
Protokół Nr XXII/2017 

z XXII Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 31 marca 2017 roku  

odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin 

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 12.30 

Obrady zakończono o godz. 14.00 

 

 Stan Radnych -13, obecnych – 13 

Ad – 1 

   

          Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXII  

Sesję Rady Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził,  

że w Sesji uczestniczy 13 Radnych, nieobecni Pani Jankiewicz Lucyna Marianna i Pani 

Lejkowska Grażyna Zofia nieobecności usprawiedliwione. 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 Piotra Zdziebłowskiego – Mecenasa z Kancelarii Radcy Prawnego J. Nieściora 

w Pułtusku 

6. Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Sochocin. 

7. Pana Grzegorza Lewańczuka -  Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego 

8. Kierowników Jednostek Organizacyjnych z terenu Gminy Sochocin. 

9. Panią Elżbietę Krauze -  Sekretarza Gminy 

10. Panią Marzannę Kucharzak  -  Skarbnika Gminy 



11. Kierowników Wydziałów  wraz z pracownikami Urzędu Gminy Sochocin 

12. Pana Andrzeja Rutkowskiego 

13. Uczniów PZSiPS w Sochocinie wraz z nauczycielami Panem Wojciechem 

Tomaszewiczem i Panem Krzysztofem Dzięgielewskim. 

14. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji. 

 

 

Ad – 2  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł  

do punktu 2 „Przyjęcie porządku obrad ”. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Panu Andrzejowi 

Romatowskiemu – Wójtowi Gminy Sochocin. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił Państwa Radnych o 

wprowadzenie zmian w  porządku obrad w punkcie 12 Podjęcie uchwał wprowadzając ppkt 1 

uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania 

zadania z zakresu zarządzania drogą krajową nr 50 i wprowadzając ppkt 12 w sprawie 

sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego  w Polsce. 

 

Proponowany porządek obrad „przed zmianą”: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

1a. Głos dla Pana  Wójta 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Uroczyste podziękowanie Uczniom PZS i PS w Sochocinie za osiągnięte sukcesy 

sportowe w piłce ręcznej i godne reprezentowanie Gminy Sochocin. 

4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 grudnia 

2016 roku. 

5. Przyjęcie protokołu z XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

13 stycznia 2017 roku. 

6. Przyjęcie Protokołu z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w 

dniu 20 lutego 2017 roku. 

7. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

8. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2016 roku. 

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



10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej za 2016 

rok. 

11. Dyskusja. 

12. Podjęcie uchwał:  

 

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin  

na 2017 rok; 

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

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego; 

5) w sprawie   dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego; 

6) w sprawie  ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane  dla nauczycieli szkół  i przedszkola  prowadzonych przez   Gminę  

Sochocin; 

7) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017  

w zakresie  utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy 

Sochocin; 

8) w sprawie  określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2017 roku; 

9) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021;  

10)  w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie; 

 

13. Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proponowany porządek obrad „po zmianie”: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

1a. Głos dla Pana  Wójta 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Uroczyste podziękowanie Uczniom PZS i PS w Sochocinie za osiągnięte sukcesy 

sportowe w piłce ręcznej i godne reprezentowanie Gminy Sochocin. 

4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 grudnia 

2016 roku. 

5. Przyjęcie protokołu z XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

13 stycznia 2017 roku. 

6. Przyjęcie Protokołu z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w 

dniu 20 lutego 2017 roku. 

7. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

8. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2016 roku. 

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

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej za 2016 

rok. 

11. Dyskusja. 

12. Podjęcie uchwał:  

 

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajową  

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin  

na 2017 rok; 

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

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego; 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego; 

6) w sprawie   dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego; 

7) w sprawie  ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie 

przyznawane  dla nauczycieli szkół  i przedszkola  prowadzonych przez   Gminę  

Sochocin; 



8) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017  

w zakresie  utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy 

Sochocin; 

9) w sprawie  określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2017 roku; 

10) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021;  

11)  w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie; 

12)  w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego                           

w Polsce 

 

13. Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie  

zmiany wprowadzone do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: Głosowało 13  Radnych : „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zmiany wprowadzone do porządku obrad zostały przyjęte 

jednogłośnie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie  

porządek obrad po zmianie. 

Wyniki głosowania: Głosowało 13  Radnych : „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

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

Ad. - 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad : Uroczyste podziękowanie Uczniom PZS i PS w Sochocinie za osiągnięte 

sukcesy sportowe w piłce ręcznej i godne reprezentowanie Gminy Sochocin.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu 

Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy Sochocin. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin   

Panie Przewodniczący ! Wysoka Rado! 

