Protok61 Nr XVIII/20 12
z XVIII Sesji Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sali narad Urzt(du Gminy Sochocin
pod przewodnictwem Pana Dariusza Swiercza
- Przewodnicz~cego Rady Gminy
Obrady rozpoczt(to 0 godz. 12.00
Zakoiiczono 0 godz. 15.45
Stan Radnych - 14
( Pan Bogdan Szabraiiski zmad 9 grudnia 2012 r.)

Ad-l
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0 samorz~dzie

gminnym

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - otworzyl XVIII Sesjy Rady Gminy

Sochocin VI kadencji

samor~du

gminnego. Stwierdzil, ze w Sesji uczestniczy 14 Radnych,

czyli quorum Radnych wladne do podejmowania prawomocnych uchwal.

Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz

poprosil wszystkich obecnych

o powstanie i uczczenie minuU! ciszy Swiytej Pamiyci Pana Bogdana Szabraiiskiego
Radnego.

Nastypnie Przewodnicz~cy Rady - Pan Dariusz Swiercz powital Paiistwa Radnych
i Paiistwa Sohys6w,

Pani~

Anny

Zwierzchowsk~

Ryziflskiego - Zastypcy W6jta Gminy Sochocin,
Pani~

- W6jta Gminy Sochocin, Pana Jerzego

Pani~

Elzbiety Krauze - Sekretarza Gminy,

Marzanny Kucharzak - Skarbnika Gminy, Pana Jacka Niesciora - przedstawiciela

Kancelarii Radc6w Prawnych w Puhusku, Pana J ana Antonowicza - Czlonka Rady
Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, dyrektor6w plac6wek oswiatowych (wedlug listy
obecnosci), kierownik6w jednostek organizacyjnych (wedlug listy obecnosci),
Konopky - Prezesa Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z
Malgorzaty

Giziflsk~

-

G16wn~ Ksiygow~

0.0.

Pani~

w Sochocinie,

Mileny
Pani~

Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z

0.0.

w Sochocinie, kierownik6w wydzia16w (wedlug Iisty obecnosci), Pana Slawomira Taborn 
urbanisty, przedstawicieli

medi6w:

"Tygodnika Ciechanowskiego",

gazety lokalnej
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"Plonszczak PRESS",

Wirtualnego Plonska, Pana Piotra Lewandowskiego

oraz

mieszkailc6w gminy Sochocin przybylych na dzisiejszq. sesjy.

Ad-2

Pan Dariusz Swiercz

Przewodniczqcy Rady Gminy - przedstawil

porz~dek

obrad

w nastypuj~cej kolejnosci:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przyj~cie porzqdku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 28 listopada
2012 roku.
4. Informacja Wojta 0 dzialaniach mi~dzysesyjnych.
5. Dyskusja.
6. Podj~cie uchwal:
1) w sprawie wygasniycia mandatu radnego,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata
2012 - 2030,
3) w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2012 rok,
4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013
2030,
5) w sprawie uchwaly budZetowej Gminy Sochocin na 2013 rok,
6) w spraWle Regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie gmmy
Sochocin,
7) w sprawie okreslenia szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczon~ przez wlasciciela
nieruchomosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej oplaty,
9) w sprawie okreslenia wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
10) w sprawie terminu, czystotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
11) w sprawie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na
kt6rych nie zamieszkuj~ mieszkailcy, a powstaj~ odpady komunalne,
12) w sprawie okreslenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
pojemnik 0 okreslonej pojemnosci,
13) w sprawie okreslenia wymagail jakie powinni spelniac przedsiybiorcy ubiegaj~cy
siy 0 uzyskanie zezwolenia w zakresie opr6i:niania zbiornik6w bezodplywowych
i transportu nieczystosci cieklych,
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14) w sprawie przyst'lplema do sporz'ldzenia zmiany rniejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego " Grnina Sochocin
Wsch6d", dla teren6w
polozonych we wsiach: Bolycin, Idzikowice, Jydrzejewo, Kondrajec, Kuchary
Zydowskie i Rzy,
15) w sprawie przyst'lpienia do sporzqdzenia zmiany rniej scowego planu
zagospodarowania przestrzennego " Grnina Sochocin Poludnie", dla teren6w
polozonych we wsiach: Biele, Drozdzyn, Grornadzyn, Koloz'lb, Milewo,
Niewikla, Slepowrony, Wierzb6wiec i Zelechy,
16) w sprawie przyst'lpienia do sporz'ldzenia zrniany Studiurn Uwarunkowaii
i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Grniny Sochocin,
17) w sprawie uchwalenia Prograrnu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problern6w
Alkoholowych dla Grniny Sochocin na 2013 rok,
18) w sprawie wyznaczenia podrniotu organizuj 'lce go pracy z rodzin'l oraz dokonania
zrnian w statucie Grninnego Osrodka Pornocy Spolecznej w Sochocinie,
19) w sprawie planu pracy Rady Grniny Sochocin na 2013 rok,
20)w sprawie planu pracy Kornisji Rewizyjnej na 2013 rok,
21) w sprawie planu pracy Kornisji Gospodarczej na 2013rok.
7. Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamkni~cie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodnicz'lcy Rady Grniny - Pan Dariusz Swiercz - zapytal, czy ktos chcialby zabrac glos
odnosnie przedstawionego porz'ldku obrad.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - poprosila

0

wprowadzenie zrniany w porz'ldku

obrad poprzez dodanie w punkcie 6: " Podjycie uchwal" podpunktu 22 dotycz'lcego projektu
uchwaly w sprawie nadania nazwy ulicy w rniejscowosci Sochocin.
Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Grniny - wyjasnila, ze wprowadzenie tego projektu
uchwaly jest wynikiern pisrna rnieszkaiic6w tej ulicy, kt6rym brak nazwy ulicy uniernozliwia
podpisywanie r6mego rodzaju urn6w np. urnowy 0 przyl'lczenie energii elektrycznej.

Przewodniczqcy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz

zapytal, czy ktos z Paiistwa

Radnych chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego porz'ldku obrad.
Nikt nie zabral glosu.
Przewodniczqcy Rady Grniny poddal pod glosowanie poprawky do porz'ldku obrad wniesion'l
przez Pani'l W6jt.
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Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si y od glosu" - O.
Przewodnicz~cy

Nastt(pnie

Rady Gminy stwierdzil, ze poprawka zostala przyjt(ta jednoglosnie.

Przewodnicz~cy

Rady poddal pod glosowanie

porz~dek

obrad z uwzglt(dnieniem

wniosku Pani W6jt w sprawie zmiany w tym porz~dku:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2.
3.

Przyj~cie porz~dku

obrad.
Przyj~cie protokolu z Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 28 listopada
2012 roku.
4. Informacja W6jta 0 dzialaniach mi~dzysesyjnych.
5. Dyskusja.
6. Podj~cie uchwal:
1) w sprawie wygaSnit(cia mandatu radnego,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata
2012 - 2030,
3) w sprawie zmiany uchwaly budZetowej Gminy Sochocin na 2012 rok,
4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013
2030,
5) w sprawie uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok,
6) w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie gminy
Sochocin,
7) w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomosci
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczon~ przez wlaSciciela
nieruchomosci oplatt( za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej oplaty,
9) w sprawie okreslenia wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
10) w sprawie terminu, cZt(stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
11) w sprawie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomosci, na
kt6rych nie zamieszkuj~ mieszkaflcy, a powstaj~ odpady komunalne,
12) w sprawie okreslenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
pojemnik 0 okreslonej pojemnosci,
13)w sprawie okreslenia wymagafl jakie powinni spelniac przedsit(biorcy ubiegaj~cy
sit( 0 uzyskanie zezwolenia w zakresie opr6Zniania zbiomik6w bezodplywowych
i transportu nieczystosci cieklych,
14) w sprawie przyst~pienia do spo~dzenia zmiany mleJscowego planu
zagospodarowania przestrzennego " Gmina Sochocin - Wsch6d", dla teren6w
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polozonych we wsiach: Bol~cin, Idzikowice, J~drzejewo, Kondrajec, Kuchary
Zydowskie i Rzy,
lS)w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego " Gmina Sochocin Poludnie", dla teren6w
polozonych we wsiach: Biele, DrozdZyn, Gromadzyn, Koloz~b, Milewo,
Niewikla, Slepowrony, Wierzb6wiec i Zelechy,
16) w sprawie przyst~pienia do spor~dzenia zmiany Studium Uwarunkowaii
i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin,
17) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problem6w
Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2013 rok,
18) w sprawie wyznaczenia podmiotu organizuj~cego prac~ z rodzin~ oraz dokonania
zmian w statucie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie,
19) w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2013 rok,
20) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,
21) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2013rok,
22) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Sochocin.
7. Interpelacje Radnycb, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamkni'tcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za"
Przewodnicz~cy

Ad

14 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymal si~ od glosll" - O.

Rady Gminy stwierdzil, ze porz~ek obrad zostal przyj~ty jednoglosnie.

3

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz=!cy Rady Gminy - przeczytal punkt 3 porz~dku obrad:
"

Przyj~cie

protokolu

28 listopada 2012 roku".

z

XVII

Nast~pnie

Sesji

Rady

Gminy

Sochocin

odbytej

w

dniu

zapytal, czy w tym punkcie ktos z Paiistwa Radnych

chcialby zabrac glos.

Nikt nie zabral glosu.

Przewodnicz~cy

Rady Gminy poddal pod glosowanie protok61 z XVII Sesji Rady Gminy

Sochocin odbytej w dniu 28 listopada 2012 roku
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Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymal sift od glosu"

O.

Przewodnicz,!cy Rady Gminy stwierdzil, i:e protok61 zostal przyjyty jednoglosnie.

Ad-4
Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - przysi'!pil do punktu 4 .. Infonnacja
W6jta

0

dzialaniach miydzysesyjnych" i poprosil

0

zabranie glosu Pani,! Anny

Zwierzchowsk,! - W6jta Gminy.
Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nastypuje:
Informacja 0 dzialalnosci mi~dzysesyjnej
W6jta Gminy Sochocin
przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin
w dniu 19 grudnia 2012 roku
Panie Przewodniczllcy!
Wysoka Rado!
Panie i Panowie Soltysi!
Szanowni Paiistwo!

Uchwaly podjyte przez pa.nstwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu
28 listopada zostaly przekazane do organ6w nadzoru zgodnie z obowi'!Zuj,!cymi przepisami
prawa oraz do kom6rek merytorycznych Urzydu Gminy w celu ich realizacji.
W okresie od 28 listopada do 19 grudnia 2012 roku podejmowane byly dzialania
w zakresie biei:'!cych spraw gminy w fonnie zarz'!dzen W6jta, najwai:niejsze z nich to
zarz,!dzenia dotycz,!ce spraw finansowych.
Wydano r6wniei: 147 decyzji administracyjnych w sprawie pomocy materialnej 0 charakterze
socjalnym (stypendia szkolne) na l,!czn,! kwoty 41 000 zl. oraz decyzje dotycz'!ce
dofinansowania pracodawcom koszt6w ksztalcenia mlodocianych pracownik6w na kwoty
16000 zl.
W omawianym okresie odbylismy spotkania z mieszka.ncami wszystkich solectw na temat
zasad gospodarki odpadami komunalnymi. Bardzo dziykujy Panom i Paniom soltysom za
zorganizowanie zebra.n i bardzo mile przyjycie. Dziykujy r6wniei: pa.nstwu Radnym za udzial
w zebraniach.
Zakonczono realizacjy przedsiywziyc

w ramach funduszu soleckiego zaplanowanych na

2012 roku.
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Pragncr poinfonnowac Panstwa, ze w zakresie przedsicrwzicrcia pod nazw,!
" Termomodernizacja budynk6w uZytecznosci publicznej na terenie gminy Sochocin"
opracowywany zostal hannonogram rzeczowo-finansowy z uwzglcrdnieniem wynikaw
przetargu. W dniu 10 grudnia zlozylismy pismo do NFOS i OW z prosb,! 0 jego zatwierdzenie
i aneksowarue zawartych umaw.
W dniu 3 grudnia Rada Decyzyjna Lokalnej Orupy Dzialania pozytywnie zaakceptowala
zlozony przez nas wniosek pod nazw'! "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego
w miejscowosci Sochocin", ktary zaj,!l II miejsce na liscie rankingowej w sprawie
przyznania pomocy w ramach dzialania " Odnowa i rozwaj wsi" Programu Rozwoju
Obszaraw Wiejskich na lata 2007 - 2013, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaraw Wiejskich.
Calkowity koszt operacji to 124 012 zl. Wnioskowana kwota dofinansowania - 100 822 zl.
W dniu 7 grudnia
rozstrzygnicrty zostal przetarg na "Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialnosci cywilnej gminy Sochocin" na okres 3 lat. Przetarg wygralo
Towarzystwo Ubezpieczeii Wzajemnych TUW z Plocka.
W ramach dzialalnosci promuj,!cej gmincr Sochocin odbyla sicr impreza pod nazw'!
"Mikotajki na Rynku w Sochocinie" w dniu 8 grudnia. Srodki zebrane podczas imprezy
zostaly przeznaczone na swi'!teczne paczki dla dzieci z rodzin najubozszych.
Opracowany zostal rawniez 6 numer oficjalnego infonnatora gminy Sochocin " Fakty
Sochociiiskie".
Szanowni Paiistwo!

Najblizsze miesi,!ce to okres zimowy, w zwi¢u z powyzszym przygotowalismy kratk,!
infonnacjcr dotycz'!c'! zgloszeii potrzeby odsniei:ania drag gminnych. Infonnacje otrzymaj,!
wszyscy soltysi."

