracowanie korzystnie i dobrze dla społeczeństwa. 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista poinformował, że pod koniec kwietnia powinna być 

już podjęta uchwała w sprawie studium. 

Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 

średniej gospodarstw. Czy są posunięcia w tej sprawie by podjąć uchwałę, gdzie 

gospodarstwo, które spełnia warunki ustawowe czyli ponad 1 hektar uprawny może 

pobudować siedzibę do swojego użytku. 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista poinformował, że średnia została zmieniona i jest 

zapis, który mówi, że na terenach rolnych zakłada się dopuszczenie nowej zabudowy 

zagrodowej 

. 

Ad –12 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrad XIII Sesji Rady 

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

 

  

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Wrońska 
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