 Chciałem serdecznie przestawić Państwu młodzież, która zdobywa medale na arenie powiatu 

ale  również na arenie makro regionu mazowieckiego w piłce ręcznej. Serdeczne gratulacje! 



Dziękuje  dziewczętom ze Szkoły Podstawowej w Sochocinie za zdobycie mistrzostwa 

Powiatu płońskiego oraz za brązowy medal w pół finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej. Dziękuje: Wiktorii Borowskiej, Wiktorii Czarneckiej, Julii Gierkowskiej, Zofii 

Jankiewicz, Karolinie Banasiak, Annie Kopeć, Mai Kruszewskiej, Justynie Opolskiej, Klaudii 

Osiej, Zuzannie Pociopie, Dominice Przybysz, Marcie Szczepańskiej, Dobrosławie 

Szcześniak, Angelice Szulc, Mari Włodarskiej, Zuzannie Wojciechowskiej,  

Zofii Mączyńskiej. 

Serdeczne Podziękowania i Gratulacje dla zawodniczek z Gimnazjum im. Orła Białego  

w Sochocinie za zdobycie tytułu Mistrzyń Powiatu Płońskiego i złoty medal w pół finale 

Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla Wiktorii Banasiak, Aleksandry Cendrowskiej, 

Julii Delury, Aleksandry Gajewskiej, Marty Gilewskiej, Angeliki Grabowskiej, Weroniki 

Jankiewicz, Juli Jarczewskiej, Pauliny Jasińskiej, Natalii Kopczyńskiej, Natalii Koziadek, 

Marty Kujawskiej, Natalii Liberadzkiej, Sylwii Nowakowskiej, Beaty Sawickiej, Lidii 

Święckiej. 

Serdeczne Podziękowania i Gratulacje dla zawodników z Gimnazjum im. Orła Białego  

w Sochocinie za zdobycie tytułu Mistrzostwa Powiatu Płońskiego i srebrny medal w pół 

finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Wszystkim zawodnikom, bardzo dziękuję 

za godne reprezentowanie Gminy Sochocin oraz życzę dalszych sukcesów. Dziękuję Pawłowi 

Podgórskiemu, Bartoszowi Gaładynie, Hubertowi Kopczyńskiemu, Adrianowi Morawskiemu, 

Kacprowi Popin, Łukaszowi Smardzewskiemu, Adamowi Szcześniak, Bartoszowi 

Szcześniak, Damianowi Śmigrodzkiemu, Michałowi Żółtańskiemu, Mateuszowi  

Żulewskiemu. 

Serdeczne podziękowania dla trenerów Pana Krzysztofa Dzięgielewskiego i Pana Wojciecha 

Tomaszewicza za przygotowanie młodzieży w tej dyscyplinie sportowej jaką jest piłka 

ręczna. Wszystkiego dobrego na igrzyskach.                                                                         

Dziękuje bardzo! 

Ad. - 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

4 porządku obrad :Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 

grudnia 2016 roku. 

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

protokołu.  



Nie było uwag. 

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

odbytej w dniu 20 grudnia 2016 roku. 

Wyniki głosowania: Głosowało 13 Radnych : „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od 

głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. - 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

5 porządku obrad :Przyjęcie protokołu z XX  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 13 stycznia 2017 roku. 

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

protokołu.  

Nie było uwag. 

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XX Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy Sochocin odbytej w dniu 13 stycznia 2017 roku. 

Wyniki głosowania: Głosowało 13 Radnych : „za” – 13, „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 :Przyjęcie protokołu z XXI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 20 lutego 2017 roku. 

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

protokołu.  

Nie było uwag. 

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 lutego 2017 roku. 

Wyniki głosowania: Głosowało 13 Radnych : „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od 

głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 



 

 

Ad. - 7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

7 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 31 marca  2017 roku 

 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

 

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

20 grudnia  2016 r.  oraz  na dwóch Sesjach nadzwyczajnych w dniu 13 stycznia 

 i w dniu 20 lutego bieżącego roku zostały przekazane do organów nadzoru 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do komórek merytorycznych 

Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

 

2. W   okresie od  20 grudnia  podejmowane były    działania w zakresie  

bieżących spraw Gminy i Urzędu Gminy w formie 14  zarządzeń Wójta.  

 

3. W styczniu bieżącego roku, po dokonaniu analizy  wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 

zostały wypłacone dodatki uzupełniające . Łączna kwota to 59 250 zł. 

 

4. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w 2017 roku  organizujemy prace społecznie użyteczne.  

W tym zakresie podpisałem umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku. 

Umowa dotyczy  12 bezrobotnych osób   bez prawa do zasiłku, korzystających  

ze świadczeń z pomocy społecznej. 

