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Protokół Nr XXVII/2017 

z XXVII Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 31 sierpnia 2017 roku  

odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

Obrady zakończono o godz. 14.00 

 

 Stan Radnych -15, obecnych – 15 

 

Ad – 1 

   

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXVII Sesję Rady 

Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy                

15 Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Następnie powitał:  

1. Państwa Radnych 

2. Państwa Sołtysów 

3. Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy Sochocin 

4. Panią Mariannę Chybałę- Radną Powiatu Płońskiego 

5. Pana Mecenasa Jana Tadrzaka  z Kancelarii  Radców Prawnych 

6. Dyrektorów szkół 

7. Kierowników jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Sochocin 

8. Panią Elżbietę Krauze -  Sekretarza Gminy 

9. Panią Marzannę Kucharzak  - Skarbnika Gminy 

10. Kierowników wraz z pracownikami wydziałów Urzędu Gminy Sochocin,  

11. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. 
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Ad – 2  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do                         

punktu 2 „Przyjęcie porządku obrad ”. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 27 czerwca 

2017 roku. 

4. Przyjęcie protokołu z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej  

w dniu 7 lipca 2017 roku. 

5. Przyjęcie protokołu z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej  

w dniu 27 lipca 2017 roku. 

6. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Doraźnej Rady Gminy ds. analiz w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin 

oraz miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu  

się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku. 

9. Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok; 

3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Smardzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smardzewie; 

4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Kołozębiu w ośmioletnią  

Szkołę Podstawową im. Św. Jana Pawła II w Kołozębiu. 

5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie. 

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

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

porządek obrad. 

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

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

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej  

w dniu  27 czerwca 2017 roku.”. 

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

protokołu.  

Nie było pytań. 

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

odbytej w dniu 27 czerwca 2017 roku. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

4 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 

Sochocin odbytej w dniu  7 lipca 2017 roku.”. 

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

protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

5 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 

Sochocin odbytej w dniu  27 lipca 2017 roku.”. 

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

protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad - 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

6  porządku obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych”. Poprosił o zabranie 

głosu Pana Andrzeja Romatowskiego -Wójta Gminy Sochocin. 

 

Informacja o działalności międzysesyjnej 

Wójta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 30 sierpnia  2016 roku 

 

„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

 

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

27 czerwca oraz na Sesji nadzwyczajnej  w dniu 7 lipca i 27 lipca  

zostały przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do 

komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 
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II. W miesiącu lipcu i sierpniu  wydałem 8  zarządzeń w sprawach finansowych, 

organizacyjnych Urzędu Gminy oraz dotyczących rozwoju Gminy. 

 

III. Dnia 13 lipca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego została 

ogłoszona  Uchwała Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lipca 2017  w sprawie zmiany nazwy ulic 

Sochocinie XXX lecia PRL na ulicę Miłą i 40-lecia na ulicę Ogrodową.  

Nowe nazwy ulic obowiązują od 28 lipca 2017 roku.   

Informacja w powyższej sprawie została przekazana  mieszkańcom tych ulic. 

 

IV. W lipcu do Urzędu Gminy wpłynęły pisma  kierowane do Wójtów, Przewodniczących  

i Radnych dotyczące: 

 

1) zmian granic Gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice 

 i Prószków, 

 

2) wzorów  uchwał  dotyczących włączenia powiatowych urzędów pracy w struktury 

administracji rządowej oraz zmiany struktur inspektoratów  nadzoru budowlanego.  

 

Z powyższymi pismami możecie Państwo się zapoznać w Wydziale Kadr, Oświaty i Spraw 

Organizacyjnych. 

 

V. W  lipcu przeprowadzone były  postępowania  egzaminacyjne - dwóch  nauczycieli 

uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. 

 

VI. W lipcu  podpisaliśmy  umowę partnerską o dofinansowanie projektu   

 „ Lubię się uczyć”.  

Projekt będzie realizowany przez 2 lata w partnerstwie z gminami: Pruszków 

  i Milanówek. 

W ramach projektu, w szkołach w Sochocinie, Kołozębiu i Smardzewie, realizowane będą 

różnorodne zajęcia. 

Będzie również  zakupiony sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne. 

VII. W  miesiącu sierpniu  rolnicy posiadający grunty rolne na terenie Gminy Sochocin mogą 

składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 

VIII. W lipcu i w sierpniu wykonywaliśmy następujące prace związane 

z utrzymaniem dróg gminnych : 

1) wykaszanie rowów i poboczy dróg gminnych w miejscowościach: Drożdżyn, Idzikowice,  

Milewo, Wierzbówiec, Koliszewo-Smardzewo,  
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2) równanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Bolęcin, Idzikowice, Kolonia 

Sochocin, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Ślepowrony, 

Wierzbówiec, Żelechy, 

 

3) ułożenie zniszczonego przez opady deszczu przepustu  w Jędrzejewie,   

 

4) ułożenie krawężników betonowych na ulicy Napoleońskiej w Sochocinie, 

 

5) remont cząstkowy ubytków powstałych w jezdni ulicy XXX lecia PRL (aktualnie  - Miłej) 

i ulicy Sucharskiego w Sochocinie. 

 

IX. Przedstawiam realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego: 

1) wykonaliśmy  remont drogi gminnej  w Bolęcinie i w Budach Gutarzewskich, 

 

2) wykonaliśmy   czyszczenie rowów przydrożnych w  Kolonii Sochocin, 

 

3) zakupiliśmy farby do odnowienia świetlicy wiejskiej w Gutarzewie, 

 

4) zamówiliśmy  uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Wycinkach, 

 

5) podpisaliśmy  umowę na zamontowanie skrzynki elektrycznej w Niewikli, 

 

6) opłaciliśmy  koszty zużytej energii oświetlenia ulicznego w Gromadzynie, 

 

W lipcu przekazaliśmy Paniom i Panom Sołtysom pismo w sprawie funduszu sołeckiego  

na 2018 rok. 

 

X. W omawianym okresie  wykonywane były następujące prace związane  

 z przebudową dróg gminnych  

 

1. Zakończyliśmy prace związane z przebudową drogi gminnej w Gutarzewie. Jest to etap II 

realizowanego  zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych Gutarzewo – 

Podsmardzewo i Smardzewo”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości  63,63% poniesionych 

kosztów kwalifikowanych. 

 

Przebudowa drogi polegała na wykonaniu  nawierzchni bitumicznej jezdni 

 i poboczy z kruszywa łamanego. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo Handlowy  

„KOPTRANS” z siedzibą w Ciechanowie. 

 

Ogólny koszt zadania to kwota 527 526 zł., w tym przyznane dofinansowanie 

w ramach PROW wynosi 335 664 zł.  

 

Zadanie realizowane było w dwóch etapach: 
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Etap I - obejmujący przebudowę drogi gminnej w Smardzewie  o długości 1km 460 mb.  

i szerokości 4,5 m zrealizowano w 2016 roku. (wartość zadania - 294 325 zł. wpłynęło 

dofinansowanie w wysokości 189 824 zł.) 

 

Etap II - obejmujący  przebudowę drogi gminnej Gutarzewo – Podsmardzewo  

o długości 800 mb. i szerokości 4,5 m. - zrealizowaliśmy w bieżącym roku. 

 ( wartość zadania – 219 579 zł., na ten etap otrzymamy dofinansowanie  po rozliczeniu 

zadania) 

 

2. Wykonana została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie  

i Jędrzejewo. 

 

Zadanie obejmuje budowę odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej  -  długości 800mb., 

szerokości 4,5m.  

 

Prace zostały wykonane przez  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.  

z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.  

 

Wartość robót budowlanych - 164 918 zł. 

 

Trwają prace  przygotowawcze w celu przebudowy dróg w następujących 

miejscowościach:  

 

1.W Sochocinie - przebudowa  ulicy Kwiatowej i ulicy Sucharskiego 

 

Podpisaliśmy umowę na realizację zadania z firmą „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  

i Mostów Spółka z o. o.” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.  

 

Inwestycja obejmuje budowę  utwardzonych odcinków dróg o nawierzchni 

 z mieszanek mineralno-asfaltowych.  Łączna długość 412 mb. i szerokość 

 4,5 m. Wartość robót budowlanych – 216 892 zł. 

 

Termin zakończenia robót  to 29 września 2017 r. 

 

2.Droga gminna Ślepowrony-Niewikla: 
 

Na przebudowę tej drogi mamy przyznaną  dotację w wysokości  

150 000 zł.  z  Zarządu Województwa Mazowieckiego - ze środków związanych z 

wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 

 

Zadanie obejmuje budowę odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej – długości 

1 km 249 mb. i szerokości 4,5 m. 

 

Aktualnie przeprowadzana jest procedura przetargowa. ( otwarcie  ofert 4 września) 

Planowany termin realizacji zadania 50 dni od daty podpisania umowy. 
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3. Droga gminna w Kępie: 

 

Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku 1 km 705 mb. i składa się 

 z 2 etapów: I etap – 890 mb., II etap – 815 mb. 

 

Będzie wykonana  nawierzchnia bitumiczna. Również w przypadku tej drogi 

 - aktualnie przeprowadzana jest procedura przetargowa ( otwarcie ofert 4 września) 

Planowany termin realizacji zadania 50 dni od daty podpisania umowy. 

