Załącznik do protokołu Nr XXXII/2018

Informacja o działalności międzysesyjnej
Wójta Gminy Sochocin
przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin
w dniu 28 marca 2018 roku
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
Uchwały
podjęte
przez
Państwa
Radnych
na
Sesji
Rady
Gminy
w dniu 20 grudnia 2017 r. oraz na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2018
roku zostały przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz do komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji.
I. Od 20 grudnia 2017 r. do 28 marca 2018 r. wykonywaliśmy bieżące zadania gminy,
najważniejsze z nich to:
1.Wydano 23 zarządzenia Wójta Gminy w sprawach finansowych i organizacyjnych Urzędu
Gminy Sochocin i rozwoju Gminy.
2. Od 6 lutego zatrudniono 6 osób w ramach robót publicznych we współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy.
3.Na przełomie stycznia i lutego wydano 2910 decyzji ustalających wymiar podatków na
2018 rok. Ponadto wpłynęły 73 deklaracje osób prawnych na podatek od nieruchomości,
rolny, leśny.
4. W lutym rolnicy posiadający grunty rolne na terenie Gminy Sochocin składali wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej – wpłynęło 261 wniosków.
5. W lutym została rozliczona I rata podatku od środków transportowych na podstawie 38
deklaracji złożonych przez podatników.
6. 16 marca została rozliczona I rata podatków przez inkasentów, którymi są sołtysi.
Paniom i Panom Sołtysom bardzo dziękuję za sprawne wykonywanie zadań inkasentów .
II. W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg zostały wykonane następujące prace:
1. Remont drogi gminnej w Niewikli

poprzez ścięcie poboczy, pogłębienie rowu i

uzupełnienie poboczy destruktem.
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2. Częściowy remont drogi gminnej w Barakach po intensywnych opadach deszczu poprzez
regulację rowu, ułożenie przepustu rurowego, wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa
łamanego na odcinku 200 mb.
3. Częściowy remont drogi gminnej w Smardzewie (za kościołem) poprzez wykonanie
podbudowy drogi z tłucznia kamiennego na odcinku 294 m².
4.

Bieżące

utrzymanie

dróg

gminnych

w

miejscowości

Drożdżyn

w miejscach nieprzejezdnych poprzez wykonanie podbudowy dolnej z tłucznia łamanego
i nawiezieniu żwiru 758 m².
5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kondrajec w miejscach
nieprzejezdnych poprzez wykonanie podbudowy dolnej z tłucznia łamanego i nawiezieniu
żwiru 200 mb.
6. W omawianym okresie wykonywano prace związane z zimowym utrzymaniem dróg.
7. Zlecono opracowanie projektu na wykonanie oświetlenia na ulicy Akacjowej.
8. Wydano decyzję lokalizacyjną na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Magazynowej.
9. W ramach funduszu sołeckiego zlecono wykonanie schematu i kosztorysu na
zainstalowanie dodatkowych 3-ch punktów świetlnych w Bolęcinie.
III. Przedstawiam Państwu realizację zadań inwestycyjnych:
1. Zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn” polega na
wykonaniu nawierzchni bitumicznej i obustronnych poboczy z kruszywa łamanego na drodze
o długości 1 km 309 mb. i szerokości 5 mb.
Wartość realizacji zadania ok. 600 000 zł.
W dniu 28 grudnia 2017 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze
środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości
Drożdżyn”. Wnioskowana kwota dotacji 300 000 zł.
2. Zadanie o nazwie „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin”
(Na realizację zadania otrzymamy dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w kwocie 625 500 zł. Wartość realizacji zadania – 1 269 950 zł.
Zadanie obejmuje wszystkie szkoły z terenu gminy Sochocin
W ramach realizacji zadania w 2018 roku zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne przy
szkole Podstawowej w miejscowości Kołoząb
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3. Zadanie o nazwie „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sochocin - ograniczenie
emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”
Gmina Sochocin zamierza przystąpić do realizacji projekt w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Właściciele budynków mieszkalnych będą mieć możliwość pozyskania dofinansowania na
wymianę czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w wysokości 80%
kosztów. Pozostałą część 20% pokrywać będą właściciel budynków mieszkalnych.
4. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 zostały
złożone i rozpatrzone pozytywnie dwa wnioski na:
1) zakup sprzętu multimedialnego dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb – wartość
projektu 8 000 zł. dotacja 4 000 zł.
2) zakup sprzętu RTV i AGD dla strażnico-świetlicy w miejscowości Drożdżyn – wartość
projektu 14 000 zł. dotacja 7 000 zł.
5. W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na 4 zadania:
1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo,
2)„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie”,
3) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kondrajec”,
4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo”.
6. W dniu 21 lutego został przekazany do Wojewody Mazowieckiego protokół szacowania
strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy
Sochocin.
W dniu 20 marca Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku
zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej dokonała
weryfikacji w terenie przekazanego protokołu.