 



 5. W związku z wysokim poziomem wody i przekroczeniem stanu 

ostrzegawczego  na  rzece Wkrze od dnia 23 lutego do14 marca ogłosiłem 

pogotowie przeciwpowodziowe. Współpracowaliśmy  w tym zakresie 

 z jednostką OSP w Sochocinie, Powiatowym Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Płońsku, a także z Gminnym Zakładem Komunalnym w 

Sochocinie.  

 

Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w prowadzonych akcjach 

zabezpieczających. 

 

6. W miesiącach styczeń - luty naliczony został wymiar podatków  

na bieżący rok, a w  marcu 2017 roku została zebrana I rata . 

 

Bardzo dziękuję Paniom i Panom Sołtysom za sprawne zebranie 

 i rozliczenie I raty podatków. 

 

W  lutym rolnicy posiadający grunty rolne na terenie Gminy Sochocin składali 

wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej – wpłynęły 262 wnioski. 

 

7.  W omawianym okresie  wykonywane były następujące prace związane  

z utrzymaniem dróg gminnych  

 

1) odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie mieszanką uszarstniającą,   

    

2) ustawione zostały  pionowe znaki drogowe w pasie dróg gminnych relacji 

Rzy - Kuchary Królewskie - Kondrajec oraz w ul. XXX-lecia PRL i Stary 

Rynek,        

 

3) wykonywane były prace pielęgnacyjne drzew i krzewów   przydrożnych  

w miejscowości Sochocin i Milewo, 

      

4)  wykonywane było częściowe żwirowanie dróg gminnych w Sochocinie, 

Milewie, Pruszkowie, 

 



5)  rozpoczęto prace związane z wycięciem krzewów w pasie drogowym dróg 

gminnych relacji Żelechy- Wierzbówiec, Smardzewo- Słoszewo, Wierzbówiec 

-Milewo i Żelechy, 

 

6) rozpoczęto układanie chodnika z kostki brukowej    

w Sochocinie  ul. Kwiatowa, 

 

7) rozpoczęto zrównywanie nawierzchni dróg gminnych, 

 

8) wykonany został  kosztorys wstępny na zamontowanie dodatkowych 

punktów świetlnych  w miejscowościach Drożdżyn, Ślepowrony, Niewikla, 

Baraki   i Rzy, 

 

9 ) ogłosiliśmy również konsultacje społeczne w sprawie zmiany  nazw ulic 

XXX lecia i 40 lecia PRL, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

musimy zmienić w bieżącym roku. 

 

8. Prace związane ze zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin 

 

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2016 roku 

autor projektu studium dokonał jego korekty i zostało ono ponownie wyłożone 

do publicznego wglądu na okres od 19 stycznia do 14 lutego br. Uwagi można 

było składać 10 marca. Dyskusja publiczna nad przyjętymi  

w projekcie studium rozwiązaniami odbyła się  w Urzędzie Gminy Sochocin w 

dniu 3 lutego. W najbliższych dniach złożone uwagi zostaną przekazanie Panu 

Urbaniście. 

 

9.  Wnioski    w sprawie  pozyskania środków finansowych: 

 

Złożyliśmy 6 wniosków o pozyskanie środków finansowych, w tym  3 wnioski 

dotyczą samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz 1 wniosek złożył Gminny 

Zakład Komunalny spółka z o.o. 

 

Są to następujące  wnioski: 

 



1)  w dniu 16 stycznia złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego  

o przyznanie pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sochocin).  

 

2) w dniu 24 stycznia złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 

 o dotację dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji 

Ślepowrony – Niewikla”. Koszt całkowity zadania: 400 000 zł.  

Wnioskowana kwota dotacji 200 000 zł., 

 

3) w bieżącym roku  po raz drugi w Urzędzie Gminy przyjmowaliśmy wnioski   

o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem wyrobów 

zawierających azbest, zostały złożone 22 wnioski przez mieszkańców gminy. 

 

Na tej podstawie  przygotowaliśmy wniosek  pn. „Demontaż, odbiór, transport 

 i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2017 roku 

– etap II” ,który został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Warszawie. 

 

Koszt całkowity zadania wynosi – 51 172 zł. Wkład własny gminy stanowi 15 %  

Wnioskowana kwota  dotacji -  43 496 zł. 

 

Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony 

unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. 

 

Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych 

pokryć dachowych. 

 

Dofinansowanie mogą uzyskać zadania realizowane na obiektach położonych na 

terenie gminy Sochocin, których właścicielami są osoby fizyczne. 

 

4) w dniu 28 lutego został złożony wniosek  przez Gminny Zakład Komunalny 

spółka z o.o. w ramach    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020  

 

      Wniosek dotyczy  budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji  

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

 
 

Łączna wartość projektu – 8 010 088 zł. 

Koszty kwalifikowane – 7 890 088 zł. 