Nastcrpnie Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nastcrpuje:
" Chcialabym jeszcze dzisiaj kilka slOw powiedziec na temat minionych dwoch lat, bowiem
11 grudnia mincrla polowa tej kadencji i myslcr, ze wszystkim Panstwu nalei:y sicr rzetelna
infonnacja

0

tym, co w gminie przez minione dwa lata zdarzylo sicr. Przygotowalam dla

Panstwa tak'! infonnacjcr 0 najwaZniejszych przedsicrwzicrciach zrealizowanych w tym okresie.
Pierwszy problem to kwestia drag gminnych, bo to najwicrkszy problem naszej gminy,
najwicrksza bol,!czka i najwicrksza potrzeba. W 2011 roku w zakresie remontow drog
gminnych wydatkowalismy

srodki

w wysokosci

917094,00

zl.

Wymienicr

tylko

najwaZniejsze z nich: chodnik na ulicy Wolnosci w Sochocinie, modernizacja drogi
w Kucharach Zydowskich, remont drogi w Podsmardzewie, remont mostu w Koliszewie,
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budowa chodnika na ulicy Zakoscielnej, remont drogi w Smardzewie, remont drogi
w Niewikli. W ramach srodk6w z funduszu soleckiego na

bie~ce

remonty dr6g wydalismy

w 2011 roku 119859,00 zl. Remont dr6g dotyczyl miejscowosci: Jt(drzejewo, Smardzewo,
Baraki, Budy Gutarzewskie, Idzikowice, Kuchary Kr6lewskie, Pruszkowo, Kuchary
Zydowskie, Bolt(cin, Kolonia Sochocin, Rzy, Podsmardzewo i Niewikla. W ramach funduszu
soleckiego wyremontowalismy r6wniez wiaty przystankowe w Sochocinie. Razem

I

wydatkowalismy na ten cel 1 036953,00 zl. W 2012 roku w zakresie remont6w dr6g
gminnych wydalismy 224 004,00 zl. Remonty dotyczyly miejscowosci: Kt(pa, Idzikowice,
Milewo, Ciemniewo, Kondrajec, Budy Gutarzewskie, Gutarzewo i Smardzewo. Ponadto
wykonalismy chodnik z kostki brukowej na ulicy Wolnosci - to srodki z budZetu. Ponadto
w ramach funduszu soleckiego wykonalismy remonty dr6g w Barakach, Budach
Gutarzewskich, Ciemniewie, Drozdzynie, Gutarzewie, Jt(drzejewie, Kolonii Sochocin,
Kondrajcu, Kucharach Zydowskich, Milewie, Pruszkowie, Rzach, Slepowronach, Zelechach,

I

I
t

~

!

J

Podsmardzewie, Niewikli i Wierzb6wcu. Razem wydalismy 364067,00 zl. W 2012 roku na

t

biez~e utrzymanie dr6g gminnych wydalismy 152343, 00 zl. Srodki byly przeznaczane na

I

wykaszanie krzak6w, wyr6wnywanie nawierzchni, naprawy przepust6w i czyszczenie row6w.
Razem w ciq.gu dw6ch lat naklady na drogi gminne wyniosly 1 553 363,00 zl.
Realizowalismy r6wniez zadania w zakresie wspierania ochotniczych stra:zy po:zarnych. Dla
OSP Sochocin zakupiony zostal zestaw hydraulicznych narzt(dzi ratowniczych za kwott(
14 000,00 zl. W tej kwocie 3 000,00 zl. to byly srodki wlasne, natomiast 11 000,00 zl byly to
srodki pozyskane od Marszalka Wojew6dztwa Mazowieckiego. W OSP DrozdZyn na remont
remizy wydatkowalismy 3 775,00 zl. oraz na zakup pieca centralnego ogrzewania 2 742,92 zl.
- razem 6 517,19 zl. Ponadto dla OSP Drozd:zyn zakupilismy pompt( szlamowq. za 7020,00
zl, w tym srodki wlasne 4 720,00 zl. oraz dofinansowanie z Terenowego Biura Zwiq.zku
Ochotniczych Stra:zy Pozarnych RP - 2 300,00 zl. Dla OSP w Kondrajcu wykonalismy
czt(sciowo remont stra:znicy na kwott( 4437,24 zl. - wymiana okien.
NajwaZniejsze dzialania, kt6re podjt(lismy, a kt6re przyniosly najwit(ksze rezultaty i te srodki
pozyskane w ramach skladanych wniosk6w i projekt6w, gdzie ubiegalismy sit(

0

srodki nie

tylko gminne, ale srodki spoza budzetu. Pozwolq. Panstwo, ze przytoczt( najwaZniejsze z nich.
W 2011 roku pozyskalismy z Ministerstwa Edukacji Narodowej zwit(kszenie czt(sci
oswiatowej subwencji na tzw. wypadki losowe dla Szkoly Podstawowej w Kolozt(biu
w kwocie 45 000,00 zl. Srodki te zostaly przeznaczone na remont kotlowni. Z Ministerstwa
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I

Edukacji Narodowej pozyskalismy zwittkszenie czttsci oswiatowej subwencji na zakup
i WYPosaZenie w pomoce dydaktyczne dla Publicznego Zespolu Szk6l i Przedszkoli
Samorz'ldowych w Sochocinie na kwottt 32279,80 zl. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej
uzyskalismy zwittkszenie czttsci oswiatowej subwencji na wydatki losowe dla Publicznego
Zespolu Szk61 i Przedszkoli
pieni~dze

Samorz~dowych

w Sochocinie w kwocie 150000,00 zl. Za te

wykonany zostal remont korytarzy, dachu, wymiana okien i drzwi, przebudowa

komina kotlowni. Nastttpne zadanie to "

Uporz~dkowanie

gospodarki wodno - sciekowej na

terenie gminy Sochocin - powiat plonski". Wniosek ten skladany byl w poprzedniej kadencji
przez poprzednie wladze, nie mniej jednak w wyniku blttd6w, kt6re byly popelnione wniosek
ten w tej kadencji skladany byl ponownie i ponownie poddawany byl weryfikacji. W zwi~ku
z tym, uWaZam, ze jest to zasluga tej kadencji i ta inwestycja w tej kadencji zostala
zrealizowana. Calkowita wartosc tego projektu to 7835739,80 zl
2029038,27 zl. -

dotacjajak~

o kt6rych m6wilam

uzyskalismy to 5806701,51 zl. W ramach srodk6w wlasnych,

zaci~gnttlismy

1 000000,00 zl kredytu, aby pokryc deficyt budzetowy.

W ramach tego przedsittwzittcia wykonalismy 68 km 243 m sieci
w polowie naszej
wodoci~gowych

srodki wlasne to

gminy.

wodoci~gowej,

Wykonalismy jako inwestor zastttpczy 455

prawie

przyl~czy

oraz 123 przydomowe oczyszczalnie. Kolejne zadanie, kt6re bylo

realizowane w 2011 roku to modemizacja drogi transportu rolniczego w miejscowoSci
Smardzewo. Calkowity koszt tego zadania to 97 466, 30 zl. Srodki wlasne 53 466,30 zl 
pozyskana dotacja

44000,00 zl. Razem prosztt Paiistwa na te zadania,

0

kt6rych

powiedzialam ze srodk6w wlasnych przeznaczylismy 2082504, 50 zl - uzyskana dotacja
6077981,30 zl., na realizacjtt tych zadaii zaci~gnttlismy kredyt w wysokosci 1 000000,00 zl.
Aby pozyskac 6000000,00 zl.

zaci~gnttlismy

kredyt w wysokosci 1 000000,00 zl. Ponadto

w 2011 roku przeprowadzilismy r6wniez inwestycje

zwi~ane

z

budow~

sieci

wodoci~gowej

poza projektem w Kucharach Zydowskich i Kondrajcu za kwottt 73 252, 57 zl. Razem
z budzetu na zadania inwestycyjne wydalismy 2 155 758,14 zl.
W 2012 roku - dzialania zwi~ane z opracowywaniem i zlozeniem nowych wniosk6w. Byl to
rok proSZtt Paiistwa pracy, kt6rej bye moze nie bylo widae, byla to praca koncepcyjna, praca
administracyjna

zwi~ana

z opracowywaniem wniosk6w, przygotowywaniem dokumentacji,

skladaniem tych wniosk6w, weryfikowaniem przez odpowiednie organy i podpisywaniem
konkretnych um6w. 0 takich bttdtt dzisiaj m6wie.
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Pierwsze z zadan to "Termomodemizacja budynk:ow UZytecznoSci pUblicznej". Jestesmy jui:
po przetargu i podam Panstwu kwoty, ktore

dotycz~

tych kwot, ktore

wynikaj~

z przetargu.

Otoz calkowita wartosc tego projektu to 1 524 878,00 zl - pierwotne zalozenie, to bylo
2342675,00 zl.,
niezb~dne

0

tyle zmniejszyla si~ kwota po przetargu. Srodki wlasne, ktore b~d~

na

realizacj~

tej inwestycji to 152487, 00 zl. Dotacja

366538,00 zl.

B~dziemy

musieli

zaci~gn~c pozyczk~

jak~

uzyskamy, to

w wysokosci 740718,00 zl. Tak, jak

powiedzialam wnowa zostala jui: podpisana i realizacja tego zadania rozpoczyna si~ juz teraz,
a zakonczymy

j~

do konca czerwca 2014 roku. Zlozylismy wniosek

0 zwi~kszenie cZ~Sci

oswiatowej subwencji ogolnej na wypadki losowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla
Publicznego Zespolu Szkol i Przedszkoli

Samor~dowych

kwot~

w Sochocinie. Uzyskalismy

106 814,00 zl. Srodki s~ jui: na koncie . W tej chwili w Publicznym Zespole Szk61
i Przedszkoli

Samorz~dowych

w Sochocinie trwa remont kotlowni i wymiana piecow

gazowych. Kolejne zadanie to remont, modernizacja i WYPosaZenie swietlicy wiejskiej
w

Koloz~biu.

Calosc zadania 295912,25 zl.

srodki wlasne 124720,25 zl., dotacja

171 192,00 zl. Tu rowniez jest jui: podpisana wnowa, a realizacja rozpocznie si~ z poc~tkiem
roku 2014. Zlozylismy rowniez dwa wnioski na "
szkoly w Sochocinie i

Koloz~biu.

Dzieci~c~ Akademi~

Przyszlosci" dla

Obydwie szkoly uzyskaly dotacje 18 024,00 zl

kaZda.

Kolejne zadanie, na ktore byl zlozony wniosek i ktory zostal pozytywnie rozpatrzony
" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sochocin -etap II a". Zadanie to
opiewa na kwot~ 3873306,82 zl. Srodki wlasne 1 511 535,82 zl., dotacja 2361 771,00 zl.
Podawane kwoty

s~

przed przetargiem, bowiem niedawno podpisalismy

jeszcze sif( nie odbyl,
2015.

Podswnowuj~c

realizacj~

wnow~,

przetarg

zadania przewidujemy na lata 2013 i zakonczymy w polowie

pragnf( Panstwa poinformowac, ze na wszystkie te zadania mamy

zaplanowane srodki wlasne w wysokosci 1 788 743,00 zl. - kwota dotacji

3 04363,00 zl.

Razem w roku 2011 i 2012 calkowita wartosc projektow, ktore zrealizowalismy
~dziemy

b~dz

realizowac w wyniku podpisanych umow, to kwota 13 624309,00 zl. Udzialy

wlasne, to kwota 3 871 247,00 zl., w tym kredyty i pOZyczki 1 1740 718,00 zl. Natomiast
dotacje jakie pozyskalismy spoza budzetu to kwota 9 120 342,00 zl. ProSZf( Panstwa, ta kwota
to jest

wi~cej

niz polowa rocznego budzetu rozlozona na dwa lata, to jest jedna czwarta

rocznego budzetu gminy. Poza tymi zadaniami,

0

ktorych powiedzialam, gdzie wnowy

zostaly jui: podpisane, zlozony zostal wniosek na "Zagospodarowanie terenu sportowo
rekreacyjnego w miejscowosci Sochocin". Calkowita wartosc projektu 124012,22 zl, srodki
wlasne 43354,22 zl., dotacja 80658, 00 zl. Ten wniosek jak wczesniej mowilam zostal
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pozytywnie rozpatrzony przez Lokalnll Grupy Dzialania i czekamy na powtomll weryfikacjy
w Urzydzie Marszalkowskim. Mamy nadziejy, ze rowniez ten wniosek zostanie rozpatrzony
pozytywnie. Na tzw. male projekty pozyskalismy rowniez srodki spoza budzetu. Wspomny tu
chocby

0

projekcie VI Dni Sochocina "Z Rycerzami za pan brat". Umowa zostala juz

podpisana z Samorzlldem Wojewodztwa Mazowieckiego, dotacja na to zadanie, to 23 840,18
z1. Kolejny maly projekt " Wirtualna podroz po Izbie Guzikarstwa - dotacja 14 121,68 z1.
rowniez podpisana umowa z Samorzlldem Wojewodztwa Mazowieckiego. Razem na male
projekty pozyskalismy 37961,96 zl. Podsumowujllc wszystkie te dzialania, zarowno duze
projekty, jak i male projekty pozyskalismy przez polowy kadencji ze srodkow spoza budzetu
kwoty 9 171 604,00 z1. przy zacillgniyciu kredytow w wysokosci 1 740718,00 z1. Z czego
1 000000,00 z1. to juzjest kredyt zacillgniyty, natomiast dopiero bydziemy zacillgac kredyt na
"Termomodernizacjll budynkow uzytecznosci publicznej" w wysokosci 740 718,00 z1. Dodae
chcy rowniez, ze w okresie tych dwoch lat splacilismy dwie raty pozyczki za oczyszczalniy po
225500,00 zl ka:zda, plus odsetki - 451 000,00 zl oraz jednll raty pozyczki z tego
1 000000,00 zl, ktorll zacillgnylismy na" UPorzlldkowanie gospodarki wodno - sciekowej na
terenie gminy Sochocin - powiat plonski", splacilismy raty w wysokosci 125000,00 zl.
Razem w tej polowie kadencji splacilismy zobowi¥ania w wysokosci 576000,00 zl. Oto
bilans naszej pracy przez ostatnie dwa lata.
I pozwolll PaIistwo, ze podsumowujllc naszll dzialalnose rna nadziejy, ze i w oczach PaIistwa
niezmiernie

aktywnll

i

niezmiernie

owocnll.