Samorząd Gminy Sochocin zostanie

poinformowany o ustaleniach.
7. W dniu 2 marca 2018 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa
Mazowieckiego o przyznaniu dofinansowania na zadanie pn.: „Zwiększenie oferty
rekreacyjnej dla mieszkańców

i turystów poprzez budowę parku linowego w Sochocinie”

w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Realizacja zadania w 2019 roku.
8. W marcu zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Rozbudowa drogi
gminnej w miejscowości Niewikla, Gmina Sochocin”.
W ramach zapytania został wyłoniony wykonawca – Zakład Usługowo - Handlowy
„SEBUD” z siedzibą w Ciechanowie.
Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie zadania wynosi 57 738 zł.
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IV Najważniejsze działania podejmowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej to:
1. 15 stycznia odbyły się warsztaty kulinarne dla odbiorców żywności dostarczanej przez
Bank Żywności w Ciechanowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
2. W okresie zimowym GOPS w Sochocinie zapewnia pobyt w schroniskach dla 7 osób
bezdomnych, aby zapobiec sytuacjom zagrożenia życia.
3. Podczas pogotowia przeciwpowodziowego pracownicy GOPS wspólnie ze strażakami OSP
Sochocin monitorowali sytuację osób, do których nie można było dojechać. Rozeznano
potrzeby oraz pozostawiono informacje o telefonach kontaktowych do Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
V. Przedstawiam Państwu najważniejsze wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury
1. 24 grudnia 2017 roku - udział Orkiestry Dętej Sochocin w pasterce.
2. 6 stycznia 2018 roku - Koncert kolęd.
3. 14 stycznia– organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowana przez
zebrana kwota to 9 737 zł.
4. Od 15 stycznia do 27 stycznia zorganizowano Ferie w GOK. Odbyły się warsztaty
plastyczne, teatralne, taneczne, muzyczne. Podczas ferii odbyła się również wycieczka do
Państwowego Muzeum

Etnograficznego, dyskoteka dla dzieci

i

młodzieży oraz

przedstawienie teatralne dla dzieci.
5. 11 lutego -Grupa teatralna „Animagia" działająca przy GOK Sochocin wzięła udział
w Mazowieckich Zapustach 2018 Nowa Krępa.
6. 10 marca odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet.
7. Od września 2017 roku do 15 marca 2018 roku- wystawa czasowa ,,Sochocińskie guziki ślad dawnej tradycji" znajdowała się w muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
VI. Przedstawiam najważniejsze wydarzenia w Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie
1. Uruchomiono oficjalną stronę internetową Biblioteki z katalogiem on-line księgozbioru
oraz założono profil Biblioteki na portalu społecznościowym Faceebok,
2. Rozpoczęto kodowanie książek w celu wprowadzenia elektronicznego system
udostępniania zbiorów (zakodowano 11 382 książek)
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3. wprowadzono akcję promowania czytelnictwa wśród najmłodszych pt „„ POCZYTAJ MI
MAMO, POCZYTAJ MI TATO”, w ramach której każdy nowonarodzone dziecko z terenu
Gminy Sochocin otrzymuję książkę pt „Pierwsza książka mojego dziecka”. Akcja trwać
będzie przez cały 2018 r. na realizację akcji Biblioteka pozyskała sponsora Firmę Elanders
Polska , która sfinansowała w całości zakup książek.
4. W ramach popularyzowania czytelnictwa Biblioteka wprowadziła akcję „WEŹ KSIĄŻKĘ,
ZOSTAW KSIĄŻKĘ”.
5. W Bibliotece prowadzone są całoroczne warsztaty rozwojowe dla dorosłych pod nazwą
„Spotkania z psychologią w Bibliotece” , które odbywają się raz w miesiącu.
Ponadto w Bibliotece zorganizowano:
1.Warsztaty rodzinne z tworzenia ozdób świątecznych i wielkanocnych.
2. Akcję czytelniczą „Randka w ciemno z książką”
3. „Piękną być„ Dzień kobiet w Bibliotece.
4. Spotkanie autorskie z Panem Krzysztofem Piersą autorem książki „ Komputerowy Ćpun”
z gimnazjalną młodzieżą z terenu Gminy Sochocin.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado!
Przedstawiłem Państwu najważniejsze realizowane zadania w styczniu, lutym i marcu.
Jeżeli macie Państwo pytania, albo jest potrzeba uszczegółowienia informacji

zapraszam

Państwa do Urzędu.

Dziękuję za uwagę!
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