Wartość dofinansowania z UE do kosztów kwalifikowanych – 5 029 931 zł. 

 

5) w  dniu 1 marca  złożyliśmy  wniosek do Wojewódzkiego Funduszu  

       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zakup średniego  

       samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sochocin” Wnioskowana kwota 

       dotacji - 300 000 zł. 

 

6) w dniu 10 marca złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Poprawa jakości powietrza 

na terenie Gminy Sochocin - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 

modernizacją kotłowni – etap I”.  

 

Koszt całkowity zadania wynosi – 129  516 zł. 

Wnioskowana kwota dotacji – 62 659 zł. 

  

W ramach ww. zadania można otrzymać bezzwrotną dotację do kwoty 5 000 zł 

(nie przekraczającej 75% kosztów zakupu pieca) na wymianę pieców 

grzewczych.  

 

7) w dniu 14 marca we współpracy z OSP Sochocin złożyliśmy wniosek do 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o 

dopłatę do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

Sochocin. Wnioskowana kwota  dotacji  - 200 000 zł. 

 

8) w dniu 27 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie podpisaliśmy umowę na dofinansowanie do 

zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Sochocin  

w wysokości 100 000 zł.  

 

 

Będzie podpisana również  umowa na dofinansowanie zadania pn. 

„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Sochocin”  

z przedstawicielami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych   w Warszawie . 

 

Wartość zadania 55 410 zł. Otrzymana dotacja 49 869 zł. 
 

 

9) w trakcie przygotowania jest wniosek do Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej  o dopłatę do zakupu średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Sochocin. Wnioskowana kwota dotacji– 200 000 zł. 

 



10. Dokumentacja kosztorysowo - projektowa 

 

W trakcie przygotowania jest dokumentacja  następujące na zadania: 

 

1) rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin (budowa boisk 

wielofunkcyjnych w Kołozębiu i Smardzewie, remont hali sportowej, boiska w 

Sochocinie oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej), 

 

2) przebudowa dróg gminnych  w Żelechach i  w Milewie,  

3) przebudowa drogi gminnej w Kępie,  

4) przebudowa drogi w  Wierzbówcu, 

5) przebudowa i odwodnienie dróg gminnych na terenie Sochocina : ul. Wolności 

i ul. Pułaskiego. 

 

11. W trakcie przygotowywania jest zapytanie ofertowe na: 

 

1) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, 

 

2) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszkowo. 

 

12. Najważniejsze działania podejmowane przez pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej to: 

 

1) ustalenie liczby osób bezdomnych. Na terenie Gminy Sochocin nie odnotowano 

osób bezdomnych. Wszystkim osobom nie posiadającym własnego mieszkania 

GOPS w Sochocinie udziela pomocy w formie opłaty kosztów pobytu  

w ośrodkach dla osób bezdomnych. Obecnie taką pomoc otrzymuje 6 osób. 

 

2) od lutego 2017 roku została zwiększona liczba osób otrzymujących artykuły 

spożywcze z Banku Żywności w Ciechanowie. Obecnie z tej formy pomocy 

korzysta 330 osób. Również w ramach współpracy z Bankiem Żywności w dniu 

20 lutego odbyły się warsztaty „Kulinarnie mocni” dla osób korzystających z 

artykułów spożywczych.  

 

3) dnia 18 stycznia    pracownikom GOPS mieszkaniec naszej gminy groził 

użyciem broni pneumatycznej. W związku z powyższym zdarzeniem podjęte 

zostały kroki mające na celu poprawę bezpieczeństwa w budynku Urzędu 

Gminy. 

   

12. Przedstawiam Państwu  działania   podejmowane w zakresie  Promocji 

Gminy: 



 

W zakresie działań promocyjnych  braliśmy udział wspólnie z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w organizacji III Biegu Powstania Styczniowego w dniu  

22 stycznia, który miał  aspekt charytatywny – zebranie środków na rehabilitację  

dla osoby niepełnosprawnej oraz aspekt promujący aktywny styl życia. 

 

  

 

 

 

 

W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się następujące wydarzenia : 
 

1)  6 stycznia odbył się coroczny koncert kolęd i pastorałek, 

  

2) 15 stycznia odbył się 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab 

w Sochocinie liczył 25 wolontariuszy. W trakcie finału zebrano 11 338 zł.  A na 

scenie zaprezentowały się zespoły i sekcje działające w GOK,  

   

W imieniu organizatorów pragnę  podziękować  wszystkim 

wolontariuszom, sponsorom oraz tym, którzy tego dnia wsparli tak 

szlachetną ideę, 

 

3) 19 lutego odbyła się zbiórka krwi dla Zuzi,  podczas której zebrano dokładnie 

19 litrów krwi, 

 

4)  26 lutego  Sekcja Teatralna GOK wzięła udział w zapustach w Jednorożcu, 

 

    5) 10 marca w GOK odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 

 

    6) 29  marca  odbył się konkurs recytatorski. 