Zyczylabym

ka:zdemu

samorzlldowi

pozyskiwania tak wysokich srodkow, w tak krotkim czasie. Chcialabym rowniez odniesc siy
do tego, aby wszyscy PaIistwo przypomnieli sobie w jakiej atmosferze pracowalismy.
W jakiej atmosferze realizowalismy te zadania. Wszyscy pamiytacie PaIistwo od czego siy
zaczylo. Od anonimow, paszkwili, wierszy, wystllpien na sesjach, atakow permanentnych na
mnie i na moich wspolpracownikow. Nie powiem juz 0 tym, ze ka:zdego tygodnia trafialy do
Urzydu Gminy liczne pisma kierowane przez niektorych z PaIistwa Radnych z zapytaniami
w trybie dostypu do informacji publicznej, gdzie pytano mnie dokladnie

0

wszystko,

0

ka:zdll

jednll zlotowky. Z wszystkiego trzeba siy bylo tlumaczye. Nie bylo pytan merytorycznych,
dotyCZllcych realizacji zadaIi. Byly ataki rowniez na Pana Przewodniczllcego. Na to, ze fIe
kogos przywital, bo nie zauwa:zyl, a to, ze popelnil bye moze jakis niezbyt wa:zny b1lld
formalny. Osmieszanie, wykpiwanie, to proszy PaIistwa nie tak. Przypomnijcie sobie PaIistwo
ostatnill sesjy, jak to wygilldalo. Pan Przewodniczllcy bardzo dobrze wypelnia swojll roly
11

1

WSplera nas w swoich dzialaniach. To co sitr zadzialo na ostatniej sesji i to, co bylo
Przewodnicz~cego

kierowane pod adresem pana

i niegrzeczne. Ale to naruszenie d6br Pana

to nie tylko nieeleganckie, nietaktowne

Przewodnicz~cego,

co jui: niestety podlega

odpowiedzialnosci karnej. Zwracam uwagtr wszystkich tych, kt6rzy

dopuszczaj~

sitr takich

dzialaii, zebyscie Paiistwo naprawdtr zaniechali tych atak6w, bo wybory byly prosz<t Paiistwa
dwa lata temu i jui: dawno sitr skonczyly, a caly czas w naszej gminie trwa permanentna
kampania wyborcza. Wybory

btrd~

za dwa lata, a dla nas Szanowni Pafistwo, ten okres

pomitrdzy wyborami, to jest okres ciC(Zkiej i wytC(zonej pracy dla dobra mieszkafic6w tej
gminy. PoniewaZ do mnie kierowano bardzo r6zne pytania i tlumaczylam siC( nawet z kaZdej
drobnej zlot6wki, umorzenia podatk6w ludziom, kt6rzy naprawdC( znajdowali siC( w trudnej
sytuacji, dzisiaj ja chcialabym skierowac kilka pytafi do niekt6rych z Pafistwa Radnych.
ProszC( Pafistwa zadzialy siC( takie sytuacje,
powiedziec nalezy. I trzeba

cofn~c

0

kt6rych tutaj na tej sesji, w tym gronie

siC( nieco do przeszlosci. Skoro Pan

Przewodnicz~cy

obecnej kadencji jest tutaj pokazywany jako osoba niekompetentna, to ja bym chciala zapytac
poprzednich przewodnicz~cych kompetentnych i doswiadczonych. Jak to siC( stalo, ze w 2006
roku zostala podj<tta uchwala Nr 1II112/2006
nieruchomosci dla przedsitrbiorstw

realizuj~cych

dotycz~ca

zwolnien od podatku od

nowe inwestycje lub

tworz~cych

nowe

miejsca pracy. Prosz<t Pafistwa, ta uchwala byla podj<tta 21 grudnia 2006 roku. Termin
skladania wniosk6w uplywal 31 grudnia r6wniez tego roku. Bylo 10 dni na skladanie przez
przedsi<tbiorc6w wniosk6w 0 zwolnienia z podatk6w, w tym SwiC(to Bozego Narodzenia. Tak,
wi<tc osiem roboczych dni, dla tych, kt6rzy mogliby z dobrodziejstwa tej uchwaly skorzystac.
Tak uchwala zostala podjC(ta z

raZ~cym

naruszeniem prawa, bowiem wchodzila w Zycie

14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urz<tdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.
Opublikowana zostala 31 stycznia 2007 roku, a weszla w zycie 14 lutego2007 roku. Termin
skladania wniosk6w przez przedsitrbiorc6w uplywal 31 grudnia 2006 roku. A wiC(c pytam, czy
nie zabraklo komus kompetencji i doswiadczenia, bo jezeli nie zabraklo, to powstaje pytanie
dlaczego taka uchwala zostal podjC(ta. A wyjasni<t Paiistwu dlaczego

0

tej uchwale m6wi<t,

bowiem ta uchwala Szanowni Pafistwo przyniosla dla naszej gminy okreslone skutki
finansowe. Na mocy tej uchwaly, dwa podmioty gospodarcze zostaly zwolnione z placenia
podatk6w. Te podmioty gospodarcze to: Anna CZyZewska i Marzena Andruchewicz.
W6wczas Radna i czlonek Komisji Rewizyjnej, kt6ra skorzystala ze zwolnienia podatkowego
w kwocie 12213,00 zl. Termin realizacji

zobowi~,

czyli utworzenia nowych miejsc pracy

uplywal
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w 2009 roku. Tutaj te miejsca pracy zostaly utworzone, z op6mieniem w 2011, ale jednak
zostaly utworzone i ta kwota podatku nie jest wielka. Natomiast drugim podmiotem
gospodarczym, kt6ry zostal na mocy tej uchwaly zwolniony z placenia podatku przez okres
bodajze 3 lat -

to byly Zaklady

wlasciciela jest Pan Luca BartalL
uchwaly

podj~tej

Mi~sne

Prosz~

Sochocin Sp. z

z naruszeniem prawa, to kwota 260 000,00 zl. Do dzisiaj podmiot ten nie

w porozumieniu z
prosz~

gdzie przedstawicielem

Pail.stwa kwota zwolnienia podatku na mocy tejze
min~l

utworzyl ani jednego miejsca pracy, choc termin

odzyskania tych

0.0.,

kancelari~ prawn~ podj~te

pieni~dzy.

w 2009 roku. W tej chwili

zostaly czynnosci administracyjne w celu

Do tego dodam, ze odsetki od tej kwoty to 146000,00 zl. A wi~

Paiistwa do zwrotu pozost~e 406 000,00 zl. 0 tej sytuacji nie poinformowal mnie nikt

z pracownik6w Urz~du Gminy, dowiedzialam si~ 0 tym przy okazji porz~dkowania zaleglych
spraw z wielu lat poprzednich. Dzisiaj
Przewodnicz~cy

wi~c

mam moraine prawo zapytac, jak to bylo Panie

poprzedniej kadencji, ze taka uchwala zostala

podj~ta,

a Pan j~ podpisal ?

Mam pytanie do Pana Radnego Romatowskiego, kt6ry do mnie kierowal wiele pytaiJ. 0
zlot6wk~ dotycz~c~

podatku. Czy jako Przewodnicz~cy Komisji Rewizyjnej i Radny czterech

kadencji jak Pan to wielokrotnie podkreslal, zainteresowal
w tej kwestii. W 2009 roku
zobowi~aii

i nikt

kaZd~

si~

uplyn~l

tym nie

term in wywi~zania

z~~l.

si~

si~

Pan Panie Radny co

si~

dzieje

przez ten podmiot gospodarczy ze

I mam jeszcze jedno pytanie do Pani Radnej Anny

Giranowskiej jak Pani - Pani Radna glosowala za absolutorium dla poprzedniego W6jta,
kiedy w wyniku wlasnie tychZe zwolnien podatkowych nasza gmina stracila

subwencj~

w wysokosci 70000,00 zl. To tez jest konsekwencja teji:e uchwaly. 0 ile dobrze

pami~tam,

kiedy bylo glosowane absolutorium dla mnie, Pani zaglosowala przeciwko mimo, ze budzet
wykonany byl w 98%.

Wi~c

pytam, czy wtedy r6wniez bylo tak daleko id~ce zainteresowanie

tym, co si~ dzieje w budzecie.
Pros~

Paiistwa to

s~

fakty, ja zapewniam Paiistwa, ze

aby te srodki nalezue naszej gminie odzyskae. A

podejm~

dzisi~

wszelkie stosowne dzialania,

chcialabym zapytae

czy sprawowanie mandatu radnego z woli wyborc6w, bo wszyscy

cal~ opozycj~

tak~ funkcj~

tu

sprawujemy, ma bye negowaniem wszystkiego, jak to bylo dotychczas, czy ma bye racjonal~
ocen~

dzialail. w6jta i calego zespolu, z kt6rym

kampani~ wyborcz~, wzi~6 si~

gminie. Ja z

do pracy i racjonalnie oceniae to, co

wielk~ pokor~ przyjm~ kaZd~

Pail.stwa doswiadczenia

wsp61pracuj~. Mysl~,

samorz~dowego,

Panstwa

bo ja

propozycj~

pelni~ kadencj~

i
w

ze pora zakonczye
si~

dzieje w naszej

ch~tnie

skorzystam z

samorz~dzie

po raz
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pierwszy. Paiistwo doswiadczenie made. Chcrtnie z waszej
czlowiek jest

m~ry, m~drosci~

m~drosci

skorzystam, bo kazdy

innych ludzi, ale bardzo proszcr, zeby Paiistwo w spos6b

obiektywny i racjonalny oceniali nasz~ praccr, wspierali tcr praccr, a nie tylko j~ negowali. I 0 to
bardzo serdecznie dzisiaj apelujcr. Mam nadziejcr, ze pozwolicie nam Paiistwo do koiica tej
kadencji spokojnie pracowac na rzecz ludzi, mieszkaiic6w tej gminy. I poniewaz
wspomnialam

kampanii wyborczej, to pozwolcr sobie przypomniec swoje haslo wyborcze,

0

ze ta gmina zasruguje na wicrcej, mieszkaiicy tej gminy

zasruguj~

na wicrcej. Ja mam nadziejcr

Szanowni Paiistwo, ze druga polowa tej kadencji to bcrdzie naprawdcr uczciwa, rzetelna praca,
dobra racjonalna wsp61praca i konstruktywna krytyka, bo jej tez bardzo potrzeba. Apelujcr 0 tcr
dobr~ wsp61praccr

do wszystkich Paiistwa gor~co apelujcr. Dzicrkujcr bardzo."

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy
Zwierzchowskiej

podzicrkowal Pani Annie

W6jtowi Gminy. Przeszedl do punktu 5 " Dyskusja" i zapytal, czy ktos

z Paiistwa Radnych chcialby zabrac glos w tym punkcie.

Ad-5
Pan Krzysztof

Dzi~gielewski

- Przewodniczllcy Komisji Rewizyjnej - wyjaSnil, iz jest

zaniepokojony informacj~ przekazan~ przez Pani~ W6jt w przedmiocie uchwaly Rady Gminy
Sochocin z 2006 roku. Dodal, ze przez ostanie dwa lata wszyscy troszczyli sicr

0 kazd~

zlot6wkcr, gdzie plynie i co z niej bcrdzie zrobione, wicrc trzeba wyjasnic tcr sprawcr.
Pan Krzysztof Dzicrgielewski zlozyl wniosek formalny do Rady, aby zezwolila na praccr
Komisji Rewizyjnej w trybie nadzwyczajnym w celu wyjasnienia wszystkich kwestii
zwi~anych

z podjcrciem tej uchwaly.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy

zapytal, czy ktos z Paiistwa

Radnych chcialby zabrac glos.
Nikt nie zabral glosu.
Przewodnic~cy

Rady

Dzicrgielewskiego -

Gminy

poddal pod glosowanie

Przewodnic~cego

Komisji Rewizyjnej

wniosek

Pana Krzysztofa

dotycz~cego

nadzwyczajnego
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trybu pracy Komisji Rewizyjnej w celu wyjasnienia wszystkich kwestii zwi¥ane z podjyciem
wskazanej uchwaly.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - O.

Przewodnic24cy Rady Gminy stwierdzil, ze wniosek zostal przyjyty jednoglosnie.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy ktos z Paiistwa
Radnych chcialby zabrac glos.