 

4. Droga gminna w  Wierzbówcu 

 

W dniu 31 lipca 2017 roku w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania – Konsorcjum 

„KOPTRANS” spółka cywilna  i Zakład Usługowo-Handlowy  KOPTRANS z Ciechanowa  

w dniu 17 sierpnia została podpisana umowa. 

 

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o długości 

800 mb., i szerokości 4,5 m. 

 

Planowany termin realizacji zadania 50 dni od daty podpisania umowy. 

Koszt zadania: 173 528 zł. 

XI. Aktualnie omówię  składane  wnioski    w sprawie  pozyskania środków finansowych   

 

1.Wniosek pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji 

Sochocin (etap II b i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Kondrajec” został pozytywnie oceniony. 

 

  Wnioskowane dofinansowanie w kwocie  5 029 931 zł. na realizację powyższego zadania  

pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.  

 

Zadanie  będzie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny spółka z o.o. 

 w Sochocinie w 3 etapach.   

 

Pierwszy etap to budowa sieci kanalizacji  sanitarnej w Sochocinie o długości  

7 km na następujących ulicach: Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, 

Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki, Sosnowa.  

 

Drugi etap  to modernizacja oczyszczalni ścieków w Kondrajcu. 

 

Trzeci etap to zakup sprzętu . 

 

Całkowite koszty przedsięwzięcia to 9 861 708 zł. 
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2.Wniosek pod nazwą „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin” 

został  pozytywnie oceniony i otrzymamy dofinansowanie  ze Środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej  w kwocie 625 500 zł. na zadanie, które obejmuje: 

 

- remont podłóg i wyposażenie hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół 

 i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – rok 2017. 

 

- remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz montaż siłowni zewnętrznej przy 

Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

 – rok 2018. 

 

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu 

– rok 2018. 

 

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smardzewie 

 – rok 2019. 

 

Termin realizacji  zadania to lata  2017 – 2019. 

Wartość projektu – 1 269 950 zł.  

 

3. Wniosek pod nazwą „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców 

 i turystów poprzez budowę parku linowego we Sochocinie” został pozytywnie oceniony 

przez  Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze i został wybrany 

do dofinansowania.  

 

Obecnie oceniany jest w Urzędzie Marszałkowskim. 

 

Projekt przewiduje budowę parku linowego, w skład którego mają wchodzić 

 następujące  trasy: trasa "Maluch" dla dzieci młodszych, trasa „Zielona” dla dzieci  

i młodzieży oraz trasa szkoleniowa. 

 

Projekt obejmuje również zakup niezbędnego sprzętu asekuracyjnego oraz szkolenie 2 osób 

na stopień Instruktora/Ratownika.  

 

Termin realizacji – 2018 rok.  

 

Wartość projektu – 203 426 zł. 

 

Wnioskowane dofinansowanie – 129 439 zł. 

 

4. Wniosek pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sochocin - 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizacją kotłowni – etap I” został 

pozytywnie oceniony  przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

Otrzymaliśmy  promesę dofinansowania zadania w formie dotacji  w wysokości 57 659 zł. 

 



10 
 

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w dniu 14 lipca 2017 roku zostały 

podpisane umowy z wykonawcami: Firmą -  „Montaż systemów Grzewczych TERMA-POL 

Krzysztof Fronczak” z siedzibą w Szerominku i Firmą „ROMEX” – GRUPA SBS Roman 

Szumański” z siedzibą w Płońsku. 

 

Koszt całkowity zadania po postępowaniach przetargowych w celu wyłonienia wykonawców 

wynosi – 108 928 zł.  

 

W projekcie bierze udział 9 beneficjentów.  

 

Aktualnie trwają prace montażowe.  

 

Termin zakończenia realizacji zadania – 29 września 2017 roku. 

 

5.Wniosek pod nazwą „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Sochocin w 2017 roku – etap II” 

został pozytywnie oceniony  przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Otrzymaliśmy promesę dofinansowania zadania w formie dotacji  w wysokości 43 496 zł. 

 

W dniu 13 lipca 2017 roku została podpisana umowa z Wykonawcą Firmą RENOVO S.C. 

Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z siedzibą w Łodzi.  

 

Koszt całkowity zadania wynosi – 51 172 zł 

Wkład własny gminy stanowi 15 % - 7 676 zł.  

 

Termin wykonania prac to 31 października 2017 roku. 

 

6.Wniosek pod nazwą „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Sochocin” 

został pozytywnie oceniony - wysokość przyznanej dotacji - 

49 014 zł.  

Wartość zadania: 54 460 zł. 

 

Program rewitalizacji został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 lipca br. 

 

Podsumowując – w wyniku pozytywnie ocenionych  wniosków w 2017 roku  powinniśmy 

pozyskać środki finansowe w wysokości około    6 mln zł. 

 

XII. Najważniejsze działania podejmowane przez pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej to: 

 

1. Od dnia 1 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Sochocinie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego –500+, 

zasiłku rodzinnego, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 

2017/2018. 
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2. W sierpniu br. GOPS w Sochocinie złożył wniosek dotyczący uczestnictwa  

w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, w ramach którego mieszkańcy gminy, 

spełniający kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, otrzymywać będą artykuły 

żywnościowe. 

 

XIII. Przedstawiam Państwu  działania   podejmowane w zakresie  promocji Gminy: 

 

1. W dniu 8 lipca zorganizowaliśmy XI Dni Sochocina, na które przybyło wielu mieszkańców 

naszej gminy i powiatu płońskiego. Staraliśmy się zadbać o atrakcje dla każdego oraz  

o występy znanych i lubianych zespołów - Boys oraz Babylon. 

 

Mogliśmy również podziwiać występy zespołów  lokalnych działających przy Gminnym 

Ośrodku Kultury:  Orkiestry Dęta Sochocin, zespołu After Shock, zespołu James B. & 

Friends,  sekcji teatralnej ,,Animagia”. 

 

2. W dniu 13 sierpnia  odbyła się uroczystość obchodów upamiętniających 97 rocznicę bitwy 

nad Wkrą w 1920 roku. 

 

3. W dniu 19 sierpnia przedstawiciele  gminy Sochocin brali udział w obchodach tej rocznicy  

Borkowie. 

 

4. W dniu 26 sierpnia  zorganizowaliśmy imprezę pn. „Zakończenie lata na sportowo”. 

 

XIV. Poza wyżej wymienionymi wydarzeniami w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się  

 

1. W sierpniu -   warsztaty plastyczne w ramach zadania o nazwie  „Sochocin gminą otwartą 

na pomysły kulturalne mieszkańców" finansowane  ze środków Programu Narodowego 

Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017”. 

 

2. Orkiestra Dęta w Sochocinie uświetniała następujące uroczystości: 

 

 15 sierpnia w kościele w Smardzewie. 

 20 sierpnia - z okazji 97 rocznicy bitwy pod Arcelinem. 

 

Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, 

 

Przedstawiłem Państwu  te najważniejsze  realizowane zadania. 

 

 W codziennej pracy  wykonujemy bieżące zadania gminy, świadczymy usługi dla 

mieszkańców.  

 

W przypadku pytań oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji  zapraszam  Państwa do 

Urzędu. 
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi  

i zapytał czy są pytania. 

 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna zwróciła się do Pana Wójta i zapytała:  

„Jakie wydatki ponieśliśmy na „Dni Gminy Sochocin”? Czy byli jacyś sponsorzy? Ile właśnie 

pozyskaliśmy od sponsorów? 

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik 

 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy odpowiedziała: „Szanowni Państwo Radni! 

Środki pozyskane z tytułu darowizn na poprzedniej sesji wprowadzaliśmy  

7 000 zł. W projekcie na dzisiejszą sesję 7 300 zł to jest 14 300 zł. Jeżeli chodzi  

o wydatki poniesione to jest kwota 56 221,75 zł. Najważniejsze z nich to występ zespołu 

„BOYS” 27 060 zł, konferansjer 1900 zł, organizacja imprezy plenerowej  

22 358 zł. Mam szczegółowo wypisane te wydatki jeżeli będą niezbędne to ja Państwu 

Radnym skopiuje. Dziękuję” 

 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna zwróciła się do Pana Wójta i zapytała:  

„W styczniu zakupiliśmy samochód strażacki MAN. I bardzo mnie interesuje koszt ogólny 

zakupu plus doposażenie. I jeszcze jedno następne pytanie: Czy ten samochód już bierze 

udział w akcjach?  Jest parę miesięcy jak jest zakupiony. Jeżeli nie, to kiedy jest termin 

przewidziany, że ten samochód będzie oddany do użytku? Jakie wydatki będziemy musieli 

ponieść, żeby on zaczął po prostu działać?” 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „Samochód strażacki 

zakupiony MAN, który był w Unii Europejskiej został zakupiony w Holandii był tam jako 

wóz ratowniczo –techniczny. Ponieśliśmy koszty 110 000 i jeszcze było na doposażenie.  