 

 

Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, 

 

 W informacji międzysesyjnej przedstawiłem tylko  najważniejsze  działania. 

 W codziennej pracy  w Urzędzie  Gminy wykonywanych jest wiele ważnych 

zadań i czynności  w celu sprawnej obsługi mieszkańców i wszystkich klientów. 

 

Szanowni Państwo ! 

W dniu 11 marca obchodzony był  Dzień  Sołtysa. 



 W imieniu własnym i całego Samorządu Gminy Sochocin pragnę 

podziękować Paniom i Panom Sołtysom  za bardzo dobrą  rzetelną pracę na 

rzecz naszej gminy Sochocin. 

Składam Państwu również życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów 

 i satysfakcji w pracy na rzecz swojego środowiska, współpracy pełnej 

wzajemnego zrozumienia zarówno z mieszkańcami jak  i z Wójtem, Radą 

Gminy i Urzędem Gminy. 

 Życzę dużo optymizmu, aby zdrowie oraz radość były wiernymi 

towarzyszami dnia codziennego. 

 Dziękuję za uwagę 

  
Opracowanie: Elżbieta Krauze -  na podstawie informacji Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Sochocin 

wg. stanu na dzień 31 marca  2017 roku 

 

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

 

Pan Wacław Rutkowski –  Radny zapytała o rys historyczny przy zmianie nazewnictwa 

ulic, oraz jaki czas ma urbanista na odniesienie się do tych wniosków, które były złożone. 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział,  iż dziękuje za uwagę  

w sprawie nazewnictwa ulic należy zgłosić się do wydziału Rozwoju, Infrastruktury  

i Ochrony Środowiska. Natomiast w sprawie projektu studium Pan Wójt był u Pana Urbanisty 

pod Warszawą prosił o pomoc. Ten Pan ma przesłać pytania  i wyraził wolę współpracy/ 

pomocy dla Pana Korpantego. Gdyby wcześniej Gmina zgłosiła się do tego Pana pewne 

rzeczy inaczej zostały by zrobione. Pana Wójta czeka jeszcze rozmowa z Panem Korpantym. 

 

 

Ad – 8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

8 „Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2016 roku”. Poinformował, że Państwo Radni w materiałach na sesję 

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

Nie było uwag i pytań.  

 

Ad – 9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 9 „Informacja               

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

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

ww. informacji.  



Nie było uwag.  

 

Ad –10 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 10 

„Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej za 2016 

rok. Poprosił Panią Jolantę Marię Kochanowską o przedstawienie ww. sprawozdania.  

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła 

sprawozdanie : 

Komisja w składzie: Jolanta Maria Kochanowska – Przewodnicząca 

Lucyna Marianna Jankiewicz – Członek Komisji 

Łukasz Szabrański – Członek Komisji 

W 2016 roku  Komisja odbyła 8 posiedzeń w tym 5 wspólnie z Komisją Gospodarczą. 

Komisja podjęła 2 uchwały,  pierwszą w maju była to opinia w sprawie wykonania budżetu  

za 2015 rok i wniosku o absolutorium Wójta Gminy Sochocin. Druga uchwała została podjęta 

w listopadzie w sprawie wydania opinii dotyczącego projektu uchwały budżetowej na 2017 

rok. Tematyka posiedzeń byłą zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym 

przez Radę Gminy Sochocin. Ponadto w czerwcu Komisja zajmowała się rozpatrzeniem 

skargi w części dotyczącej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowe 

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej jest dołączone do materiałów na dzisiejszą 

Sesję a oprócz tego wszystkie protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej wraz  

z dokumentacją znajdują się  w Wydziale Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych. Osoby 

zainteresowane, mogą się zapoznać. Bardzo dziękuje za uwagę. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady poprosił Panią Annę Renatę 

Giranowską o przedstawienie sprawozdania. 

Pani Anna Renata Giranowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej przedstawiła 

sprawozdanie : 

Komisja w składzie: Anna Renata Giranowska – Przewodnicząca Komisji 

Grażyna Zofia Lejkowska – Członek 

Jakub Gburzyński – Członek 

Komisja Gospodarcza odbyła spotkania zgodnie z planem pracy Komisji Gospodarczej, oraz 

dodatkowo odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną na prośbę Wójta Gminy 



Sochocin. Protokoły z posiedzenia Komisji wraz z dokumentacją znajdują się w wydziale 

Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych. Dziękuje bardzo. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Zwrócił się z zapytaniem czy w 

związku ze sprawozdaniami są pytania. 