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - powiedzial, co nastypuje: " Wysoka Rado padlo do
runie pytanie. Dlaczego podpisalem uchwaly. Chcialem powiedziec tylko tyle, nie bydy
wdawal siy w polemiki, bo byloby to nieeleganckie. Chcialem zauwai:yc tylko jedno, ze
Radnych oceni spoleczenstwo w najblizszych, wyborach. Za dzialalnosc w Radzie po prostu
organowi wykonawczemu , czyli w6jtowi nie przystoi, zeby w taki spos6b formulowac oceny
i osoby, ale ten temat zostawmy. Co do mojej osoby to podpisalem uchwal<r, poniewaZ jesli
byla przyjyta zgodnie ze Statutem nie rna takiej mozliwosci prawnej, aZeby

Przewodnicz~cy

m6g1 odm6wic, nie rna prawa veta. I nie moze odm6wic podpisania uchwaly. Tylko tyle.
Projekt uchwaly jak r6wniez uzasadnienie przedstawial organ wykonawczy i jesli Rada

tak~

uchwaly przyj<r1a, mialem obowi¥ek tak~ uchwaly podpisac."

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, co nast<rpuje: " Panie

Przewodnicz~cy,

Wysoka Rado, r6wniez do mnie Pani W6jt skierowala zdanie: " Czy wiedzialem, co
podpisuj<r?" . Tak. Uchwaly uchwalila cala Rada, a nie tylko Radny Romatowski, podpisal
Przewodnic24cy Wiktorowicz. Dzi<rkuj<r."

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy

zapytal, czy ktos z Paiistwa

Radnych chcialby zabrac glos.
Nikt nie zabral glosu.
Przewodnicz~cy

Rady Gminy

zamkn~l

punkt 5 " Dyskusja". Przeszedl do punktu

6 " Podj<rcie uchwal".

15

Ad-6
Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczqcy Rady Gminy - przedstawil pierwszy projekt
uchwaly w sprawie

wygasni~cia

mandatu radnego. Zapytal, czy ktos z Pailstwa Radnych

chcialby zabrae glos w tej sprawie.
Nikt nie zabral glosu.
Przewodniczq.cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wygasni~cia
mandatu radnego.
XVIIIII38/2012 - w sprawie wygasni~cia mandatu radnego
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za"

14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siC( od gJosu"

O.

Przewodniczfl,cy Rady Gminy stwierdzil, i:e uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie.
Nast~pnie Przewodniczqcy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - przedstawil dwa kolejne

projekty uchwal w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
na lata 2012 - 2030 i w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2012
rok. Poprosil Panifl, W6jt 0 wsp6lny komentarz do obu projekt6w.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, i:e zmlany

w

Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy Sochocin na lata 2012-2030, zostaly dokonane w zwi<¢cu ze
zmianfl, wartosci w zakresie dochod6w i wydatk6w budi:etu.
Zmniejszono wartosc limit6w zobowi¥ail i kwoty IfI,Cznych naklad6w na

przedsi~wzi~cie

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylfl,czeniami w Sochocinie", zgodnie z umoWfl,
o przyznanie pomocy Nr 00118-6921-UM0700092111 w ramach dzialania "Podstawowe
uslugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej

obj~tego

PROW na lata 2007-2013. Dostosowano

wielkosci do jui: podpisanych um6w.
W projekcie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly budi:etowej Gminy Sochocin na 2012 rok:
I. Dochody
Zmniejszenia - 244760,00 zl.
Zwi~kszenia

- 308 055,46 zl.
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W dziale 010 Rolnictwo i lowiectwo wprowadzono dochody uzyskane z tytulu zawartych um6w
cywilnoprawnych w kwocie 6 000 zt oraz wprowadzono dotacje celowe w ramach program6w
finansowanych z udzialem srodk6w europejskich w wysokosci 240 616,46 zL stanowi'}Ce
refundacj~

wydatk6w poniesionych na realizacj~ przedsi~wzi~cia "UporzCJ:dkowanie gospodarki

wodno-sciekowej na terenie gminy Sochocin",
w dziale 756 Dochody od os6b prawnych

od os6b fizycznych i od innych jednostek

nieposiadajCJ:cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiCJ:Zane z ich poborem wprowadzono
dochody z tytulu oplat za zezwolenia na sprzeda.z alkoholu w wysokosci 7 561 zl,
w dziale 758 R6me rozliczenia wprowadzono dochody w kwocie 53 878 zL z tytulu uzyskanej
cz~sci

oswiatowej subwencji, zgodnie z pismem ST5/4822/14g1BKU1l2,

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono dochody z planowanej sprzeda.zy dzialek
o kwot~ 123 100 zt
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska dokonano zmniejszenia dochod6w
z tytulu dotacji na dofinansowanie przedsiywziycia "Termomodernizacja budynk6w uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Sochocin" 0 kwoty 121 660 zl.
II. Wydatki

Zmniej szenia -

54 111,00 zl.

Zwiykszenia - 117406,46 zL
W dziale 010 Rolnictwo i lowiectwo zmniejszono wydatki inwestycyjne 0 kwoty 1 200 zl,
z przeznaczeniem na budowy sieci wodociCJ:gowej do faktycznych koszt6w,
w dziale 600 Transport i ICJ:cznosc zmniejszono wydatki inwestycyjne

0

kwoty 10 100 zl. na

modernizacjy drogi gminnej w miejscowosci Kondrajec do wysokosci poniesionych koszt6w,
w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne 0
zl, w dzialach 757 Obsluga dlugu,

kwot~

2 461

801 Oswiata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia i 854

Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszen i

zwi~kszen

planu wydatk6w dokonano w zwiCJ:Zku

z uzyskaniem dochod6w oraz w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu,
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiykszenia dotacji dla GOK
w Sochocinie w kwocie 10 000 zl na zakup instrurnent6w dla sekcji orkiestry
zwi~kszenia

d~tej

oraz

dotacji w wysokosci 16 000 zl. dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem

na wyplat~ nagr6d jubileuszowych, zgodnie ze zlozonym w tej sprawie pismem.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczl:!cy Rady Gminy - zapytal, czy ktos z Paiistwa

Radnych chcialby zabrac glos w tej sprawie.
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Nikt nie zabral glosu.
Przewodnicz'lcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2012

2030,

XVIII/139/2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na
lata 2012 - 2030,

Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymal si~ od glosu" - O.

PrzewodnicZ<lcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie.
Nast~pnie

Przewodnicz'lcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie

zmiany uchwaly budZetowej Gminy Sochocin na 2012 rok,
XVIII/140/2012 - w sprawie zmiany uchwaly bud:.ietowej Gminy Sochocin na 2012 rok

Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymal si~ od glosu" - O.

PrzewodnicZ<lcy Rady Gminy stwierdzil, i:e uchwala zostala przyj~tajednoglosnie.
Pan Dariusz Swiercz - PrzewodniczlfCY Rady Gminy

projektem uchwaly jaki

b~dzie

powiedzial, iz nast~pnym

omawiany jest projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Sochocin lata 2013

2030. Poprosil Pani'l Ann~ Zwierzchowsk'l

W6jta

Gminy 0 przedstawienie projektu uchwaly.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nast~puje:
"Panie Przewodniczlfcy, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo!

W dniu dzisiejszym Paiistwo Radni podejm'l decyzj~ w spraWle uchwaly dotycZ<lcej
Wielo1etniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2030.
Projekt tej uchwaly zostal przygotowany, przedlozony Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej celem zaopiniowania - do dnia 15 listopada.
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2013 -2030 to jest okres
i planowanych do zaci'lgni~cia kredyt6w i pozyczek.

zaci'lgni~tych
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Dokument ten zostal omowiony na posiedzeniu wspolnym Komisji Rewizyjnej i Komisji
Oospodarczej.
W zal~czniku nr 1 do projektu uchwaly
w formie tabelarycznej nast~puj~cych danych:

przedstawiona

jest

prezentacja

• prognozy
dochodow
z
wyszczegolnieniem
dochodow
biez!.!cych
i mai!.!tkowych - dochody zostaly przeszacowane zgodnie ze wskainikami Ministra
Finansow
oraz zgodnie z podpisanymi umowami dotycz~cymi zadaIi
inwestycyjnych, a tilie pozytywnie zweryfikowanymi wnioskami 0 dofinansowanie
inwestycji. Dochody maj~tkowe obejmuj~ dotacje na zadania inwestycyjne,
• prognozy wydatkow biez!.!cych i mai!.!tkowych wydatki biez~ce zostaly
przeszacowane
zgodnie
ze
wskainikami
Ministerstwa
Finansow.
W wydatkach biez~cych wyodrybniono wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki
zwi¥ane z funkcjonowaniem organow gminy. Wysokosc wydatkow maj~tkowych
oparta jest glownie na prognozowanych dochodach maj~tkowych i mozliwosciach
kredytowych gminy. Finansowanie wydatkow maj~tkowych przewidujemy pokryc
srodkami unijnymi, dotacjami na inwestycje, dochodami wlasnymi oraz planowan~
pozyczk~ z NFOS i OW.
Deficyt budzetu na 2013 rok planujemy pokryc pozyczk~ w kwocie 932 796 zl. Od 2014 roku
nie przewidujemy deficytowego budzetu. NadwyZki budzetu zamierzamy przeznaczyc na
rozchody ( splaty zaci~gniytych pozyczek i kredytu).
W zakresie planowanej kwoty dlugu poziom zadluzenia spelnia wymogi okreslone
w przepisach prawnych.
Nie przewidujemy udzielania poryczeii i gwarancji.
W zal~czniku nr 2 opisane s~ przedsi~wzi~cia uwzgl~dnione w Wieloletniej Prognozie
Finansowej z podzialem na wydatki biei~ce i wydatki maj~tkowe.

Przedsiywziycia obejmuj~ planowane inwestycje wieloletnie oraz umowy, ktorych realizacja
w roku budzetowym i w latach nastypnychjest niezbydna dla zapewnienia ci~glosci dzialania
jednostki i ktorych platnosci przypadaj~ w okresie dluzszym nizjeden rok.
Najwai:niejsze przedsiywziycia okreslone w dokumencie to:
•

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie - etap IIa", przewidywany
okres zakoiiczenia przedsiywziycia - 2015 rok. Calkowity koszt operacji wynosi 3873
306 zl. Na powyzsze przedsiywziycie uzyskalismy dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokosci 75%
kosztow kwalifikowanych.

•

" Termomodernizacja budynkow uiytecznosci publicznej na terenie gminy
Sochocin", ktore b~dzie realizowane w latach 2012-2014. Calkowity koszt przed
przetargiem nieograniczonym wynosil 2 342 675 zl., po przeprowadzeniu procedur
z zakresu zamowieii publicznych wynosi 1 498 366 zl. ( jest to kwota nizsza od
pierwotnej 0 okolo 844000 zl.). Na powyzsze zadanie podpisalismy umowy
o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Oospodarki
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Wodnej. Dofinansowanie bydzie odbywalo siy w formie dotacji oraz pozyczki.
Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane.
Podsumowuj~c

nalezy stwierdzic, ze l~czne naklady finansowe obejmuj~ce programy,
projekty lub zadania przewidywane do realizacji w latach 2013 - 2015 planuje siy
w wysokosci 6 482 834 zl.
Wysoka Rado!
Projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sochocin na lata 2013
2030 zawiera upowaznienie dla W6jta do zaci~gania zobowi¥afl:
• zwi¥anych z realizacj~ przedsiywziyc wymienionych dokumencie,
• z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budi:etowym i w latach nastypnych jest
niezhydna do zapewnienia ci~glosci dzialania i z kt6rych wynikaj~ce platnosci
wykraczaj~ poza rok budzetowy do kwoty 1 200 000 zl. rocznie,
• przekazania uprawnieil kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do
zaci~gania zobowi¥afl w zakresie okreslonym w projekcie uchwaly.
Projekt omawianej uchwaly uzyskal pozytywn~ opiniy skladu orzekaj~ego Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Dokument spelnia wymogi konstrukcyjne okreslone w ustawie
Wydatki bie~ce nie s~ wyzsze niz planowane dochody biez~ce.
W zwi¢u z powyzszym
proszy
Paflstwa Radnych
w wersji przedstawionej w materialach na dzisiejs~ Sesjy.

0

finansach publicznych.
0

przyjycie uchwaly

Dziykujy za uwagy."

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz21cy Rady Gminy - podziykowal Pani Annie
Zwierzchowskiej

W6jtowi Gminy. Poprosil

Pani~

o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Elzbiety Krauze
0

Sekretarza Gminy

przedlozonym przez W6jta Gminy

Sochocin projekcie uchwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej.

Pani EIZbieta Krauze - Sekretarz Gminy - odczytala uchwaly Nr Ci. 381.2012 Skladu
Orzekaj~cego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie wydania opinii

0

przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly

o wieloletniej prognozie finansowej (przekazana w materialach na sesjy).
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz1JCY Rady Gminy - podziykowal Pani Elzbiecie Krauze

- Sekretarzowi Gminy. Zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos w sprawie
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013

2030.

Nikt z Panstwa Radnych nie zabral glosu.
Przewodnic74cy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - poddal pod glosowanie projekt
uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata
2013 - 2030,

XVIII/14112012 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata
2013 -2030,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymaJ silt od gJosu"

O.

Przewodnicz<:!cy Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyjyta jednoglosnie.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz1Jcy Rady Gminy - przyst<:!pil do omawiania

nastypnego projektu uchwaly w sprawie uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na rok 2013.
Poprosil Pani<:! Anny Zwierzchowsk<:! - W6jta Gminy 0 przedstawienie projektu uchwaly.

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy

powiedziala, co nastypuje:

"Panie Przewodnicz1Jcy, Panstwo Radni!