Na doposażenie było prawie 55 000 bez 50 gr. Razem koszty 164 000 zł. Jesteśmy na etapie 

łatwienia tego certyfikatu.  Jest ciekawa sprawa bo zawodowi strażacy chcieliby taki 

samochód mieć, natomiast mają pewne opory druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zastanawiają się nad tym, ja chciałbym już to we wrześniu sfinalizować cały zakup tego 

samochodu i przydzielić samochód do działań bojowych. Rozmawiałem z komendantem 

powiatowym, który powiedział mi żeby to do podziału go zgłosić i chcę to zrobić jak 

najszybciej myślę, że we wrześniu to już będzie.” 
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Głos zabrał Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny i powiedział: „Panie Przewodniczący, 

Panie Wójcie jestem zszokowany tym co Pan przed chwilą powiedział, zrzucając całą winę  

na druhów prawdopodobnie z OSP Sochocin. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości w formie 

prawnej, inaczej gdyby ich nie było to ten samochód od razu byłby wprowadzony do 

podziału. Skoro PSP nie wprowadza go, to coś jest na rzeczy. To, że Prezes i Zarząd OSP 

Sochocin mają jakieś obawy i mnóstwo pytań co do legalności, używalności tego samochodu 

to pewnie jest to zasadne. I jest mocno nie na miejscu krytykowanie tutaj naszego zarządu,  

bo wiemy w jakich okolicznościach ten samochód został sprowadzony, bez wiedzy jednostki, 

osób które tutaj oddają kawał swojego życia. I krytykowanie teraz ich, że oni są przeciwni 

wprowadzeniu tego pojazdu do podziału no wydaje się dalece nie na miejscu.”  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „Było tak,  

że przedstawiłem druhom i Prezesom na zarządzie OSP dwie opinie. Jedną opinię brokera 

ubezpieczeniowego a także drugą opinię radcy prawnego towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Głównym takim elementem gdzie strażacy obawiają się tego, że jak coś się stanie, jakiś 

wypadek nie będzie odszkodowania. W opinii prawnej mecenasa i radcy prawnego 

towarzystwa  ubezpieczeniowego jest jasno napisane co jest potrzebne do zawarcia 

ubezpieczenia OC, AC i NNW. Ubezpieczenie NNW każdy strażak ma prowadzone i jest 

zapłacone oddzielnie czy grupowo. Natomiast samochód jest ubezpieczony na OC i AC czyli 

na autocasco i odpowiedzialność cywilną i w żadnych ogólnych warunkach umowy, którą 

zawieraliśmy na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i autocasco nie ma tego żeby 

był certyfikat. Potrzebny jest stan techniczny, badanie techniczne, zarejestrowanie samochodu 

i przegląd techniczny. Samochód jest zarejestrowany, przekazałem to dla Prezesa 

przekazałem tę opinię. Rozmawiałem z komendantem z OSP Sochocin, który mówi, że ten 

samochód najlepiej by było gdyby jednak przyszedł do OSP Sochocin, też chcę żeby ten  

samochód tu został. Jest jeszcze wiele innych jednostek, które by to chciały. OSP Sochocin 

należy do KRSG i tutaj najbardziej byłby im potrzebny. To nie jest tak, że ja zwalam na nich 

oni mają wahania ja im się wcale nie dziwię. Przedstawiam to jak jest, dostali opinię brokera 

dostali opinię radcy prawnego od towarzystwa ubezpieczeniowego.”  

Krzysztof Dzięgielewski – Radny  powiedział: „Panie Wójcie rozumiem ale skoro z Pana 

punktu widzenia nie ma problemu to absurdem jest teraz pytać się jednostki czy Prezesa czy 

go włączony do podziału czy nie. On powinien być z automatu włączony. To nie jest decyzją  

zarządu. To teraz jednostka OSP będzie decydowała czy samochód będzie włączony do 
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podziału czy nie. Inne osoby dokonują takiego włączenia. Czy to jest w OSP Sochocin, czy 

 w OSP Idzikowice itd.” 

 

Głos zabrał Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  

i powiedział: „Panie Radny z tego co Pan Wójt tu nam tłumaczył to nie ma żadnego 

niebezpieczeństwa jeżeli strażacy biorą udział w akacji jeżeli jadą samochodem i samochód 

jest ubezpieczony OC, AC NNW jeszcze dodatkowo każdy uczestnik, każdy pasażer tego 

samochodu w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku jest oczywiście ubezpieczony.” 

 

Krzysztof Dzięgielewski – Radny  zapytał: „To dlaczego nie jest włączony do podziału?” 

  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy kontynuował:   

„W takim przypadku nie ma żadnego zagrożenia dla strażaków. Jeżeli strażacy jadą do akcji, 

do miejsca zdarzenia biorą udział już poza samochodem prawda i wtedy też są ubezpieczeni 

też tego grupowego ubezpieczenia. Każdy strażak ma ubezpieczenie tak Panie Wójcie?” 

 

 Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „Tak każdy strażak, 

nawet teraz tych dziesięciu, którzy pojechali pomagać koło Chojnic do Bruska każdy z nich 

ma ubezpieczenie gdy się coś stanie odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe. Panie Radny 

chcę odpowiedzieć Panu tę opinię radcy prawnego opinie brokera, który ubezpiecza u nas. 

Przekazałem Prezesowi już na początku wakacji. Czekam na odpowiedź do tej pory nie ma.  

I proszę mi nie mówić, że to jest moja zła wola.  Ja naprawdę chcę współpracować z ludźmi 

wiem, że oni chcą średni samochód. Średni samochód kosztuje bardzo dużo na co nas nie stać 

dlatego, że my nie dostaliśmy środków. Dlaczego nie dostaliśmy to chyba dobrze o tym 

wiecie nie będę głośno o tym mówił.” 

 

Krzysztof Dzięgielewski – Radny powiedział: „Panie Wójcie wnioskuje o jedną sprawę żeby 

na najbliższej sesji pojawił się tutaj Pan Prezes. Bardzo proszę Panie Przewodniczący  

o zaproszenie Pana Prezesa tutaj do nas na sesję.  Byłoby dobrze jeśli osoba kompetentna  

z PSP zgodziła się i również przybyła na taką sesję. I wtedy w merytoryczny sposób byśmy 

sobie całą tą sprawę wyjaśnili.”  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin powiedział: „Ja myślę, że na następnej 

sesji samochód pójdzie do podziału bojowego.”  
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Krzysztof Dzięgielewski – Radny odpowiedział: „Byłoby dobrze, ale jeśli tak się nie stanie 

to bardzo bym prosił, żeby te osoby tutaj się pojawiały.”  

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy powiedział: „Panie Wójcie 

myślę, że ten samochód nie tylko w Sochocinie by się przydał ale w innych jednostkach też.” 

 

Pan Jan Tadrzak – Mecenas powiedział: „Proszę Państwa, przysłuchujący się tej dyskusji 

muszę poprosić o głos z jednego bardzo prostego powodu otóż  proponuję przypomnieć sobie 

jakie są kompetencje rady w tym zakresie. Rada ustala pewne kierunki działania, ustala 

ogólne zasady, natomiast merytoryczne rozstrzyganie problemów, które występują w gminie 

należy do kompetencji Wójta albo jednostek którymi kieruje. I w tym przypadku tego jak 

rozumiemy występującego jakiegoś sporu czy nie do informowania stron o sprawie  

to przecież rzecz jest bardzo prosta i nieskomplikowana. Jeśli jest określony techniczny wóz 

strażacki to on podlega określonym regułom i odpowiednie kompetentne organy podejmują 

decyzje w zakresie ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel podejmuję decyzję  i albo zawiera 

umowę o ubezpieczenie i chroni tym swoim ubezpieczeniem w tym zakresie jaki obejmuje 

umowa. A w zakresie rejestracji z kolei starostwo w tym zakresie dokonuje różnych ocen.  

I swoje stanowisko w sprawie ma również  Państwowa Straż Pożarna jeśli chodzi  

o sprawdzanie tego systemu ogólnego i tutaj decyzje nie zależą od przepraszam Państwa  

w tym gremium jak siedzicie tutaj, tylko te decyzje zależą od osób które  

w swoich kompetencjach tę sytuację mają przewidziane. I to należałoby  

w konsekwencji pozostawić rozstrzygnięciu. Natomiast dla rady myślę, że „rezime” będzie 

bardzo proste mianowicie na następnej sesji informacja o tym jak to zostało rozstrzygnięte. 

Dziękuję”  

 

Krzysztof Dzięgielewski – Radny powiedział: „Zgadzam się z Panem w 100 %  dlatego 

zadawałem pytanie czemu organy takie jak PSP i wszystkie co Pan wymienił nie 

spowodowały, że ten samochód nie jest w podziale. To nie my to oni. Druga  sprawa to są 

pieniądze publiczne to my o tym decydujemy i bierzemy pełną odpowiedzialność za to gdzie 

te pieniądze są przeznaczane i na co. Jeżeli Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dobrze 

zauważyła, że jeżeli jest wydawane 200 000 zł poł roku temu czy może dłuższy czas  

i samochód nie jest w podziale jest zamknięty na klucz i że tak powiem może nawet blokuje 

miejsce dla innych pojazdów bądź miejsce na cokolwiek do działania to coś jest nie tak po 
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prostu w tej sytuacji. Ja się tu nie stawiam w roli osoby decydującej o tym czy ten samochód 

będzie czy nie - tylko się dopytuję. Skoro jest wszystko w porządku to czemu samochód  

nie jest w podziale przez taki czas? Dziękuję”  

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy powiedział: „Panie Radny  

to ja odpowiem na to pytanie. Po prostu strażacy z Sochocina nie chcą tego samochodu  

od samego początku ja wiem o tym, że nie chcą i to tak właśnie jest.  Samochód mogłby brać 

udział w akcji ale skoro nie chciano. Ja mam takie wrażenie.”  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin powiedział: „Jak powiedziałem myślę, 

mam świadomość tego jestem pewien, że do następnej sesji na pewno samochód będzie 

zgłoszony do podziału obojętnie które OSP.” 