Nie było pytań i uwag.  

 

Ad –11 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 11„Dyskusja”. 

Zaproponował podjęcie dyskusji. 

Nie podjęto dyskusji. 

Ad – 12 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 12 

porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie  

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu 

zarządzania drogą krajową . Poprosił Pana Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin  

Panie Przewodniczący , Wysoka Rado! 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajową dotyczy poprawy 

bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 50 biegnącej w szerz naszej gminy. Zarządzanie 

drogami publicznymi może być przekazane między zarządcami w trybie porozumienia, 

chodzi o drogę krajową nr 50, której my nie jesteśmy właścicielami a będziemy pisać projekty 

na budowę zatok autobusowych, chodników i lewoskrętów. Poprawa bezpieczeństwa będzie 

dotyczyła lewoskrętów na skrzyżowaniach, zatok autobusowych ciągów pieszego  

w miejscowości Ciemniewo, Biele. Budowa lewoskrętów na skrzyżowaniach   

w miejscowości Kolonia Sochocin na odcinku od km 26 + 500 do km 27+200, również 

budowy zatoki autobusowej. W ubiegłym  roku podpisywaliśmy z  Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad tylko umowę porozumienia w sprawie użyczenia . W tym roku aby 

podpisać takie porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad musimy 

mieć uchwałę intencyjną, którą właśnie dzisiaj wprowadziliśmy jako pierwszą do porządku 

obrad. Proszę o przegłosowanie tego projektu uchwały by poprawić bezpieczeństwo. 



Dziękuje. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są 

pytania. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał Pana Wójta aby określił o jakie skrzyżowania 

chodzi. Radny w projekcie uchwały zauważył tylko trzy skrzyżowania. Na wcześniejszych 

spotkaniach rozmawiano o wszystkich skrzyżowaniach na odcinku drogi nr 50 biegnącej 

przez Gminę Sochocin. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin  odpowiedział, że na chwilę obecną  

z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od Kierownika Jednostki Rejonu  

w  Płońsku Pana Artura Śpiewaka dostał takie skrzyżowania jakie są w projekcie uchwały. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał Pana Wójta co znaczy „ na chwilę obecną”. Na 

spotkaniu z Panem Wójtem Pan Śpiewak był zainteresowany, żeby zrobić lewoskręt z drogą 

powiatową do miejscowości Drożdżyn, zwłaszcza tam pas ruchu drogowego jest dość szeroki. 

Radny stwierdził, że gmina nie zabiegała o utworzenie lewoskrętu w tym miejscu. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin  odpowiedział, że Gmina robi tylko 

projekty, środki przekazuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli będzie 

można włączyć to skrzyżowanie do uchwały, będziemy o tym rozmawiać. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny powiedział, ze takie były rozmowy i ustalenia. Na 

spotkaniu był Pan Przewodniczący, projektant, Pan Śpiewak i Radny rozmawiano o 

wszystkich skrzyżowaniach i o lewoskrętach które można zrobić. 

 Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin  powiedział, że to na razie jest uchwała 

intencyjna, porozumienie jest podpisane. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny powiedział, że chciałby aby w uchwale znalazł się zapis  

o lewoskręcie w miejscowości Biele/Wycinki z drogą powiatową, która prowadzi do 

Drożdżyna. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Kujawskiego  

i powiedział, że popiera to co powiedział Pan Wójt. Podkreślił, że uchwała jest uchwałą 

intencyjną i na pewno trzeba będzie podjąć jeszcze jedną uchwałę. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny powiedział, że chodzi o lewoskręt na drodze nr 50 na ulicy 

Magazynowej i rozpatrywano rondo z lewoskrętem do miejscowości Kondrajec. 



Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady powiedział, że wraz z Panem Wójtem 

był na Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Przewodniczących i tam odbyła się rozmowa o 

przebudowie drogi nr 50. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin powiedział, że po ustaleniach z Panem 

Mecenasem można zrobić autopoprawkę i zamieścić to skrzyżowanie do Drożdżyna tylko nie 

znamy konkretnych danych/kilometrów. 

Pan Krzysztof Rachuba – Radny zapytał o ulicę Magazynową. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że ulicy Magazynowej 

na razie nie było. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Mecenasa  

i powiedział, że jest to uchwała intencyjna i żeby doszła do skutku będziemy musieli podjąć 

jeszcze jedną uchwałę. 

Pan Piotr Zdziebłowski – Mecenas z Kancelarii Radcy Prawnego J. Nieściora 

Szanowni Państwo,  uchwała która wyraża zgodę na zawarcie porozumienia jeżeli to 

porozumienie ma obejmować jeszcze jakieś drogi, które tu nie są uwzględnione to jeżeli takie 

ustalenia zapadną to tą uchwałę trzeba będzie potem zmienić. Zmiana polega na dopisaniu o 

ile będzie gwarancja, że zarządcą drogi krajowej będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad to ona dysponuje środkami i płaci, wybiera wykonawców i decyduje o zakresie. 