Projekt

uchwaly

budzetowej

na

2013

rok

zostal

opracowany

do

dnia

15listopada oraz przedlozony Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Powyzszy dokument

przedstawilismy na wsp6lnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

i Komisji Gospodarczej w dniu 4 grudnia.

Przy opracowaniu projektu uchwaly

uwzgl~dniono:

1) informacjy Ministerstwa Finans6w dotyc74c<:! planowanych kwot poszczeg61nych
CZyScl subwencji og61nej,
2) informacjy 0 planowanych kwotach dotacji,
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3) zalozenia i wskainiki budzetowe wynikaj~ce z wytycznych Ministerstwa Finansow,
4) wskazowki Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5) wymogi okreslone w uchwale Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem
uchwaly budzetowej.

W materialach na
dotycz~cych

dzisiejsz~ Sesj~

otrzymali Pailstwo Radni komplet dokumentow

powyzszego projektu, a mianowicie:

• projekt uchwaly budzetowej oraz zal~czniki i uzasadnienie;
• planowany program dzialalnosci instytucji kultury;
• uchwaly Regionalnej Izby Obrachunkowej;
• uchwaly Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej;
• informacjy

0

wskainikach budzetowych

wynikaj~cych

z wytycznych Ministerstwa

Finansow;

Pozwol~

Panstwo, ze w dniu dzisiejszym przedstawiy najwaZniejsze wielkosci liczbowe

obrazuj~ce

budzet gminy Sochocin w 2013 roku.

Dochody w budiecie gminy zaplanowano w kwocie 15 268 776 zl.
( w stosunku do planu pierwotnego na 2012 rok

Dochody bieZ~ce

stanowi~ kwot~

wzrost 0 1 294 902 zl.).

15 025 456 zl.

(co stanowi 98,41% dochodow ogolem), natomiast dochody maj~tkowe - 243 320 zl.
( co stano wi 1,59% dochodow ogolem).

Dochody

maj~tkowe

wystypuj~

w

dziale

900

Gospodarka

komunalna

i ochrona srodowiska i obejmuj~ dotacjy z NFOS i GW.

Wsrod dochodow bie~cych wai:nym dzialem klasyfikacji budzetowej jest dzial758 - Rozne

rozliczenia - w ktorym zawarta jest subwencja ogolna wynosz~ca 7 511 496 zl. ( co stanowi
49,2 % planowanych dochodow ogolem ) (w stosunku do planu pierwotnego na 2012 r.
wzrost 0437455 zl.) •
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W sklad subwencji og6lnej

wchodz~ jej

cZysci:

oswiatowa w wysokosci 4 448 696 zl.
i wyrownawcza w wysokosci 3 062 800 zl.

Znac~cq

pozycjy w planowanych dochodach

biez~cych

zajmuje dzial 756 - dochody od

osob prawnych, flzycznych oraz od innych jednostek nie
prawnej. Dochody w tym dziale zaplanowane

s~

posiadaj~cych

osobowosci

w wysokosci 5224 395 zl. (co stanowi

31,8% dochod6w og61em) (w stosunku do planu pierwotnego na 2012 rok wzrost 0776195
zl.).
W omawianym dziale

znajduj~

siy planowane dochody z podatk6w i oplat lokalnych oraz

udzialy w podatkach stanowi~cych doch6d budzetu paiistwa, w tym:

1) wplywy z podatku od nieruchomosci zaplanowano w wysokosci

- 1 585 470 zl.,
2) z podatku rolnego - 311 000 zl.,
3) z podatku od srodkow transportowych -157600 zl.,
4) z podatku lesnego - 116 900 zl.,
5) udzial gminy w podatkach stanowi~cych dochod budietu panstwa
- 2 423 787 zl.

(jest to podatek dochodowy od os6b fizycznych

oraz od os6b

prawnych)

W dziale 756 zawarte
mieszkaiic6w w

s~

zwi~ku

r6wniez dochody z tytulu odbioru nieczystosci stalych
z wejsciem w zycie ustawy

0

utrzymaniu czystosci i

od

porz~dku,

kt6re przewiduje siy w kwocie 337 291 zl.

Na szczeg6ln<l

uwagy zasluguje dzial 852 - Pomoc spoleczna, dochody zaplanowano

w wysokosci 1 998 580 zl.( co stanowi 13,09 % dochod6w og61em).

Dochodami w omawtanym dziale
z budzetu paiistwa

zwi~ane

s~

przede wszystkim dotacje celowe otrzymywane

z realizacj<l zadaii zleconych oraz zadaii wlasnych z zakresu

pomocy spolecznej.
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Szanowni Panstwo !
Wydatki zaplanowano w kwocie 16201572 zl.
(w stosunku do planu pierwotnego na 2012 rok wzrost 0 107 152 zl. )
Wydatki bieZilce stanowiil
- 1 671 687 zl.

kwot~

14 529 886 zl., wydatki majiltkowe

Najwyzsze wydatki zaplanowano w nastypujl:}cych dzialach klasyfikacji budzetowej:
Dzial 801 - Oswiata i wychowanie - 6 540 570 zl.
Wydatki zwil:}Zane z oswiatl:} ujyte Sl:} rowniez w dziale 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza i zaplanowano je w kwocie 177 275 zl.
Ogolem wydatki na oswiaty ksztahujl:} siy w wysokosci 6 717 845 zl.
( co stanowi okolo 41,5% wydatkow og61em).
(w stosunku do planowanych pierwotnie wydatkow na 2012rok wzrost 0 493325 zl.).
Podzial planowanych wydatk6w dla poszczeg61nych szk61 przedstawia si~ nast~pujilcO:
•
•

Publiczny Zesp61 Szk61 i Przedszkoli Samorzildowych - 4 447 100 zl. ( plan na
2012 rok - 4 408900 zl.).
Szkola Podstawowa w Koloz~biu
880251 zl. ( plan na 2012 r.
700620 zl.,
w 2012 r. wys1l:}pilo niedoszacowanie wydatkow w planie finansowym na okolo
100000 zl.).

•

Szkola Podstawowa w Smardzewie -726370 zl. (plan na 2012 rok - 690000 zl.).

Dzial750 - Administracja publiczna - planowane wydatki 3214014 zl.
( co stanowi okolo 19,84% wydatkow ogolem).
(w stosunku do planowanych pierwotnie wydatkow na 2012rok wzrost 0 227 619 zl.).
Powyzsze wydatki obejmujl:} w szczeg6lnosci zadania zwil:}Zane z:
• obslugl:} i funkcjonowaniem rady gminy ( 122 000 zl.),
• urzydu gminy (2959300 zl. - w powyi:szej kwocie uwzglydniono wynagrodzenia,
pochodne od wynagrodzen, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalnl:}, zakup
materialow i wyposai:enia biurowego, sprzytu komputerowego i programow oraz
prowizje dla sohys6w, wynagrodzenie inkasenta z tytulu poboru oplaty targowej),
• utrzymaniem budynkow stanowil:}cych wlasnosc gminy,
• ubezpieczeniem mienia gminnego,
• kosztami administracyjnymi wynikajl:}cymi z ustawy 0 utrzymaniu czystosci
i pOfZl:}dku,
• promocjl:} gminy (78 905 zl., w tym na realizacjy projektu pod nazwl:} "Wirtualna
podrOz po Izbie Pamil:}tkowej Guzikarstwa").
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W dziale 750 wydatki maj(Jtkowe zaplanowano w wysokosci 31 640 zl.

Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
2073243 zl.
(co stanowi 12,8% wydatk6w og61em).

plan wydatk6w to kwota

W dziale tym wsr6d wydatk6w biez(Jcych zawarte s(J planowane koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 280 481 zl. (przypominam, ze w dziale
administracji uwzglydniono wydatki zwi(JZane z obslug(J administracyjn(J w wysokosci
56000 zl. )
Og61em na zapewnienie funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami zaplanowano kwoty

337291 zl.
W dziale 900 przewidziane s(J r6wniez wydatki maj(Jtkowe na termomodemizacjy budynk6w
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Sochocin w wysokosci 1 356762 zl.
Dzial
852
Pomoc spoleczna
wydatki
2360 290zl. (co stanowi okolo 14,57% wydatk6w og61em).
Dzial 600 - Transport i

I~cznosc-

zaplanowano

w

kwocie

zaplanowane wydatki wynosz(J 538 800 zl. (co stanowi

3, 3 % wydatk6w ogolem).
W tym dziale zabezpieczone S(J srodki finansowe na drogi gminne, w tym:

• 400000 zl. na biez(Jce remonty, naprawy oraz odsniezanie i utrzymanie,
• 130 000 zl. s(J to wydatki maj(Jtkowe, w ramach kt6rych planowane jest zadanie
inwestycyjne nie objyte wieloletni(J prognoz(J finansow(J pod nazw(J "Modemizacja
dr6g gminnych w miejscowosciach: Drozd:zyn, Kypa, Kondrajec, Kuchary
Zydowskie, Niewikla, Smardzewo". Wyzej wymieniona kwota obejmuje rowniez
wydatki na modemizacjy drog gminnych w ramach funduszu soleckiego w kwocie
58395 zl.

Dzial 010 - Rolnictwo i Lowiectwo - plan wydatk6w wynosi 170 000 zl.,
w tym dziale ujyte jest zadanie inwestycyjne pod nazw(J " Rozbudowa sieci wodoci(Jgowej na
terenie gminy Sochocin", na realizacjy ktorego zaplanowano kwoty 50000 zl. Kwota
zaplanowana na budowy kr6tkiego odcinka sied wodoci(Jgowej w Gutarzewie, jest tam kilka
gospodarstw, ktore w ogole nie maja wody, rowniez w studniach.

Szanowni Panstwo!
Integraln~ cz~sci~

•
•

zal~cznik

projektu uchwaly budZetowej

s~ nast~puj~ce zal~czniki:

nr 1

przedstawia planowane dochody (najwa:zniejsze z nich
przedstawilam Paflstwu),
zal~cznik
nr 2 planowane wydatki (rowniez przedstawilam w mOJeJ
wypowiedzi),
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•

•

•

•

•
•

•

zal~czoik

or 3- przychody i rozchody budzetu w 2013 roku, ktore zaplanowano
w nastypujq.cej wysokosci:
przychody z kredytow i pozyczek - 1 083 296 zl.
rozchody z tytulu splaty kredytow i p0Zyczek - 350 500 zl.,
zal~czoiki or 4 oraz 5 - dochody i wydatki zwiq,zane z realizacjq. zadan
z zakresu administracji rzq.dowej i innych zleconych ustawami oraz zadan
realizowanych na mocy porozumieil z organami administracji rzq.dowej,
zal~czoiki
or 6 i 7planowane
dochody i wydatki zwiq.zane
z realizacjq. gminnego programu profilaktyki i rozwiq.zywania problemow
alkoholowych oraz programu przeciwdzialania narkomanii,
zal~czoik or 8 - dotacje podmiotowe dla samorzq.dowych instytucji kultury na 2013
rok, ktore zaplanowano w wysokosci
455000 zl.,
w zal~czoiku or 9 - dotacje celowe w wysokosci 40 000 zl. dla podmiotow
zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finans6w publicznych,
w zal~czoiku or 11 do projektu uchwaly budzetowej wyszczegolnione zostaly
planowane do realizacji zadania w ramach funduszu soleckiego na lq.cznq. kwoty
w wysokosci 208 592 zl. ,
zal~czoik or 12 przedstawia wydatki na zadania inwestycyjne nie objyte WPF, ktore
zaplanowane sq. w wysokosci 180000 zl. i byly omowione wczesniej.

W projekcie uchwaly budzetowej zaplanowano rowniez rezerw~ og6lo~
w wysokosci 56 800 zl., oraz rezerwy celowq. w kwocie 34 200 zl.
W 2013 roku przewiduje siy deficyt budzetu w wysokosci 932796 zl., ktory zaplanowano
pokryc przychodami z zaciq.gniytych z poZyczek.

W projekcie uchwaly budZetowej zawarte jest upowazoieoie W6jta do:
1) zaciq.gania kredytow i p0Zyczek oraz emisji papierow wartosciowych na pokrycie
wystypujq.cego w ciq.gu roku deficytu budZetu do wysokosci 500 000 zl.,
2) lokowania wolnych srodkow na rachunkach bankowych w innych bankach,
3) dokonywania zmian w planie wydatk6w na uposa:zenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy,
4) dokonywania zmian w planie wydatkow majq.tkowych objytych zalq.cznikiem 12
w ramach dzialu obejmujq.cych przeniesienia srodk6w zaplanowanych na istniejq.ce
inwestycje 0 ile nie powodujq. zmiany ogolnej kwoty wydatk6w majq.tkowych
w danym dziale, z wyjq.tkiem kreowania nowych zadan i likwidacji istniejq.cych
z wyjq.tkiem kreowania nowych zadan inwestycyjnych i likwidacji istniejq.cych.

Wysoka Rado!
W projekcie uchwaly budzetowej
zostaly:

po strooie dochod6w i wydatk6w

uwzgl~doiooe

1)obowiq,zkowe zadania wlasne gminy,
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2)zadania z zakresu administracji rz~dowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
3)zadania realizowane na podstawie porozumien z organami administracji r~dowej,
4) plano wane zadania inwestycyjne.
Zgodnie z obowi~uj~cymi przepisami prawa planowane wydatki bieZltce nie
planowane dochody biez~ce.

s~

Projekt zostal pozytywnie zaopiniowany przez Regiona1n~ Izb~
oraz przez Komisjy Rewizyjn~ i Komisj~ Gospodarcz~.

w Warszawie

W zwi¢u z pOwyZszym proszy
Radnym.
Dziykuj~

0

Obrachunkow~

wyzsze niz

podjycie uchwaly w wersji przedstawionej Panstwu

za uwagy."