 

Głos zabrał Pan Dariusz Kujawski – Radny i powiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, Panie Wójcie ja  mam tylko jedno pytanie, które padło wręcz wniosek był na zarządzie 

gminnym związku ochotniczych straży pożarnych. Taki wniosek był żeby Pan zorientował się 

jaka jest cena certyfikacji tego samochodu przez centrum naukowo badawcze ochrony 

przeciwpożarowej. Chciałbym tylko dodać, że każdy sprzęt wykorzystywany przez strażaków 

ochotników czy strażaków zawodowych musi posiadać certyfikat, że jest sprzętem 

bezpiecznym dla strażaka. I moje pytanie: Czy Pan zorientował się jaka jest cena?”  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin powiedział: „Proszę mi  powiedzieć czy 

100 % sprzętu strażackiego ma certyfikat?”  

Pan Dariusz Kujawski – Radny odpowiedział: „Powinno mieć, co więcej zakupy powinny 

być tak dobierane żeby sprzęt kupować z certyfikatem.”  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „Oczywiście wiem o tym 

ale takie sprzęty nowe które mamy, kosztują 800, 900 000zł a środki trzeba pozyskiwać. 

Naprawdę ciężkie jest pozyskiwanie tych środków to powtarzam drugi raz czy trzeci. 

Orientowałem się to jest także cena różnie 50 000 na początku 20 to   różne ceny są ale może 

być tak, że wydamy pieniądze i certyfikatu nie otrzymamy.” 
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Pan Dariusz Kujawski – Radny powiedział: „To miao być szczegółowo przedstawione  

co w tym samochodzie zostało zmienione, co zostało dołożone i pod takim kątem miało być 

właśnie rozeznanie cenowe. Z tego co Pan mówi  to nie 50 nie 20 bo to są różne rozeznania. 

190 000 Rada Gminy przyznała na wprowadzenie tego samochodu do podziału bojowego.  

W tej chwili wykorzystane jest 165 000 może warto się zastanowić i zrobić wszystko od a do 

z. Nie szukać to, że broker ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy ma dobrych 

prawników i się za przeproszeniem wypnie na strażaka któremu coś się stanie. Dziękuję.” 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin powiedział: „Proszę tak pesymistycznie 

do życia nie podchodzić.”  

  

Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Dariuszowi Kujawskiemu – Radnemu. 

 

Pan Dariusz Kujawski – Radny powiedział: „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado  

jeszcze do odczytanych działań międzysesyjnych, ponieważ Pan Wójt przeczytał, że fundusz 

sołecki został uruchomiony. W takim razie chciałbym się dowiedzieć: Jaki jest stan 

zaawansowania prac w przygotowaniu dokumentacji na drogę w Drożdżynie?” 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „Zlecono to dla 

projektanta do wykonania. W tym roku to będzie. Powiem jeszcze jedną rzecz, że dla takich 

długości powyżej jednego kilometra potrzebna jest  decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach. A obecnie uzyskanie jej  trwa długo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Wcześniej do końca ubiegłego roku decyzję wydawał Wójt teraz trzeba to zgłosić do RDOŚ-

u. RDOŚ ma mało ludzi a tych decyzji z całego województwa. Myślę, że w tym roku 

pozwolenie takie będzie mieć.” 

 

Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał: „ Jak daleko zaawansowane są prace nad 

dokończeniem drogi w Niewikli?” 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „Daliśmy to do podziału 

do Starostwa i będziemy robić teraz jakoś jak uzyskamy pozwolenie od Starostwa. Jesteśmy 

na tym etapie będziemy robić w ramach „ZRID-u” czyli realizacji inwestycji drogowych.”  

Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał: „Czyli  rozumiem, że wystąpiono  

o pozwolenie na budowę, tak do Starostwa?” 
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Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „To znaczy chcemy 

zostawić tą drogę w tym miejscu w którym ona jest. Chcę zaznaczyć, że droga w ’98 roku 

była wpisana na listę dróg w powiecie, w starostwie. Wczoraj byłem w Urzędzie 

Wojewódzkim w wydziale infrastruktury drogowej i dowiedziałem się, że drogi które były 

wpisane na listę dróg czy powiatowych czy  gminnych przed 1990 rokiem nie wymagają teraz 

żadnych takich. Nikt kto będzie ubiegał się o odszkodowania to tego nie otrzyma. Czyli 

musimy robić  

w  ramach ZRID-u.” 

  

Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Wincentemu Stańczakowi- 

Wiceprzewodniczącemu Rady. 

 

Pan Wincenty Stańczak – Wiceprzewodniczący Rady zapytał: „Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado mam pytanie w korektach jakie dostaliśmy już przed sesją jest, że są zdjęte 

środki z budżetu gminy na przebudowę świetlicy wiejskiej w Milewie z uwagi na późny 

termin naboru wniosków o dofinansowanie. To spowodowało przeniesienie inwestycji  

na 2018 rok. Który to już raz jest przenoszony, że tak powiem wydatek i czy w ogóle 

zdążymy w czasie tej kadencji zrobić cokolwiek w tej sprawie, ponieważ  materiały 

budowlane nie wiem czy w całości ale na pewno  w poważnym zakresie są zgromadzone na 

terenie wsi Milewo. Miała to być robione jeszcze w ogóle innym sposobem, w tej chwili się 

obawiam, że to zostanie do pracy w 2018 roku to już może być nawet inne Rada i inny Wójt. 

Czemu to jest w kółko i w kółko jest przekładane na przysłowiowe święte nigdy?” 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że odpowiedź  

na to pytanie zostanie udzielona w punkcie dyskusja.  

 

Ad - 7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

7  porządku obrad „Sprawozdanie z działalności Komisji Doraźnej Rady Gminy ds. analiz 

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Sochocin oraz miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin”. 
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Poprosił o zabranie głosu Pana Wacława Rutkowskiego - Przewodniczącego Komisji 

Doraźnej. 

Pan Wacław Rutkowski - Przewodniczący Komisji Doraźnej -  odczytał sprawozdanie  

z działalności Komisji Doraźnej. 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji Doraźnej Rady Gminy ds. analiz w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Sochocin oraz miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Sochocin 

 

Rada Gminy Sochocin w VII kadencji samorządu terytorialnego powołała Komisję 

Doraźną ds. analiz w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Sochocin oraz miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Sochocin uchwałą nr XXV/205/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w następującym składzie: 

 

1) Wacław Rutkowski 

2) Dariusz Kujawski 

3) Sławomir Jaskłowski 

4) Krzysztof Rachuba 

5) Elżbieta Olszewska 

 

 Komisja Doraźna 5 lipca 2017 roku odbyła swoje pierwsze posiedzenie, gdzie został  

wybrany przewodniczący Komisji Doraźnej oraz ustalony plan pracy Komisji. 

W 2017 roku Komisja Doraźna odbyła łącznie 3 posiedzenia, na których to zajęła stanowisko 

związane z dalszym procedowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sochocin.  

 Dnia 17 lipca 2017 roku  odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Doraźnej na którym 

to Pan Przewodniczący Komisji odniósł się do obowiązującego Studium z  2000 roku i planu 

z 2005 roku, które są bardzo rygorystyczne i reżimowe, nie zaspokajające potrzeb 
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osiedleńczych mieszkańców i mieszkańców napływowych. Wielu mieszkańcom ogranicza 

prawa własnościowe do dysponowania swoimi nieruchomościami. Plan powinien w pierwszej 

kolejności zaspokajać potrzeby w zakresie budownictwa mieszkaniowego jaki i potrzeby 

przemysłowe. Z obserwacji wyraźnie widać w jakim miejscu jest Gmina Sochocin na tle 

okalających sąsiednich gmin. 

 Na posiedzeniu Komisja wystosowała wniosek do Pana Urbanisty Stanisława 

Korpantego z prośbą o udostepnienie pełnej analizy potrzeb i możliwości rozwoju  

w szczególności analizy chłonności do projektu procedowanego studium ostatnio wyłożonego 

do wglądu. Komisja podjęła również decyzję o konieczności prac nad projektem studium  

z wnikliwym rozpatrzeniem wszystkich wniosków, pod kątem uzupełnienia istniejącej 

zabudowy w granicach miejscowości oraz uwzględnieniem klasyfikacji gruntowej.  

 Komisja Doraźna na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2017 roku dokonała analizy 

propozycji rozpatrywania uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

studium w dniach 19 stycznia do 10 marca 2017r. Komisja podjęła następujące wnioski: 

 

1. Komisja uznała konieczność zrealizowania poprawionego projektu studium wyłożonego 

do wglądu od 19 stycznia 2017 r. do 10 marca 2017 roku bez uwzględnienia części 

uwag mieszkańców. Projekt jest bardzo rozszerzony o tereny budowlane, Komisja  

uważa, że wyłożony projekt studium w części tekstowej jest przyjazny, korzystny dla 

społeczeństwa, rozwiązuje wiele problemów osadniczych mieszkańców nie jest 

rygorystyczny i reżimowy jak obecnie obowiązujący z 2000r.  