Możemy w paragrafie pierwszym wprowadzić zmiany poprzez dopisanie jakiejś ulicy 

natomiast nie mamy gwarancji czy ta ulica w tym porozumieniu się znajdzie . Jeżeli ustalone 

zostało, że dodatkowe skrzyżowania czy dodatkowe ulice mają wejść w obręb tego 

porozumienia to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po takim ustaleniu zrobić uchwałę na sesji 

w sprawie zmiany. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady odpowiedział, że to będzie najlepsze 

wyjście z tej sytuacji. Pan Przewodniczący dodał, że w przyszłości droga będzie 

dwupasmowa. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że to przyszłość takie 

stwierdzenie padło na Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Przewodniczących. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady powiedział, że przyjmujemy tą 

uchwałę w tej formie i potem ewentualnie po uzgodnieniach Pana Wójta. Pan Wójt będzie  

w tej sprawie negocjował i na następnej Sesji przyjmiemy uchwałę zmieniającą tą uchwałę. 

Pan Wacław Rutkowski – Radny powiedział, że  lewoskręty powinny być zrobione  



w obrębie gminy. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin powiedział, że to co jest w uchwale 

gmina dostała od Generalnej Dyrekcji.  Gmina miała swoje zamiary mieliśmy chęci ale to ten 

pikietaż jest od Generalnej Dyrekcji oni też dobrze o tym wiedzieli. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny zwrócił się do Pana Wójta i powiedział, że rozmawiano na 

spotkaniu i  jeżeli Generalna Dyrekcja przedstawiła swój pikietarz trzeba było powiadomić 

Radnych, że te skrzyżowania o które zabiegali Radni nie zostały ujęte. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że to nie my 

dysponujemy środkami na inwestycje Generalna Dyrekcja dysponuje takimi kwotami i chce 

nam to zrobić. My tylko robimy dokumentację bo różnie bywa z załatwianiem takich spraw, 

różnie się mówi potem różnie się robi. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny zwrócił się do Pana Wójta i powiedział, że Pan Wójt nie 

powiadomił Radnych. Pan Wójt potrzebował Radnych gdy były pierwsze rozmowy gdzie 

przyjechał Pan projektant, pokazał nam wszystkie mapy, żebyśmy zaopiniowali i się 

przyjrzeli. Gdy trzy skrzyżowania weszły w grę po prostu Pan Wójt  nie potrzebował 

Radnych. Trzeba było wtedy powiedzieć my byśmy przyjechali i byśmy rozmawiali z Panem 

i Panem projektantem.  

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin zwrócił się do Pana Kujawskiego  

i powiedział, że taki pikietarz otrzymał na spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w Stępowie 

wtedy to było przekazane. Nie było możliwości powiadomienia Radnych. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny zwrócił się do Pana Wójta i powiedział, że Pan Wójt 

zawsze może powiadomić Radnych. Można zadzwonić do Pana Śpiewaka żeby przyjechał i 

wyjaśnił nawet na Sesji dlaczego tylko te skrzyżowania. Pan Kujawski poinformował, że na 

niektórych skrzyżowaniach obowiązuje prędkość do 90 km/h a na niektórych jest 

ograniczenie. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że jest tego świadomy. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny poprosił Pana Wójta żeby Pan Wójt zrobił wszystko w tym 

temacie, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani, ponieważ bezpieczeństwo na tej drodze jest 

dla wszystkich. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady powiedział, że Pan Wójt będzie 

interweniował w tej sprawie. Odpowie na następnej Sesji lub wcześniej jak będzie spotkanie 

Komisji Rewizyjnej. Wtedy Pan Wójt przekaże dlaczego tak się stało a nie inaczej. 



Pani Jolanta Maria Kochanowska –  Radna zaproponowała w związku z niejasnościami  

w tej uchwale zdjęcie jej z porządku obrad. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady powiedział, że to może zablokować 

dalsze prace. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska –  Radna powiedziała, że trzeba będzie szybciej do tego 

podejść i szybciej rozwiązać i na pewno terminy zostaną zachowane. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady powiedział, że to jest uchwała 

intencyjna i do niczego nie zobowiązuje. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska –  Radna zaproponowała aby dopisać sugestie Radnego 

Kujawskiego, które dzisiaj zgłosił wtedy wszystko będzie na piśmie tak jak powinno być. 