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Annie

Zwierzchowskiej - W6jtowi Gminy. Poprosil

Pani~

o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Elzbiety Krauze - Sekretarza Gminy
0

projekcie uchwaly budzetowej oraz

o mozliwosci sfinansowania deficytu.

Pani ElZbieta Krauze
Orzekaj~cego

- Sekretarz Gminy - odczytala

uchwal~

CL382.2012 Skladu

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie wydania opinii

0

przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly

budzetowej na 2013 rok oraz 0 mozliwosci sfinansowania deficytu (przekazana w materialach
na sesjy).

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Elzbiecie Krauze

- Sekretarzowi Gminy. Poprosil
Dzi~gielewskiego 0

Pan Krzysztof

Przewodnicz~cego

Komisji Rewizyjnej - Pana Krzysztofa

odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej.

Dzi~gielewski

-

Przewodnicz~cy

Komisji Rewizyjnej - odczytal

uchwal~

Nr 2/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie
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wydania opinii

0

przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly budzetowej

na 2013 rok (przekazana w materialach na sesjll:).
Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podzill:kowal Panu Krzysztofowi
Dzill:gielewskiemu -

Przewodnic~cemu

Komisji Gospodarczej -

Komisji Rewizyjnej. Poprosil

Pana Zygmunta Pierzchalll:

0

Przewodnic~cego

odczytanie opinii Komisji

Gospodarczej.

Pan Zygmunt Pierzchala -

Przewodnicz~cy

Komisji Gospodarczej

odczytal uchwalll:

Nr 112012 Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie
wydania opinii

0

przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly budzetowej

na 2013 rok (przekazana w materialach na sesjll:).

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podzill:kowal Panu Zygmuntowi
Pierzchale -

Przewodnic~cemu

Komisji Gospodarczej. Zapytal, czy ktos z Pailstwa Radnych

chcialaby zabra6 glos w sprawie projektu uchwaly budzetowej na 2013 rok.

Pan Andrzej Rutkowski -

Wiceprzewodnicz~cy

Rady Gminy - zapytal, co spowodowalo

obnizenie dochodu na 2013 rok w dziale 852 Pomoc spoleczna.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjaSnila, ze kwota przeznaczona na pomoc
spolecznq. jest pomniejszona w 2013 roku, poniewaZ w 2012 roku zostaly wyplacone
w Gminny Osrodku Pomocy Spolecznej nagrody jubileuszowe. W 2013 roku nie przewiduje
sill: takich nagr6d.
Pani W6jt dodala, iz drugim powodem zmniejszenia tych srodk6w jest smierc jednego
z pensjonariuszy domu pomocy spolecznej, kt6rego pobyt byl finansowany ze srodk6w
pomocy spolecznej.

Pani Anna Giranowska - Radna

odniosla sill: do zalq.cznika Nr 12" Wydatki na zadania

inwestycyjne na 2013 nieobjll:te WPF" -" Modernizacja dr6g gminnych w miejscowosciach:
Drozdzyn, KlI:pa, Kondrajec, Kuchary Zydowskie, Niewikla i Smardzewo na kwotll:
130000,00 zl" . Zapytala, dlaczego te drogi bll:dq. modemizowane, skoro w pierwszej
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kolejnosci mialy bye modernizowane drogi, po kt6rych kursuj'l auto busy szkolne. Jakie to
byd'l odcinki dr6g i jakie kwoty zostaly przeznaczone na poszczeg6lne wsie.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze zostala przyjyta zasada, ze jezeli

solectwa w ramach funduszu soleckiego podjyly uchwaly

0

przeznaczeniu tych srodk6w na

remonty dr6g, to szkoda, aby bylo to zwykle dozwirowanie. Tam, gdzie solectwa
przeznaczyly te srodki na remonty dr6g zostan'l dolozone srodki z budzetu gminy na wiyksz'l
modernizacjy tj. poglybianie row6w, przepust6w itp.

Pani Lucyna Jankiewicz - Radna - zapytala z czego wynika znacz'lcy wzrost planowanego

dochodu na 2013 rok w stosunku do planowanego dochodu na 2012 rok.

Pani Anna Zwierzchowska - W 6jt Gminy - wyjasnila, ze do budzetu zostaly wprowadzone

srodki na obslugy systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 337000,00 zl.
Zostala wprowadzona r6wniez dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej na zadanie zwi'lZane z termomodernizacj'l.
Pani W6jt dodala, ze wzrost budzetu spowodowany jest r6wniez zwiykszeniem czysci
wyr6wnawczej subwencji, jak i czysci oswiatowej. Planowany jest wzrost dochod6w z tytulu
udzialu w podatku od os6b fizycznych i prawnych oraz niewielki inflacyjny wzrost podatk6w
lokalnych.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny

zapytal, czy nast'lpi wzrost plac dla pracownik6w

niepedagogicznych pracuj'lcych w szkolach na terenie gminy Sochocin oraz

0

pow6d

zmniej szenia etat6w w tych szkolach.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze w budzecie gminy na 2013

rok zostal zaplanowany wzrost srodk6w finansowych dla wszystkich szk61: Publiczny Zesp61
Szk61 i Przedszkoli Samorzfldowych - 4 447 100 zl. (plan na 2012 rok
Szkola Podstawowa w

Koloz~biu

4408900 zl.).

- 880251 zl. ( plan na 2012 r.

700620 zl.,

w 2012 r. wyst'lpilo niedoszacowanie wydatk6w w planie finansowym na okolo 100000
zl.). Szkola Podstawowa w Smardzewie -726370 zl. (plan na 2012 rok - 690000 zl.).
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Natomiast decyzje kadrowe

s~

w kompetencjach dyrektor6w szk61.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny

poprosil

0

pochylenie siC( nad pracownikarni

niepedagogicznyroi.

Pan Andrzej Romatowski - Radny - poprosil

0

wyjasnienie czym jest "Zakup uslug

pozostalych", kt6ry przewija siC( w kilku paragrafach np. w dziale 600 Transport Rozdzial
60016 § 4300.

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjasnila, iz
Rozdzial 60016 § 4300 obejmuje

bie~ce

dzial 600 Transport

utrzymanie dr6g tj. odsniezanie, r6wnanie,

wykaszanie, poglC(bianie row6w, poza uslugarni remontowymi. To sarno dotyczy innych
rozdzia16w.

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal 0 Rozdzial75023.

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjaSnila, iz w tyro rozdziale s~ to uslugi
prawnicze, pocztowe, informatyczne.

Pan Andrzej Romatowski - Radny -

zapytal, czym

s~

wynagrodzenia agencyjno

proWlZYJne.

s~

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjaSnila, ze

to wynagrodzenia

soltys6w i s~ wyzsze niz w ubieglym roku z uwagi na wzrost podatk6w.

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal

0 poci~gniC(cie

nitki

wodoci~gu

do jednego

domku letniskowego w BolC(cinie 19.

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - odpowiedziala, ze rozmawiala z tyro
mieszkaflcem i wyjaSnila, ze w 2013 roku nie bC(dzie

poci~gniC(ta

ta nitka

wodoci~gu,

z powodu braku srodk6w finansowych.
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Pani Jazefa Lepakiewicz - Radna - zapytala, dlaczego nast,!pily zmiany w planowanych

srodkach finansowych dla szkoly w Kolozybiu.

Pani Anna Zwierzchowska - Wajt Gminy - odpowiedziala, ze w szkole w Kolozybiu

wzrost srodk6w jest bardzo duzy w por6wnaniu z innymi szkolami. Wynika to z faktu, iz
w ubieglym roku Pani Dyrektor nie doszacowala kwoty ponad 100 000, 00 zl, kt6re gmina
musiala dolozyc. To niedoszacowanie zostalo ujyte w tym roku.

Pan Andrzej Rutkowski -

Wiceprzewodnicz~cy

Rady Gminy - zapytal

0

doprowadzenie

wodoci,!gu do gospodarstwa w Slepowronach.

Pani Anna Zwierzchowska - Wajt Gminy - odpowiedziala, ze trzeba z tym poczekac do

2014 roku.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - zapytal

0

dzial promocji - 78 000,00 zl. Czy nie s,!

to za duze srodki.

Pani Anna Zwierzchowska - Wajt Gminy - wyjasnila, ze te srodki przeznaczone S,! na caly

wydzial, czyli na promocjy, komunikacjy spoleczn,! i kontroly zarz'!dcz'!.

Pan Krzysztof

Dzi~gielewski

-

Przewodnicz~cy

Komisji Rewizyjnej - zapytal

0

wzrost

wynagrodzen pracownik6w Urzydu Gminy na 2013 rok.

Pani Anna Zwierzchowska - Wajt Gminy - wyjasnila, ze wzrost wynagrodzen wynika

z faktu, iz jedna z pracownic Urzydu planuje odejsc na emerytury, ponadto zaplanowano 5
nagr6d jubileuszowych. Nie jest planowany wzrost plac pracownik6w Urzydu.
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczilcy Rady Gminy - podzi~kowal Pani Annie
Zwierzchowskiej - Wojtowi Gminy. Zapytal, kto z Panstwa Radnych chcialby jeszcze zabrac
glos.
Nikt nie zabral glosu.

Przewodniczllcy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie uchwaly
budi:etowej Gminy Sochocin na 2013 rok,

XVIII/142/2012 - w sprawie uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok,

Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za"

14 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymal si y od glosu"

O.

Przewodniczllcy Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie.
PrzewodniczllCY Rady Gminy zaproponowal1 0 minutowll przerw~.

10 minut przerwy

Pan Dariusz Swiercz - PrzewodnicZifcy Rady Gminy - wznowil obrady XVIII sesji Rady
Gminy Sochocin. Poprosil Panill

Ann~

Zwierzchowskll

Wojta Gminy

0

omowienie

wszystkich uchwal dotYCZllcych gospodarki smieciowej.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy

powiedziala, co

nast~puje:

" Panie

PrzewodnicZllCY, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo przed nami w tej chwili chyba jedne
z najwaZniejszych

uchwal dotyczllcych zorganizowania nowego systemu gospodarki

odpadami komunalnymi zgodnie z ustawa
Mam

nadziej~,

0

utrzymaniu czystosci i porzlldku w gminach.

ze informacje jakie zostaly przekazane Panstwu Radnym, Panstwu Soltysom

i mieszkancom sll na tyle wystarczajllce, ze juz Panstwo wiecie,
ustawie chodzi.

Prosz~

ustawa, w ktorej tak

0

co tak

naprawd~

w tej

Panstwa wszyscy juz wiemy, ze to nie jest dobra ustawa, to jest

naprawd~

w wielu miejscach, gdzie szuka

si~

dobrych rozwi'f-Zail,

ustawodawcy zapomnieli, ze w naszym kraju Sll tereny, Ze czasami trudno rozwillZac niektore
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problemy, bo one zupelnie do warunk6w na wsi nie przystaj(J. Dlatego tei: zgodnie z
obowi<JZldem wynikaj(Jcym z tej ustawy przygotowalismy wczesniej i na sesji nadzwyczajnej
przedstawilismy Paiistwu raport dotycz(Jcy koncepcji wdroi:enia systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. W kt6rym to opieraj(Jc
danych z roku 2011 staralismy

si~

si~

na rzetelnych

oszacowac koszty systemu na terenie naszej gminy.

Oczywiscie s(J to dane szacunkowe, bo dopiero potem po wprowadzeniu systemu
rzeczywistosc pokaZe nam jak

b~dzie naprawd~.

Staralismy

si~

r6wniei:

zasi~gn(Jc

nie tylko

opinii fachowc6w, ale przedstawic tei: Paiistwu Radnym pUnkt widzenia tych, kt6rzy
zajmowali odbieraniem odpad6w. Dlatego na poprzedni(J
kt6re na dzien dzisiejszy obsluguj(J nasz(J

gmin~

sesj~

b~d(J si~

zaprosilismy prezes6w firm,

i odbieraj(J odpady komunalne z teren6w

naszej gminy. Jak wspomnialam wczesniej wsp6lnie z Panem W6jtem i Pani(J Mari(J
2:ulawnik, kt6ra w Urz~dzie

zajmuje si~ problemami

komunalnymi odwiedzilismy wszystkie solectwa po to, aby

gospodarowania odpadami

zasi~gn(Jc

opinii mieszkaiic6w 0

tym, jakie rozwi'JZafiia zdaniem mieszkaiic6w bylyby dla nich najkorzystniejsze. To pomoglo
nam przygotowac dla Panstwa projekty uchwal. Z zebraii tych wynika, i:e w zdecydowanej
wi~kszosci

mieszkaiicy opowiadaj(J

si~

za

przyj~ciem

takiego rozwi(Jzania, aby metod(J

naliczania oplaty smieciowej byla metoda naliczania jej od mieszkanca. Tylko w bardzo
nielicznych przypadkach, pojedynczych glosach slychac bylo, i:e lepszym rozwi(JZaniem
byloby

przyj~cie

uchwaly, aby

metody od gospodarstwa. Dlatego zaproponowalismy Paiistwu projekt

oplat~

smieciow(J naliczac od mieszkaiica. Zaproponowalismy Paiistwu r6wniei:

regulamin, kt6ry w spos6b szczeg610wy okresla zasady funkcjonowania tego systemu na
terenie naszej gminy. Ten regulamin byl z Paiistwem Radnymi na takim nieformalnym
spotkaniu na moj(J

prosb~

r6wniei: analizowany i omawiany. Pozostaje to, co jest spraw(J

r6wniei: niezmiemie istotn(J mianowicie propozycja nasza jest taka, aby do tego pakietu
uchwal, kt6re Rada podj(Jc musi zgodnie z ustaw(J 0 utrzymaniu czystosci i porZ(Jdku
w gminach do 31 grudnia, i:eby do tego pakietu obowi(JZkowych uchwal wl(Jczyc

uchwal~

fakultatywn(J, czyli tak(J, kt6rej Rada nie musi podejmowac, ale propozycja nasza jest taka,
i:eby

t~ uchwal~

r6wniei: podj(Jc i obj(Jc systemem tzw. nieruchomosci niezamieszkale.