2. W projekcie studium zniesiono KLS tereny pod zalesienia.        

3. Komisja podaję pod rozwagę projekt uchwały dla Rady Gminy aby dalej procedować 

ten projekt studium uzupełniając niedociągnięcia i w miarę szybko podjąć uchwałę 

Rady Gminy do Projektu Studium. 

Komisja Doraźna odbyła wszystkie posiedzenia zgodnie z planem pracy Komisji 

Doraźnej Rady Gminy Sochocin stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/205/2017 

Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lipca 2017 roku. 

Protokoły z posiedzeń Komisji Doraźnej wraz z dokumentacją znajdują się               

w teczce Nr. O.0012.10 – Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych 

rady gminy  podteczka Komisja Doraźna -  w Wydziale Kadr, Oświaty i Spraw 

Organizacyjnych.      
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Pan Przewodniczący Komisji Doraźnej poprosił Pana Wójta o przedstawienie tego co zostało 

ustalone z Panem Urbanistą. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy powiedział: „Było coś takiego, że do 10 września 

przynosi nam już dokładnie to wszystko. Przepraszam do 15. Przynosi cały materiał gdzie my  

jako rada będziemy mogli zrobić projekt uchwały i to uchwalić. Czekamy na jego 

zapewnienie, tego co on ma zrobić, nam przynieść. Po ostatnich rozmowach Pani Emila też z 

nim na ten temat rozmawiała i przypomniała mu i on  po tym mówi, że pamięta że to 

wszystko będzie na 15 września.”  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał: „Więc  

w październiku na sesji październikowej będziemy mogli podjąć uchwałę tak?  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że tak. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania. 

Nie było pytań. 

Ad – 8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

8  porządku obrad „Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu 

wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 

2017roku” Poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy 

Sochocin. 

 
 Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się  wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu  wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 

 

Wystąpienie 

Wójta Gminy Sochocin 

na Sesji Rady Gminy 

w dniu 31 sierpnia 2017 roku 

 

 

Panie Przewodniczący ! 

Panie, Panowie Radni ! 
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Szanowni Państwo ! 

 

W materiałach ma dzisiejszą Sesję zawarte są następujące dokumenty dotyczące 

wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku: 

 

 informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,  

 

 informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 

 

  informacja  o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury. 

 

Stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych komplet materiałów 

dotyczących przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku 

został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Otrzymaliśmy pozytywną 

opinię o przedłożonej informacji. 

 

Powyższe materiały były również analizowane na posiedzeniu komisji 

rewizyjnej. 

 

Pozwolą więc  Państwo, że aktualnie  przedstawię najistotniejsze dane 

obrazujące poziom wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze bieżącego 

roku.  

 

W uchwalonym  na 2017 rok budżecie gminy Sochocin  

 

 plan dochodów po zmianach wynosi  22 998 936 zł. 

 plan wydatków po zmianach  25 000 299 zł. 

 

Deficyt po zmianach  wynosi 2 001 363 zł 

 

Na spłatę zadłużenia zaplanowano  775 427 zł.  

 

Łączne przychody budżetu po zmianach wynoszą 2 776 790 zł. 

 

I. Przedstawiam Państwu wykonanie dochodów za I półrocze 2017roku 

 

I. Dochody budżetu gminy zrealizowane  zostały w kwocie 12 188 135 zł.,  

co stanowi 53%  w stosunku do planu po zmianach. 

 

W pierwszej połowie bieżącego roku: 
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 dochody bieżące wykonano w  54% . 

 

 dochody majątkowe  w 34% . 

 

   

 
 

 
 

 

 

 Dochody własne zrealizowano w 48% , 

 

 dochody z tytułu subwencji ogólnej  w 57% , 

 

 dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa  

w 54%, 

 

 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy   

w 46 % . 
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W najwyższym stopniu zrealizowano dochody w następujących działach 

klasyfikacji budżetowej: 

 

 w dziale 758- różne rozliczenia,  

 

 

 w dziale 855– rodzina,  

 

 

 w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od 

jednostek nie posiadających  osobowości prawnej.  
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Szanowni Państwo! 

 

II. Przystępuję do omówienia  wykonania wydatków budżetu gminy. 

 

W I półroczu bieżącego roku wydatki zostały wykonane w wysokości 

11 577 465 zł., ( 46% w stosunku do planu po zmianach). 

 

Wydatki bieżące  wyniosły 11 390770 zł., a wydatki majątkowe  - 186 694 zł. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

W najwyższym stopniu zrealizowano wydatki  w następujących działach 

klasyfikacji budżetowej: 

 

 w dziale 855– rodzina,  

 

 w dziale 801 - oświata i wychowanie, 

 

 w dziale 750 - administracja publiczna   
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III. Planowane zadania inwestycyjne nie objęte  Wieloletnią Prognozą 

Finansową będą realizowane w II połowie bieżącego roku, omawiałem je 

 w informacji o działaniach międzysesyjnych 

 

Najważniejsze z nich to: 

 

 „Przebudowa drogi gminnej relacji Ślepowrony – Niewikla” 

 

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa” 

 

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec” 

 

 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze 

krajowej nr 50 

 

 

 „Przebudowa świetlicy w Milewie – realizacja tej inwestycji 

uzależniona jest od terminu pozyskania dofinansowania na 

inwestycję. 

 

 „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 

gminnej w miejscowości Drożdżyn” 

 

IV. Fundusz sołecki w 2017 roku zaplanowano kwotę 289 292 zł., większość 

przedsięwzięć będzie realizowanych w II połowie bieżącego roku. 

 

VI. Wykonanie planu finansowego  za I półrocze  2017 roku Gminnego 

Ośrodka Kultury przedstawia się następująco: 

 

 przychody  zrealizowano w 57%,  

 

 koszty ogółem zrealizowano w 53% . 

 

VII. W Gminnej Bibliotece Publicznej plan finansowy  wykonano w sposób 

następujący: 

 

 przychody zrealizowano w 49%,  

 

 koszty ogółem zrealizowano w 48%.  

 

 

VIII. Wieloletnia prognoza finansowa: 



27 
 

 

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zachowana została korelacja wartości 

przyjętych  w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Sochocin i uchwale 

budżetowej.  

 

Szczegółowa informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sochocin w formie tabelarycznej i opisowej znajduje się w materiałach 

na dzisiejszą sesję.  

 

Realizację przedsięwzięć  ujętych w wieloletniej prognozie finansowej 

omawiałem w informacji o działaniach międzysesyjnych, przypomnę tylko, że 

najważniejsze z nich   to: 

 

 „przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo 

i Smardzewo”,  

 

  „modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Milewo-Smardzewo-

Kępa i Kuchary Żydowskie – Jędrzejewo Kuchary Królewskie ” , 

 

 „modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości 

Sochocin”, 

 

 „przebudowa dróg gminnych relacji Milewo –Żelechy”, 

 

 „rozwój  szkolnej infrastruktury sportowej w gminie Sochocin”, 

 

W wieloletniej prognozie finansowej nie przekroczono limitów określonych 

 w wykazie przedsięwzięć. 

 

 

 

Panie Przewodniczący!  

Wysoka Rado! 

 

Bardzo Państwu dziękuję za podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących 

budżetu gminy, które pozwalają realizować  planowane inwestycje i wykonywać 

zadania bieżące dla dobra naszej gminy i mieszkańców. 

 

                                                                     Dziękuję za uwagę 
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Ad – 9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

9 porządku obrad „ Dyskusja”. 

 

Głos zabrał Pan Stanisław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał o drogę 

relacji Ślepowrony – Pruszkowo na którą miały być przekazane środki z funduszu sołeckiego  

czy rozpoczęto prace. 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „W tym roku i w przyszłym ma 

zostać przekazany fundusz sołecki na zrobienie dokumentacji na drodze Ślepowrony, Kołoząb 

„góry” do Pruszkowa i będziemy to robić etapami w miarę uzyskanych środków. 7,5 km  

to jest bardzo dużo do roboty ale dokumentacja jest robiona w tym roku.  

Pan Stanisław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał czy 7,5 km drogi  

od miejscowości Lisewo. 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „Tak od Lisewa bo tam jest część 

Gminy Płońsk i Gminy Sochocin bardzo dużo, bardzo duży odcinek. Lisewo koniec Gminy 

Płońsk później początek Gminy Sochocin jak się kończą  Ślepowrony. Ślepowrony jedne, 

potem droga druga, która ciągnie do całej wioski do głównej wioski przez Pruszkowo, 

Kołoząb „góry” do tej drogi na Pruszkowo. To też jest droga powiatowa.” 

Pan Stanisław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał o plan realizacji. 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „ W ramach otrzymanych dotacji.” 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Panu Wacławowi 

Rutkowskiemu – Radnemu. 

 

Pan Wacław Rutkowski – Radny zapytał: „Panie Wójcie, Szanowna Rado ja jeszcze 

chciałem w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w Kondrajcu. Jakie są tam przeszkody?  