Nieruchomosci niezamieszkale S(J to szkoly, przedszkola, restauracje, cmentarze, miejsca,
w kt6rych prowadzona jest dzialalnosc gospodarcza, sklepy, po to, aby nie bylo takich
podmiot6w na terenie gminy, kt6re moglyby produkowac smieci w spos6b przez nas
niekontrolowany. Dlatego, ze

oplat~

smieciow(J wszyscy mieszkaiicy ponosic

b~d(J

solidamie

i dlatego tei: nalei:y te nieruchomosci niezamieszkale obj(Jc systemem. Wsr6d tych
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nieruchomosci niezarnieszkalych przyjmujemy, ze

byd~

to r6wniez domy letniskowe

i ogr6dki dzialkowe. To bardzo mocno mieszkaiicy na spotkaniach podkreslali, zeby r6wniez
i tutaj te nieruchomosci wl~czyc do systemu.

St~d

propozycja projektu uchwaly w tej sprawie.

I sprawa, kt6ra dla wszystkich Paiistwa jest chyba

spraw~ najistotniejsz~

mianowicie

wysokosc maksymalnej stawki oplaty smieciowej. Ja podkreslam maksymalnej stawki, a wiyc
nie takiej, kt6r~ mieszkaiicy byd~ placic, tylko takiej stawki, kt6rej na terenie naszej gminy
przekroczyc nie mozna. W zwi¢u z tym, ze ustawa
w gminach naklada na

samorz~d,

na gminy

0

utrzymaniu czystosci i

obowi~ek

porz~ku

rzetelnej analizy i rzetelnego

wyliczenia koszt6w, w projekcie uchwaly przedstawionej w materialach Paiistwu Radnym
zaproponowalam stawki

wynikaj~ce

z tychZe wlaSnie rzetelnych szacunk6w. I macie Paiistwo

w projekcie uchwaly wpisane dwie kwoty 11 zl. za smieci segregowane i 15 zl. za smieci
niesegregowane. Tak wpisac musielismy, bo obowi¢em naszym jest wpisanie kwot
wynikaj~cych

z rzetelnych wylicze:6. Ale Szanowni Paiistwo tak, jak powiedzialam to nie

stawki do placenia, to

s~

s~

stawki, kt6rych przekroczyc nie morna. Te rzeczywiste byd~ dopiero

znane nam wszystkim po przeprowadzeniu przetargu i wylonieniu firmy, kt6ra bydzie
obslugiwala

nas~

gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych.

M6wilam na wszystkich zebraniach i r6wniez tutaj pozwoly sobie przypomniec wszystkim
Paiistwu, ze ka.zda gmina rna

obowi~ek

prowadzenia rejestru dzialalnosci regulowanej, czyli

do tego rejestru wpisujemy wszystkie firmy, kt6re
przys~pic

zglaszaj~

siy do nas, kt6re chcialyby

do przetargu na odbi6r i zagospodarowanie odpad6w. Ten rejestr bydzie otwarty do

31 grudnia. Na dzie:6 dzisiejszy w naszym rejestrze prowadzonym w Urzydzie Gminy jest juz
wpisanych 13 firm. To jest bardzo duzo. W zwi¢u z tym morna przypuszczac, ze jezeli 13
firm bydzie bilo siy 0 rynek smieciowy na terenie naszej gminy to te stawki faktyczne
nizsze, kt6re zaproponowane zostaly Paiistwu w projektach uchwaly. Dlatego

byd~

maj~c

na

wzglydzie fakt, ze zapewne uda siy te stawki zdecydowanie obni.zyc moja propozycjajest taka
do Paiistwa Radnych, zeby
przyj~c

r6wniez

uwzglydniaj~c

nizs~ maksymal~

to, ze stawki zapewne

by~

zdecydowanie nizsze

kwoty tej stawki oplaty smieciowej zar6wno dla smieci

segregowanych, jak i smieci mieszanych. W zwi¢u z tym, ze mamy juz doswiadczenie jak
to wygl~da w przetargach, szczeg6lnie teraz w takiej sytuacji jaka jest na rynku, a przykladem
tego jest przetarg na termomodernizacjy. Pamiytacie Paiistwo m6wilam Paiistwu wczesniej
o tym, ze zadanie termomodernizacja opiewalo na kwoty dwa miliony i prawie czterysta
tysiycy. Do przetargu zglosily siy 24 firmy i w wyniku tego przetargu, po otwarciu kopert
rozrzut cenowy wahal siy od 3 200 000,00 zl do niespelna 1 500 000,00 zl. czyli okazuje siy,
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ze w dzisiejszej sytuacji gospodarczej moina zdecydowanie w wyniku procedur
przetargowych, szczegolnie wtedy, kiedy wiele firm zglasza siy do tego przetargu, mocno
obnizye ceny. Dlatego moja propozycja jest taka do Szanownych Paiistwa Radnych, aby
w projekcie zaproponowanej uchwaly, jesli chodzi

0

wysokosc stawek za odpady komunalne

wpisae za odpady segregowane kwoty 9 zl, natomiast za niesegregowane kwoty 11 zl.
Powiem teraz Paiistwu dlaczego. Otoz proponowalabym, aby teraz Paiistwo Radni wysruchali
mojej argumentacji. Otoz proszy Pailstwa zbyt niskich kwot przyjmowae nie mozemy, bo
czym to moze grozie? Moze grozie tym, ze zbyt niska stawka maksymalna, podkreslam, czyli
nie moze bye wyzsza dla mieszkaiica, zbyt niska stawka maksymalna moglaby spowodowae,
ze poprzetargowa kwota moglaby bye nieco wyzsza wowczas sytuacja bylaby taka, ze
mieszkaiicy placiliby ty , ktora jest w uchwale, ale rOinicy doplacalibysmy z budZetu. Dlatego
bye moze lepiej jest przyj'le odrobinky wyzsz'l kwoty maksymaln'l, a walczyc

0

to, zeby

kwota poprzetargowa byla jeszcze nizsza od tej maksymalnej, ktor'l Paiistwu proponujy.
Dlatego bardzo serdecznie proSZy 0 dokonanie zmiany w projekcie uchwaly i wpisanie kwoty
9 zl. za smieci segregowane i 11 zl. za smieci niesegregowane, a jakie byd'l faktyczne
bydziemy walczye

0

to w trakcie przeprowadzania procedur przetargowych. Maj'lc nadziejy,

ze sposrod 13 podmiotow, ktore byd'l braly udzial w przetargu te kwoty byd'l jeszcze nizsze
od zaproponowanych. I jeszcze jedna kwestia, przyjmiecie Paiistwo dzisiaj rowniez projekt
uchwaly dotycz'lcy trybu, sposobu i cZystotliwosci uiszczania oplat. Podczas spotkaii
soleckich rowniez takie pytania stawialismy mieszkaiicom, pytalismy ich jak byloby dla
mieszkaiicow najlepiej, jak byloby najwygodniej, czy placic miesiycznie, czy placic
kwartalnie. Roine byly glosy, ale w zdecydowanej wiykszosci mieszkaiicy proponowali
miesiyczn'l oplaty i tak'l proponujemy w projekcie uchwaly. I jeszcze kwestia tego, jak
mieszkancy maj'l uiszczac te oplaty? Takie pytanie rowniez podczas spotkaii soleckich
stawialismy, uwzglydniaj'lc opinie mieszkaiicow zaproponowalismy w projekcie uchwaly,
aby ta oplata tzw. smieciowa byla przekazywana na konto gminy wskazane mieszkaiicom,
w wyj'ltkowych zaS przypadkach, bo i takie sytuacje bywaj'l. zeby mieszkaiicy mie1i
mozliwosc uiszczania takiej oplaty w kasie. I powiem tez dlaczego jest to dla nas
najwygodniejszy sposob, poniewaZ wszystkie samorz'ldy ograniczaj'l operacje gotowkowe,
dlatego tez wolelibysmy, zeby te oplaty byly placone bezposrednio na konto do banku. Bo
gdyby wszyscy chcieli placic w kasie, to musielibysmy jeszcze zatrudnic konwojenta, ktory
by Pani'l kasjerky musial wozic do banku. Ale tez dajemy mozliwose tym, ktorzy chcieliby
z takiej mozliwosci skorzystae w przypadkach wyj'ltkowych. Mam nadziejy, ze
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zaproponowane przez nas rozwiqzania
uzgodnione i
proszy

uwzglydniaj~ce

Szanown~

Rady

0

s~

racjonalne, sensowne, a przede wszystkim

opinie wszystkich mieszkanc6w naszej gminy. Dlatego bardzo
przyjycie projekt6w uchwal w przedstawionej wersji ze

zmienionymi stawkami za smieci segregowane i za smieci mieszane. Dziykujy bardzo."

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczlclcy Rady Gminy - podziykowal Pani Annie
Zwierzchowskiej

W6jtowi Gminy. Otworzyl dyskusjy na temat " pakietu uchwal

smieciowych" od podpunktu 6 do podpunktu 13 . Zapytal, kto z Panstwa Radnych chcialby
zabrac glos w tej sprawie.

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczlclcy Rady Gminy
w Regulaminie utrzymania czystosci i porz~dku na terenie gminy Sochocin

zapytal

0

m6wi~cy 0

zapis
tym,

ze wlasciciel nieruchomosci ma obowiqzek wyposaZyc nieruchomosc w pojemniki lub worki
do prowadzenia selektywnej zbi6rki odpad6w. Zapytal, czy nie moma wpisac, iz to firma
odbieraj~ca

smieci ma obowiqzek wyposaZyc nieruchomosc w pojemniki lub worki do

prowadzenia selektywnej zbi6rki odpad6w.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjaSnila, ze nie mozna wprowadzic takiego
zapisu, bo tak stanowi ustawa. Ten zapis mozna p6iniej zawrzec w specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia

przygotowuj~c

dokumentacjy do przetargu, i tak zapewne bydzie

uczymone.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - zapytal, czy finny

odbieraj~c~

smieci moma

zobowiqzac do tego, aby byly pojemniki.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, Ze jest zapisane albo pojemnik albo
worki. To

s~

kwestie organizacyjne i wszystkie propozycje

by~

brane przy opracowywaniu

specyfikacji.
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Pan Stanislaw Wozniak - Radny - zapytal, czy jest mozliwosc zwolnienia z oplaty
smieciowej malych dzieci.

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - wyjaSnila, ze ustawa me dopuszcza
jakiegokolwiek r6znicowania stawki, ani wylqczania jakis os6b. Nie mozna przyjqc innego
rozwiqzania jak wskazuje ustawa. Natomiast jezeli w ustawie zostanq wprowadzone zmiany
w tej kwestii, to zostanie zmienione taki:e w naszej gminie.
Pani W6jt dodala, ze zanim zmienia
kt6rym b~dzie trudno uiscic

oplat~

si~

przepisy, to w uzasadnionych przypadkach osoby,

smieciowq, b~dq mogli zglosic to W6jta Gminy

o obnizenie lub umorzenie tej stawki. Natomiast nie moma tego wprowadzic uchwalq.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - zapytal, kto z Panstwa Radnych
chcialby zabrac glos w tej sprawie.
Nikt nie zabral glosu.

Przewodniczqcy Rady poddal pod glosowanie sz6sty projekt uchwaly w sprawie Regulaminu
utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Sochocin,

XVIIII143/2012 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzlldku na terenie
gminy Sochocin,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu"

O.

przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie.

Nast~pnie

Przewodniczqcy Rady poddal pod glosowanie si6dmy projekt uchwaly w sprawie

okreslenia szczeg610wego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w,
w zamian za uiszczonq przez wlaSciciela nieruchomosci

oplat~

za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,
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XVlII/144/2012 - w sprawie okreslenia szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia

uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za

uiszczon~

przez wlasciciela

niernchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu"

O.

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie.

Nast~pnie Przewodnicz~cy

Rady poddal pod glosowanie 6smy projekt uchwaly w sprawie

wyborn metody ustalenia wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opIaty. Wyjasnil, iz pod glosowanie poddany jest projekt uchwal wraz
z autopoprawk~ Pani W6jt polegaj~c~ na obnizeniu stawek opIaty smieciowej.

XVlIII145/2012

- w

sprawie wyborn metody ustalenia wysokosci oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej oplaty,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - O.

Przewodnicz~cy

Nast~pnie

Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie.

Przewodnicz~cy

Rady poddal pod glosowanie

w sprawie okreslenia wzorn deklaracji

0

dziewi~ty

projekt uchwaly

wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,

XVlII/146/2012

- w sprawie okreslenia wzoru deklaracji

0

wysokosci oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za"

14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - O.
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I

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie.

Nastypnie Przewodniczqcy Rady poddal pod glosowanie dziesiqty projekt uchwaly w sprawie
terminu, czystotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

XVIII/14712012 - w sprawie terminu,

cz~stotliwosci

trybu uiszczania oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych ; "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sif( od glosu" - O.