Z tego co się orientuję to te przeszkody nie będą tylko dotyczyły wsi Kondrajec ale i innych 

wsi, jak wystąpią z takim projektem to też będą takie problemy. Może Pan Wójt  naświetlił  

na czym ten problem polega.” 
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Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „ Tutaj są raz, że prawa własności 

a jednocześnie na tych nieruchomościach, które są w planie potrzebne będą zmiany w planie 

zagospodarowania. Była mowa o tym, żeby te środki przeznaczyć na coś innego w tym roku.” 

 Pan Wacław Rutkowski – Radny zapytał: „Czyje to jest zarządzenie, że teraz teren pod 

plac zabaw musi być jako teren rekreacyjny, a nie wydzielonych z tego placu co jest  teren 

budowlany, co stoi  remiza w Kondrajcu. Takich terenów co ja się orientuję to po wsiach nie 

ma pod rekreację, te wsie będą pozbawione takich możliwości zainstalowania siłowni 

napowietrznej  albo placu zabaw.”  

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „Panie Radny  musimy robić 

według litery prawa ja poproszę może Panią Nurzyńską, która zajmuje się teraz funduszem 

sołeckim ona przedstawi to.” 

Pani Lucyna Marianna Jankiewicz – Radna zapytała: „Czy oświadczenia, które  

w Jędrzejewie rolnicy złożyli o poszerzenie drogi, czy to już jest w trakcie realizowania  

w  Starostwie?”  

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „Z tego co wiemy to te dokumenty 

poszły do Starostwa tak miałem powiedziane to ze strony kierownika.  

Z tego co już wcześniej mówiłem musimy być właścicielami a to trochę trwa. Trwają prace 

dokumentacyjne, zrobienie dokumentacji i z tym żebyśmy byli w jako Gmina  właścicielem 

trochę to potrwa Pani Radna.”  

 

Pani Lucyna Marianna Jankiewicz – Radna zapytała: „ Czy jest jakaś  nadzieja,  

że w następnym roku 2018 może być ta droga?”  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „Pani Radna jeszcze raz Pani 

mówię  ja mam 28 wiosek, 28 sołectw w ramach tej „trójpolówki” którą tak nazwałem 

Kuchary Królewskie, Kuchary Żydowskie, Jędrzejewo. Otrzymaliście i tak dużo drogi wiem, 

że  Kuchary Królewskie  na tym zyskały bo dostały 2,8  kilometra wy dostaliście tam 800 m 

plus 225 chyba równolegle do drogi powiatowej. Trochę cierpliwości do tej pory naprawdę 

czekaliście, uzbrójcie się w cierpliwość. Ja mam tyle dróg do wyasfaltowania.”  

 

Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady zapytał: „ Ja mam pytanie właśnie o tą 

świetlicę w Milewie kiedy w końcu coś konkretnego będzie w tej sprawie bo jak do tej pory 

to jest tylko takie odkładanie i odkładanie.” 
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Odpowiedzi udzieliła Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała:  

„Szanowni Państwo Radni, Panie Wiceprzewodniczący odnośnie pytania, które zadał Pan 

właśnie wcześniej terminu realizacji z tego co ja pamiętam to już w kadencji  2006-2010 coś 

tam było zaczęte robione było w tej świetlicy w Milewie. Ja rozumiem Pana zniecierpliwienie 

jak również mieszkańców, natomiast dlaczego w tym roku na tej sesji w projekcie uchwały 

zmniejszono wydatki ponad 186 000 zł na świetlicę w Milewie. Z bardzo prostej przyczyny, 

ponieważ nabór wniosków właśnie na działania takie związane z przebudową, budową 

świetlicy będzie dopiero pod koniec roku w 4 kwartale. Siłą rzeczy nie będzie możliwości aby 

w tym roku wykonać tam jakiekolwiek prace. W związku z powyższym należy w sposób 

efektywny wykorzystać te środki to znaczy przykładając je na przebudowę dróg gminnych. 

Natomiast ma Pan zagwarantowane, że na następny rok na przyszłoroczny budżet  

ta inwestycja zostanie przełożona i zabezpieczone środki. Dziękuję bardzo.”  

 

Pan Andrzej Romatowski poprosił Pana Wacława Rutkowskiego - Radnego  

o powtórzenie pytania a Panią Grażynę Nurzyńską – Pracownika do spraw funduszy i pożytku 

publicznego o udzielenie odpowiedzi. 

 

Pan Wacław Rutkowski – Radny powiedział: „Jaki jest etap realizacji funduszu sołeckiego 

w miejscowości Kondrajec, bo tam są przeszkody. Rozchodzi się o działkę, powinno być na 

działce rekreacyjnej a jest na działce budowlanej przy remizie. Czyje było to zarządzenie? 

Kto to wprowadził? Do tej pory takich przeszkód nie było żeby zrealizować  plac zabaw. Plac 

zabaw to powinien w moim rozumowaniu być. Plac zabaw to nie jest budowla taka 

przemysłowa, strategiczna niepowiązana z podłożem trwało tylko to jest  okres rozliczeniowy 

5 lat.  To jest duża miejscowość. Nie ma terenu takiego po wsiach. Pozostałych takich 

terenów wyznaczonych pod rekreację chyba, że ktoś wcześniej wiedział. Żeby teraz to 

przekształcić to widzimy jakie u nas są problemy żeby coś zmienić ile to czasu trwa.”  

 

Pani Grażyna Nurzyńska – Pracownik do spraw funduszy i pożytku publicznego 

powiedziała: „Proszę Państwa, pod publiczne place zabaw musimy robić projekty 

zagospodarowania działki. Okazuje się, że niestety nie dostaniemy zgody jeżeli teren nie jest 

właśnie pod rekreację przeznaczony. Natomiast nie wiem jak było w poprzednich latach 

robione. Publiczny plac zabaw wymaga zgłoszenia i projektu zagospodarowania działki 

zrobionego przez projektanta z uprawnieniami. Tyle mogę powiedzieć, a tam jest pod 

działalność usługową to co mamy a po drugiej stronie działki próbowaliśmy tą działkę 



31 
 

zmienić. Jest zieleń naturalna, też tam nie dostaniemy zezwolenia. To będzie ta sama 

analogiczna sytuacja, która jest w Sochocinie.” 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zapytał czy wymagane jest 

pozwolenie na budowę. 

 

Pani Grażyna Nurzyńska – Pracownik do spraw funduszy i pożytku publicznego 

odpowiedziała: „Nie - składamy projekt zagospodarowania działki i zgłaszamy do Starostwa.”  

 

Pan Wacław Rutkowski – Radny powiedział: „Wcześniej te przepisy odnośnie realizacji 

tego funduszu sołeckiego wsi się nie zmieniły a wcześniej były realizowane takie projekty.”  

Pani Grażyna Nurzyńska – Pracownik do spraw funduszy i pożytku publicznego 

powiedziała: „Przepraszam to nie chodzi o przepisy realizacji funduszu sołeckiego to chodzi o 

prawo budowlane. Wiem, że ogromne zmiany w prawie  budowlanym są od stycznia tego 

roku natomiast czy poprzednie wymagały zgłoszenia czy nie. Nie potrafię Państwu 

powiedzieć.” 

 

Głos zabrał Pan Krzysztof Dzięgielewski - Radny powiedział: „Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado  mam pytanie do Pana Wójta: Czy Pan uczestniczy  

w tych wszystkich spotkaniach odnośnie funduszu sołeckiego po wioskach? Czemu tyle 

wątpliwości powstaje po przegłosowaniu? Czy ludzie np. głosując w Kondrajcu czy w innej 

wiosce dokonując wyboru i przeznaczenia tych finansów na tą lub inną inwestycję, czy też 

remonty wiedzą czy to będzie możliwe do zrealizowania czy nie? Czy Pan im o tym mówi, że 

np. nie powstanie tam plac zabaw bo są takie czy inne uwarunkowania? To przedłuża po 

prostu pracę. Dowiaduję się, że w Sochocinie też  zostało przegłosowane i byłem na tym 

spotkaniu i nikt nie mówił, że w tym danym miejscu taka siłownia np. nie może powstać. 

Teraz po miesiącu czy po dwóch okazuje się, że ona nie może powstać. Na takim spotkaniu 

nie ma takich informacji nie ma kompetentnych osób, które by udzieliły odpowiedzi  

i rozwiały jakieś problemy. Te prace by na pewno przyspieszyły.”  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „ Przyspieszyły by ale my długo 

namawialiśmy wspólnotę gruntową w Sochocinie na to żeby podpisać z nimi umowę  

bo chcieliśmy coś zrobić. Też mocno byłem zaskoczony nie wiedziałem o tym, że to jest teren 

zalewowy. Pracownicy merytoryczni też mi o tym nie powiedzieli.” 
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Głos zabrała Pani Elżbieta Olszewska – Radna i powiedziała: „O ile mi wiadomo  

to Wspólnota Gruntowa  zgodziła się.”  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „ Tak zgodziła się  wiem o tym ale 

są problemy innej natury, prawa budowlanego umieszczenia placu zabaw na tym terenie gdzie 

to było planowane.”  

 

Pani Elżbieta Olszewska – Radna powiedziała: „Tam ten plac zabaw miałby na prawdę 

najlepiej gdyby tam powstał w tym miejscu i wszyscy mieszkańcy chcieliby żeby tam 

powstał. Okazuje się, że nie może powstać i będzie zmiana miejsca.” 

 

Pan Dariusz Kujawski – Radny powiedział: „Może to jest kwestia tylko motywacji  

bo idziemy po  najmniejszej linii oporu. Jeżeli nas wyrzucają drzwiami  to wchodźmy oknem. 

Tereny rekreacyjne, tereny zalewowe jeżeli przedstawimy, że tam jest siłownia, która no 

rzeczywiście  gdyby była nawet zalana to cóż to szkodzi. Woda jej nie zabierze, może kwestia 

jest tego żeby motywacje porządną złożyć do Starostwa, czy nawet do Wojewody i się 

poskarżyć. Dlaczego nie? Przecież mieszkańcy chcą mieć plac zabaw u siebie na wiosce.  

Nie mogą mieć bo jakieś przepis, ktoś może nawet przeoczył ten przepis, że muszę być tereny 

pod rekreację. Nie jesteśmy ani Sopotem a nie nie wiem nadmorskim kurortem tylko zwykłą 

wsią.” 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „Nie raz, nie dwa byliśmy  

u Naczelnika wydziału architektoniczno- budowlanego. Odpowiedź jaka była: nie można, 

teren zalewowy, teraz zalewowy. Chyba trzeba będzie skorzystać tylko nie wiem czy to coś 

da.” 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady powiedział, że wiele razy też 

interweniował w tej sprawie i otrzymywał taką samą odpowiedź.  

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poprosił Panią Katarzynę Koper – Pracownika 

Urzędu o wyjaśnienie tej sprawy. 

 

Pani Katarzyna Koper powiedziała: „ Szanowni Państwo problem polega na tym,  

że publiczne place zabaw podobnie jak siłownie zewnętrzne są w przepisach prawa tak 
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zwanymi elementami małej architektury, które wymagają zgłoszenia, nie pozwolenia na 

budowę ale zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w wydziale budowlano-architektonicznym. 

Wielokrotnie tak jak Pan Wójt tutaj mówił byliśmy, próbowaliśmy przekonać Pana 

naczelnika do naszych pomysłów ale niestety, jeżeli jest w planie zagospodarowania 

przestrzennego teren z konkretnym przeznaczeniem czyli albo zalewowy albo usługowy to 

tego typu zadań realizować na tym terenie nam po prostu nie pozwolą.”  

 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady powiedział, że na ostatnim 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wyznaczono inną lokalizację pod ten plac zabaw. 

 

Głos zabrał Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin i powiedział: „Komisja 

zaproponowała żeby zrobić między budynkiem GOK-u a budynkiem OSP.  Jest taka 

propozycja czy na to przystajecie?”  

 

Pani Katarzyna Koper powiedziała, że sprawdziła tą lokalizację i nie powinno być żadnego 

problemu. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady powiedział: „Myślę, że mieszkańcy 

Sochocina się zgodzą to jest w centralnym punkcie. Są kamerki jest  oświetlony ten plac. Tam 

by było najlepiej w takim punkcie dobrym  pośrodku tej strony.”  

 

Głos zabrała Pani Elżbieta Olszewska- Radna powiedziała: „Jeżeli w ogóle miało by nie 

być tej siłowni to lepiej już niech będzie w tym miejscu w którym może  być. Wszyscy  

chcieli, byli na zebraniu. Z Panią Sołtys nawet  rozmawiałam i Pani Sołtys też jest tego 

zdania, że w tym miejscu w którym jest zaproponowana niech będzie.” 

 

Głos zabrał Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady i powiedział: „ Myślę, ze 

jak Pań Wójt uczestniczy w tych zebraniach sołeckich to warto przedstawić ludziom  

i co o tym myślą.” 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin powiedział: „Jeżeli jest intencja 

Radnych, dobra wola, a także chęć ze strony Radnych Gminy Sochocin tych okręgów 5 to ja 

nie widzę problemu. Ustalimy to na zebraniu sołeckim zorganizujemy spotkanie razem  
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z Panią Sołtys i porozmawiamy o zmianie miejsca zagospodarowania i usadowienia siłowni 

napowietrznej między tymi budynkami między GOK a budynkiem OSP.” 

 

Głos zabrał Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny i zapytał: „Czemu przez cały okres letni 

nie działała fontanna w Sochocinie, które kosztowało nas olbrzymie pieniądze z tego  

co pamiętam i mnóstwo pytań problemów i  wręcz dochodzeń było pod kątem wykonania 

tejże inwestycji. Czemu ona nie działa?” 

 

 Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „Panie Radny trzeba 

było wcześniej to zgłosić.” 

 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny powiedział: „Ale ona je zabezpieczona, nie przestała 

działać sama z siebie. Ktoś ją zabezpieczył, zamknął i tyle. To nie ja i nie żaden  

z mieszkańców.”  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „Ja  nic  żadnego 

polecenia nie wydawałem żeby to zabezpieczyć i zamknąć na okres letni.” 

 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny powiedział: „Chyba wszyscy mieszkańcy wiedzą,  

że ona nie działa to nie trzeba zgłaszać. Ktoś z Urzędu Gminy zabezpieczył dyszę i tak dalej.”  

 

Głos zabrał Pan Jakub Gburzyński- Radny i powiedział: „Mam pytanie do Pana Wójta 

odnośnie jaki jest z projektem odnośnie mostu w Gutarzewie  i Pana Wronieckiego odnośnie 

poszerzenia drogi.”  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „Poszerzenie drogi koło 

Pana Wroneckiego. Mieliśmy spotkanie z Panem Wroneckim w tej chwili jest to na takim 

etapie, że Pan geodeta robi podział tego. I wtedy dopiero będzie musieli podpisać umowę. Pan 

Wronecki przekaże nam te pół metra, która jest wzdłuż jego nieruchomości będziemy mogli 

jak będziemy właścicielem będzie mogli dalej ciągnąć tą drogę. Pierwsze pytanie było  

w sprawie mostu tak. W tej chwili Marszałek Województwa dał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach i o odstępstwie też do wojewody i czekamy teraz na dokończenie realizacji 

pozwolenia na budowę. To już jest gestii Wojewody.” 
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Pan Jakub Gburzyński- Radny zapytał się o udostępnienie kładki.  

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „Inwestor zobowiązał się 

to nie pierwsza sesja gdzie  Państwo pytacie się o to. Tak w ogóle  

z tego co się dowiedziałem to miała być kładka technologiczna do obsługi tej elektrowni 

wodnej. Są tam perturbacje ale dokładnie nie wiem o co chodzi i nie jest tak jak powinno. 

Wiem że ludzie mieszkający na Podsmardzewie  napisali do WOŚ. Przyjechała komisja, tego 

Pana nie było, który jest właścicielem, inwestorem to się ciągnie jak ciągnie. Ciężko 

powiedzieć nawet Pan na spotkanie wyznaczone takie żeby to wszystko ustalić, co jest żeby 

dostać wytyczne do poprawy bo tam skarżą się ludzie na hałas, nie było Pana. I to wszystko z 

tego co wiem. Jeszcze są zalewane łąki w Kępie, dzwoniłem do Pana inwestora, żeby się 

zgłosił  i porozmawiał. Do tej pory Pana nie było. Stosunek jest  lekceważący do wszystkich.”  

 

 

Ad – 10 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

10 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Poprosił Panią Skarbnik o omówienie dwóch 

projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej. 

 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała: „Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, przed sesją otrzymaliście Państwo Radni korekty do przedstawionych 

wcześniej projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały 

budżetowej. Już po przygotowaniu projektów uchwał do urzędu wpłynęła decyzja dotycząca 

zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok ponieważ 

wprowadzenie tej dotacji leży w kompetencji Rady Gminy należało dokonać stosownych 

korekt. W porównaniu do pierwotnych projektów zwiększono zarówno dochody jak i wydatki 

budżetu o kwotę 76 292, 49 zł. Omówię projekty już po korektach. W przedstawionych 

projektach uchwały dokonano następujących zmian: dochody ogółem budżetu gminy uległy 

zwiększeniu o kwotę 365 684,49 zł. W dziele 600 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 

150 000 zł na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Ślepowrony- Niewikla. W 

dziele 750 zwiększono dochody z tytułu darowizny o kwotę 7300 zł z tytułu wpłat  na 

organizację „Dni Sochocina” oraz o kwotę 1000 zł z tytułu opłaty za oddanie ślubu poza 
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budynkiem USC. W dziale 756 zwiększone wpływy z tytułu podatku opłaconego w formie 

karty podatkowej o kwotę 152 zł. Zwiększono wpływy z tytuł podatku od czynności 

cywilnoprawnych o kwotę 2300 zł oraz wpływy z podatku od środków transportowych o 

kwotę 20 000 zł. W dziale 758 zwiększono dochody o kwotę 76 292,49 zł właśnie z tytułu 

zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. W dziele 801 

zwiększono dochody w wysokości 100 000 zł z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia: 

Rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej w gminie w Sochocinie. Wysokość 

dofinansowania w latach 2017- 2019 wynosi 625 500 zł. Ta inwestycja jest zaplanowana   

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W dziele 855 zwiększono dochody z tytułu należności 

dłużników alimentacyjnych o kwotę 3000 zł. W dziale 900 zwiększono dochody z tytułu opłat 

środowiskowych o kwotę 4543 zł. W dziale 921 zwiększono dochody z tytułu darowizny  

o kwotę 1050 zł. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 365 684,49 zł. 