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie.

Nastypnie Przewodniczqcy Rady poddal pod glosowanie jedenasty projekt uchwaly w sprawie
odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujq
mieszkaitcy, a powstajq odpady komunalne,

XVIII/148/2012 - w sprawie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkuj~ mieszkaiicy, a powstaj~ odpady komunalne,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sif( od glosu"

O.

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyjyta jednoglosnie.
Nastypnie Przewodniczqcy Rady poddal pod glosowanie dwunasty projekt uchwaly
w sprawie okreslenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik
o okreslonej pojemnosci,

XVIIII14912012 - w sprawie okreslenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pojemnik 0 okrdlonej pojemnosci,
Wyniki glosowania:
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Glosowalo 14 Radnych : "za"

14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu"

O.

Przewodniczllcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyj<rta jednoglosnie.
Nastltpnie Przewodnicz/lCY Rady poddal pod glosowanie jedenasty projekt uchwaly w sprawie
okreslenia wymagan jakie powinni spelniac przedsiltbiorcy ubiegajllcy silt

0

uzyskanie

zezwolenia w zakresie opr6zuiania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci
cieklych,

XVIII/i50/2012 - w sprawie okreslenia wymagao jakie powinni spelniac
ubiegaj~cy

si~

0

uzyskanie

zezwolenia

w

zakresie

przedsi~biorcy

oprozniania

zbiornikow

bezodplywowych i transportu nieczystosci ciehlych,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymal si~ od glosu" - O.

PrzewodnicZllcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjltta jednoglosnie.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do omawiania uchwal
dotYCZllcych przYSlllpienia do SPorzlldzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Poprosil 0 zabranie glosu Panill Annlt Zwierzchowskll

W6jta Gminy.

Pani Anna Zwierzchowska - W ojt Gminy - wyjaSnila, iz podjltte uchwaly na poprzedniej
sesji, dotyczllce zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w kt6rych
zostaly dopisane na wniosek Radnego - Pana Tomasza Wiktorowicza trzy solectwa: Wycinki,
Pruszkowo, Kuchary Kr61ewskie, kt6re w pierwotnej wersji nie byly ujltte, sll z mocy prawa
niewazue i zostanll uchylone przez wojewod<r. Integralnll cZltscill uchwaly sll za1llczniki
w postaci map, a sarno wpisanie nazw miejscowosci, jak to bylo w przypadku tych trzech
solectw, czyni te uchwaly niepelnymi. Dla potwierdzenia swoich sl6w Pani W6jt odczytala
decyzjlt wojewody mazowieckiego dotycZllcej takiego sarnego problemu.
Pani W6jt dodala, ze trzeba jeszcze raz zastanowic silt nad tym problemem, wyl/lCzyc te trzy
solectwa ( uniewaZnienie uchwal przez wojewodlt wstrzyma prace na p61 roku). Dlatego
zostaly jeszcze raz przygotowane projekty tych dw6ch uchwal, juz bez tych trzech solectw.
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Zostal przygotowany takze projekt uchwaly w sprawie przyst,!:pienia do sporz,!:dzenia zmiany
Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin.
Pani W6jt poprosila 0 zabranie glosu Pana Slawomira Tabora -

urbanist~.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz21cy Rady Gminy - poddal pod glosowanie wniosek
fonnalny w sprawie dopuszczanie soltys6w i mieszkanc6w do dyskusji z urbanist,!:.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw"

Pan Slawomir Tabor - urbanista

0, "wstrzymal silt od glosu"

O.

wyjasnil, ze wszystkie zmiany jakie s,!: dokonywane

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego musz'!: byc zgodne ze Studium
Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin.
przy opracowywaniu tych uchwal zostal zastosowany taki tryb pracy, ze te tereny, kt6re S,!:
zgodne ze Studium i nie wymagaj,!: wyl'!:czen

b~d,!:

opracowywane w pierwszej kolejnosci.

W przypadku wniosk6w dotycz'!:cych wsi Pruszkowo, Kuchary Kr61ewskie i Wycinki
wymagaj,!: zmiany Studium.
Pan Slawomir Tabor dodal, ze

b~d,!: nast~pne

etapy dzialania.

Pani Anna Giranowska - Radna - zapytala, kiedy powstan,!: zal,!:czniki dla tych wsi, kt6re
zostaly wyl'!:czone i kiedy zostan,!: podj~te dla tych wsi uchwaly.

Pan Slawomir Tabor - urbanista
byc

obj~te

wyjaSnil, ze nie rna tych trzech wsi poniewaZ, nie mog,!:

uchwal,!:, bo nie S,!: zgodne ze Studium. Nie moma przyj,!:c na przyklad dzialki na

terenach zalewowych. Najpierw trzeba dokonac zmian w Studium.

Pani Anna Giranowska - Radna - zapytala, kiedy powstan,!: uchwaly dla tych trzech wsi.
Pan Slawomir Tabor - urbanista - odpowiedzial, ze za okolo 1,5 roku.
Pan Stanislaw Wozniak - Radny - wyjaSnil, ze zgodnie z przepisami rolnik moze

si~

pobudowac, tylko wtedy, kiedy posiada powyzej 7 ha ziemi. Zapytal, czy cos zmienilo si~
w tej sprawie.
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Pan Slawomir Tabor - urbanista - wyjasnil, ze na etapie

sporz~dzania

planu i studium

nalezy zastanowi6 siy jakie przepisy wprowadzi6.

Waclaw Rutkowski - soltys wsi Kuchary Kr6lewskie - zapytal

0

procedury zImany

kategorii gruntow LS.
Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz1lcy Rady Gminy - zapytal czym romi Sly plan
zagospodarowania od studium.

Pan Slawomir Tabor - urbanista - wyjasnil, ze plan zagospodarowania przestrzennego jest
bardzo szczegolowy, dotyczy konkretnych dzialek, natomiast studium ustala pewne granice,
zasady, tereny objyte zagospodarowaniem.

Pan Marek Paras -

Zast~pca

soltysa wsi Wycinki - wyjasnil, ze mieszkail.cy wsi Wycinki

zlo:zyli tylko 4 wnioski na przeksztalcenie gruntu rolnego w grunty budowlane. Zapytal,
dlaczego te wnioski

s~

niezgodne ze Studium.

Pan Slawomir Tabor - urbanista - wyjaSnil, ze zgodnie ze Studium te miejsca nie byly
przeznaczone pod budowy.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz1lcy Rady Gminy - podziykowal Panu Slawomirowi
Taborowi. Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie

przyst~pienia

do

sporz~dzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Gmina Sochocin - Wschod",
dla terenow polozonych we wsiach: Bolycin, Idzikowice, Jydrzejewo, Kondrajec, Kuchary
Zydowskie i Rzy,

XVIII/15112012 - w sprawie przyst1lpienia do sporz1ldzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego " Gmina Sochocin -

Wsch6d", dla teren6w

polozonych we wsiach: Bol~cin, Idzikowice, J~drzejewo, Kondrajec, Kuchary Zydowskie
i Rzy,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 12 Radnych, "przeciw" - 1, "wstrzymal si~ od glosu" - 1.
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Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyj~ta wi~kszosci,! glos6w.

Nast~pnie

Przewodnicz'!cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie

przyst'!pienia do sporz,!dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
" Gmina Sochocin - Poludnie", dla teren6w polozonych we wsiach: Biele, DrozdZyn,
Gromadzyn, Koloz'!b, Milewo, Niewikla, Slepowrony, Wierzb6wiec i Zelechy,

XVIII/152/2012

M

W

sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego " Gmina Sochocin -

Poludnie", dla terenow

polozonych we wsiach: Biele, Drozdiyn, Gromadzyn, Kolozqb, Milewo, Niewikla,
Slepowrony, Wierzbowiec i Zelechy,

Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 13 Radnych, "przeciw"

I, "wstrzymal sitr od glosu" - O.

Przewodnicz,!cy Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyj~ta wi~kszosci,! glos6w.

Nast~pnie

Przewodnicz'!cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie

przyst,!pienia

do

sporz,!dzenia

zmlany

Studium

Uwarunkowan

1

Kierunk6w

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin,

XVIII/15312012 - uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany Studium
Uwarunkowaii i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin,

Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sitr od glosu" - O.

Przewodnicz,!cy Rady Gminy stwierdzil, iz uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie.
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil kolejny projekt
uchwaly w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i

Rozwi~zywania

Problem6w

Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2013 rok. Zapytal, czy ktos z Paiistwa Radnych
chcialby zabrac glos w tej sprawie.
Nikt nie zabral glosu.
PrzewodniczllCY Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie uchwalenia
Programu Profilaktyki i Rozwil!Zywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na
2013 rok,

XVIII/154/2012

~

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i

Rozwi~zywania

Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2013 rok,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za"

14 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymal sit; od glosu"

O.

PrzewodniczllCY Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyj<tta jednoglosnie.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil kolejny projekt
uchwaly w sprawie wyznaczenia podmiotu organizujllcego prac<t z rodzinll oraz dokonania
zmian w statucie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie. ZapytaJ:, czy ktos
z Paiistwa Radnych chcialby zabrac glos w tej sprawie.
Nikt nie zabral glosu.

PrzewodniczllCY Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie
wyznaczenia podmiotu organizujllcego prac<t z rodzinll oraz dokonania zmian w statucie
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie,

XVII1/155/2012 ~ w sprawie wyznaczenia podmiotu

organizuj~cego prac~

z

rodzin~

oraz

dokonania zmian w statucie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : ,,za" - 14 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymal sit; od glosu" - O.
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Przewodnicz'lcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil kolejny projekt
uchwaly w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2013 rok. Zapytal, czy ktos
z Paflstwa Radnych chcialby zabrac glos w tej sprawie.
Nikt nie zabral glosu.

Przewodnicz'lcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie planu pracy
Rady Gminy Sochocin na 2013 rok,
XVIII/15612012 - w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2013 rok,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu"

O.

Przewodnicz'lcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil kolejny projekt
uchwaly w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Zapytal, czy ktos z Paflstwa
Radnych chcialby zabrac glos w tej sprawie.
Nikt nie zabral glosu.

Przewodnicz'lcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,

XVIIII157/2012 - w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za"

14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - 0.

PrzewodnicZ£lCY Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyj~ta jednoglosnie.
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - przedstawil kolejny projekt
uchwaly w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2013 rok. Zapytal, czy ktos
z Pailstwa Radnych chcialby zabrac glos w tej sprawie.
Nikt nie zabral glosu.

Przewodnicz'!cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie planu pracy
Komisji Gospodarczej na 2013 rok,
XVIII/158/2012 - w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2013 rok,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymal silll od glosu" - O.

Przewodnicz,!cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie.
Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - przedstawil kolejny projekt
uchwaly w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Sochocin. Zapytal, czy ktos
z Pailstwa Radnych chcialby zabrac glos w tej sprawie.
Nikt nie zabral glosu.

Przewodnicz'!cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowosci Sochocin,
XVIII/159/2012 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Sochocin,
Wyniki glosowania:
Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal silll od glosu" - O.

Przewodnicz,!cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjytajednoglosnie.

Ad

7

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - przeszedl do punktu 6:
"Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji." Zapytal, czy
ktos z Pailstwa Radnych chcialby zabrac glos.
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Nikt nie zabral glosu.

Ad-8

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 8: " Wolne
wnioski i zapytania." Zapytal, c-q ktos z Paiistwa Radnych i Paiistwa Soltys6w chcialby
zabrac glos w tym punkcie.
Pani Ewa Domaiiska - Soltys wsi Gromadzyn - odczytala pismo Starostwa Powiatowego
w Plonsku

dotycz~ce

zaplanowania w budzecie powiatu w inwestycjach wieloletnich

przebudowy drogi powiatowej

Koloz~b

Biele 2015 -2018. Pani Soltys poprosila Pani~ W6jt

o wsparcie i pomoc w realizacji wyzej wymienionej inwestycji.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze pismo

0

tej sarnej tresci gmina

r6wniez otr-qmala. Pani W6jt dodala, ze Pani Rachocka z Powiatowego
wyjasnila, ze wniosek soltysa wsi Gromadzyn
w 2013 roku. Kompleksowa przebudowa,

0

0

Zarz~du

Dr6g

zwirowanie tej drogi bcrdzie zalatwiony

kt6rej czytala Pani Soltys dotyczy zgromadzenia

wielu materia16w i srodk6w pienicrzuych, dlatego to zadanie zostalo przelozone na 2018 rok.

Marek Paras -

Zast~pca

soltys a wsi Wycinki

nie przeglosowala uchwaly

0

odrzuceniu funduszu soleckiego w Wycinkach. Zapytal, c-q

kartka skierowana do soltysa wsi Wycinki
wiatrowej, jest

kartk~

podzicrkowal Radzie Gminy Sochocin, ze

dotycz~ca

kolejnej inwestycji na budowcr turbiny

pro forma, czy udzial spoleczenstwa w tej sprawie bydzie przez

Pani~

W6jt brany pod uwagy.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze nie zna sprawy i dowie siy
wszystkiego.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podzicrkowal Pani Annie
Zwierzchowskiej - W6jtowi Gminy. Zapytal, c-q ktos chcialby jeszcze zabrac glos.
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Nikt nie zabral glosu.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicza}cy Rady Gminy - zamkm:}.l obrady XVIII Sesji Rady

Gminy Sochocin slowami : " Zamykam obrady XVIII Sesji Rady Gminy Sochocin".

Przewod
tl~~dzila:
I bela Kosiflska

Dari

+,

Rady

~~r
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