Najważniejsze zmiany dotyczą: w dziele 600 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 256 

000 na przebudowę drogi relacji Ślepowrony- Niewikla oraz o kwotę  

156 530, 99 zł gr na bieżące remonty dróg gminnych.  W dziale 801 zwiększono wydatki  

o kwotę 100 000 zł na realizację przedsięwzięcia: Rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. 

W dziale 921 zmniejszono właśnie wydatki majątkowe o kwotę 186 238, 50 zł jest to 

zmniejszenie na przebudowę świetlicy w Milewie zgodnie z uzasadnieniem również tutaj Pan 

Wójt uzasadnił, że późny termin naboru wniosków o dofinansowanie spowodowało 

konieczność przeniesienia tej inwestycji na następny rok. Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik  

i zapytał się czy są pytania. 

 

Głos zabrał Pan Dariusz Kujawski – Radny i zapytał: „Ja mam tylko jedno  pytanie bo tutaj 

pojawiły się: „oraz środki pochodzące z emisji obligacji  w wysokości  

1 224 573 zł.” Czy te obligacje już zostały uruchomione?” 

 

 Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy odpowiedziała: „Szanowni Państwo na 

Komisji Rewizyjnej podawałam właśnie szczegółowe dane ale ja pamiętam że również 

państwo radni mili być poinformowani o emisji obligacji i o środkach. Środki  

z obligacji, wpływ środków z obligacji 1 emisja nastąpiła dnia 25 lipca 2017 roku wartość 

1140 000 zł. 30 lipca albo 31 lipca został spłacony kredyt, który zaciągnęliśmy w ubiegłym 

roku w Banku Spółdzielczym w Raciążu na realizację inwestycji budowę drogi w Kucharach 
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Królewskich - Jędrzejewo tam 2 km 800 m tak jak było planowane w uchwale emisyjnej  

o obligacjach, że część środków z emisji która na ten rok wynosi 2000000 zł część środków 

będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast z pozostałych 

środków z tych 1140 000 zł dokonaliśmy na razie płatności za drogę, przebudowę drogi  

w miejscowości Gutarzewo 2 etap bo tam dofinansowanie jest w formie refundacji środków. 

Należało najpierw wydać swoje środki ponad 200 000 a dopiero po złożeniu rozliczenia 

będziemy mogli uzyskać dofinansowanie oraz zapłaciłam za inwestycję przebudowa drogi  

w miejscowości Jędrzejewo. Druga emisja nastąpi dopiero po realizacji następnych inwestycji 

tak jak zostały one zaplanowane w rocznych i wieloletnich inwestycjach przy czym tylko  

i wyłącznie te środki mogą być przeznaczone zgodnie z uchwałą podjętą w ubiegłym roku na 

inwestycję drogowe i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dziękuję” 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Sochocin. 

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

głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie . 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok. 

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

od głosu” – 0.Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady poprosił Panią Agnieszkę 

Wiśniewską – Kierownik Wydziału Kadr Oświaty i Spraw Organizacyjnych  

o omówienie trzech kolejnych projektów uchwał.  

 

Pani Agnieszka Wiśniewska – Kierownik Wydziału Kadr Oświaty i Spraw 

Organizacyjnych powiedziała: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekty uchwał w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych  

w Sochocinie w Smardzewie w Kołozębiu w ośmioletnie szkoły podstawowe wynika  

z przepisów ustawy: przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, które stanowią,  
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że z dniem 1 września 2017 roku sześcioletnie szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi 

szkołami podstawowymi. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie 

do 30 listopada 2017 roku w drodze uchwały powinien stwierdzić właśnie to przekształcenie. 

W związku z powyższym podjęcie tych uchwał uważam w pełni za zasadne. Dziękuję” 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej   w  Smardzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smardzewie.   

 

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

głosu” – 0.Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im.  św. Jana Pawła II   w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

w Kołozębiu.  im.  św. Jana Pawła II. 

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

głosu” – 0.Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie 

 

 

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

głosu” – 0.Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad – 11 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 11 porządku 

obrad: „ Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej Sesji.” 

 

Nie było interpelacji. 
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Ad – 12 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 12 porządku 

obrad: „ Wolne wnioski i zapytania” i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos. 

  

Głos zabrał Pan Stanisław Woźniak- Wiceprzewodniczący Rady i poprosił aby  

w miejscowości Idzikowice raz w miesiącu sprzątano przystanek autobusowy, ponieważ jest 

to własność Gminy. 

 

 Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że zgłosi sprawę do powiatu. 

 

Głos zabrał Pan Wincenty Stańczak – Wiceprzewodniczący Rady i powiedział: „Mam 

pytanie podobnie zresztą jak Pani Radna Kochanowska odnośnie kosztów zeszłorocznego 

pikniku lotniczego w Milewie. Słyszałem, że z powodu dużych kosztów został w tym roku 

wstrzymany. Tu widzę jest spora różnica pomiędzy tym co sponsorzy zapłacili a tym  

co gmina wydała. Chciałbym się dowiedzieć a także jeżeli to możliwe dostać na papierze.  

Ile zostało zebrane od sponsorów, bo słyszałem w rozmowach prywatnych, że nie były to 

małe sumy, a ile gmina wydała? Ile w sumie jako urząd gminy dołożyliśmy do tego pikniku w 

zeszłym roku?” 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „Ja może nie powiem  cyframi, 

odpowiem czym innym. Mianowicie przez 2 lata jako głównym organizatorem była Gminna 

Sochocin. Gdzie ja jako Wójt odpowiadałem za organizację tego. Było jeszcze 

współpartnerstwo Aero klubu Ziemi Płońskiej, właścicieli lotniska i jeszcze gminy Płońsk  

i Starostwa Płońskiego. W tym roku powiedziałem, że bardzo proszę będziemy robić ale jako 

na zasadzie partnerstwa. I na tym się skończyło.  Nie mogę ponosić odpowiedzialności za 

wszystko. Proszę to zrozumieć. Cyfr nie podaje bo ja nie pamiętam tego.  Cyfry podamy  

to nie ma tajemnicy.” 

 

Głos zabrała Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy i powiedziała: „Panie 

Wiceprzewodniczący jeżeli chodzi o dane takie szczegółowe to będę musiała zweryfikować  

z ewidencją  księgową i jak najbardziej Państwo Radni dostaniecie taką informację odnośnie 

kosztów. Z pamięci trudno mi jest podawać cyfry. Zarówno dochody jak i darowizny jakie 
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wpłynęły jak i wydatki na ten piknik z ubiegłego roku w formie pisanej tam do tych skrytek 

Państwa Radnych zostaną włożone. Dziękuję” 

 

Pan Dariusz Kujawski – Radny złożył wniosek o umieszczenie na stronie Urzędu Gminy 

cennika usług Gminnego Zakładu Komunalnego. 

Pan Grzegorz Lewańczuk – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego powiedział, że taka 

kalkulacja zostanie udostępniona dla mieszkańców. 

Pani Katarzyna Koper – Pracownik Urzędu Gminy powiadomiła wszystkich zebranych  

o najbliższych przetargach, które odbędą się w Urzędzie Gminny. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał się w związku ze zmianą sześcioletnich szkół 

podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe jak wpłynie ta zmiana na zatrudnienie oraz 

zwalnianie nauczycieli oraz na budżet Gminy. 

Pani Agnieszka Wiśniewska – Kierownik Wydziału Kadr oświaty i Spraw 

Organizacyjnych odpowiedziała: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Proszę Państwa  

w  naszej gminie w następującym roku szkolnym 2017/ 2018 mamy dość dobrą sytuację,  

u nas nie zaistniała sytuacja, że zamykamy gimnazjum czyli normalnie gimnazjum będzie 

funkcjonowało do wygaśnięcia czyli jeszcze przez 2 lata kolejne. W związku z tym w 

zaczynającym się za chwilę roku szkolnym  nie ma zagrożenia zwalniania ludzi. Jeśli chodzi 

o zwiększenia wynikające z zatrudnienia zwłaszcza nauczycieli do klas siódmych bo tam 

przybyły nowe przedmioty. Oczywiście staramy się w miarę możliwości w zakresie własnych 

kadry tu sobie wspierać się  między sobą. Natomiast są przypadki gdzie  kuratorium uznało za 

niezgodne z przepisami prawa oświatowego za zbliżony żeby dyrektor mógł zatrudniać w 

takich przypadkach, zostały zatrudnione osoby z zewnątrz na dwie osiemnaste.  W tym 

momencie taka ilość godzin, zajęć jest wymagana. Jak będzie w przyszłych latach będą 

kalkulacje robić dyrektorzy w październiku na nowe plany finansowe i na pewno będzie ile 

nas to kosztowało ale jeszcze w obecnym roku myślę, że zmieścimy się w tych planach 

finansowych, które były zaplanowane. Dziękuję bardzo.”  
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Ad – 13 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII Sesji 

Rady Gminy słowami „Zamykam obrady XXVII Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za 

uwagę.” 

                                                                                 

                                                                                                       

Protokół sporządziła:  

Iwona Białęcka 

 

 

 

 

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

www.sochocin.pl.  

 

 

 

 

 

 

http://www.sochocin.pl/