Pan Piotr Zdziebłowski – Mecenas z Kancelarii Radcy Prawnego J. Nieściora dodał, że to 

jest zabezpieczenie środków w budżecie  na wykonanie dokumentacji projektowej w 

szerszym zakresie niż w tym, który jest określony.  Nie ma gwarancji czy GDDKiA wykona 

roboty w tym zakresie. Oznacza to, że gmina wydatkuje środki na dokumentację projektową, 

która w 100% może nie być nigdy zrealizowana czyli wydatkujemy środki na dokumentację 

do tego co jest określone w projekcie uchwały i co chcemy ewentualnie dopisać. Nie jest to 

żadnym gwarantem tego, że GDDKiA zgodzi się wydać środki na budowę dodatkowej 

infrastruktury drogowej. Proponował bym zrobić w ten sposób, że o ile uda się wynegocjować 

po zawarciu uchwały  jeszcze dodatkowe środki na budowę a GDDKiA zapewni, że 

wydatkuje środki na budowę jeszcze dodatkowych elementów infrastruktury to wtedy 

zmienimy uchwałę. Dorzucanie do projektu uchwały kilku rzeczy nie oznacza, że GDDKiA  

to wykona.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady powiedział, że trzeba to poprzeć 

rozmowami i ustaleniami. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny zapytał Pana Wójta na jakiej podstawie GDDKiA 

planuje te a nie inne skrzyżowania o których wspominał Radny Kujawski. Na jakiej 

podstawie zostały wrzucone te trzy a nie pozostałe skrzyżowania. Czy był jakiś wniosek z 

urzędu o te trzy skrzyżowania. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że nie było wniosku  

a projekt uchwały dotyczący tych skrzyżowań Pan Wójt dostał od Dyrektora Śpiewaka. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny zapytał czy na tych spotkaniach były ustalenia ustne  

i na ich podstawie GDDKiA zrobiła takie a nie inne pisma. 



Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że tak. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny stwierdził, że konsultacje nie były potrzebne. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że nie wiadomo jakie 

środki GDDKiA przeznaczy na roboty. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny powiedział, że z GDDKiA powinno być pismo,  

że przeanalizują wnioski i przedstawią nam optymalną ofertę, którą nam mogą zrealizować. 

My ustalamy jedno, trzy, cztery skrzyżowania oni się na to godzą. Wychodzi na to, że idą do 

swoich biur i przesyłają nam zupełnie co innego niż było ustalone. Na podstawie czego? 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że to jest uchwała 

intencyjna trzeba zawrzeć porozumienie i dlatego jest ta uchwała. Porozumienie dokładnie 

jeszcze możemy zrobić i rozszerzyć,  trzeba będzie zrobić autopoprawkę do tej uchwały. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady powiedział, że nic nie stoi na 

przeszkodzie. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny zapytał czy przedstawiona oferta od strony GDDKiA 

opiera się o analizę finansową. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że nic mu nie wiadomo  

i dodał, że na terenie naszej Gminy to wszystko będzie robione ze środków GDDKiA  

a Gmina Dzierzążnia musi w 40% dofinansować budowę ronda. 

Pan Dariusz Kujawski – Radny powiedział, że nie zgadza się z Panem Wójtem, ponieważ 

Pan Projektant przywiózł proponowane projekty na większość skrzyżowań nie było tam 

skrzyżowania w Ciemniewie. Pan Kujawski wraz z Radnym Rachubą wnioskowali o 

dołączenie  skrzyżowania w Ciemniewie i skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do 

Drożdżyna, chodziło o lewoskręty. Przedstawione pikietarze, które przyniósł Pan Projektant 

dot. skrzyżowanie w miejscowości Biele, ronda w Sochocinie i lewoskrętu w Kolonii 

Sochocin i rozmawiano o tym, że dalej będą mapki zdobyte na następne odcinki dróg, że 

wszystkie lewoskręty na terenie Gminy Sochocin będą wykonane. I takie były ustalenia z 

Panem Śpiewakiem. Pan Śpiewak nie miał nic przeciwko tylko do ronda graniczącego z 

Gminą Płońsk, że GDDKiA się nie zgodziła. Pan Śpiewak zaopiniował pozytywnie lewoskręt 

z drogą powiatową do Drożdżyna. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin zaproponował, że przed podpisaniem 

porozumienia zorganizuje spotkanie z Panem Śpiewakiem i wprowadzi do porozumienia 

drogę do Kondrajca do Drożdżyna i ulicę Magazynową. 



Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zapytał czy Pan Wójt zorganizuje 

spotkanie. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że zorganizuje spotkanie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zapytał czy to wystarczy. 

 Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał jaki to będzie termin. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział, że najszybszy. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 12,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 1. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin na 2017 rok. Poprosił Pana Wójta o przedstawienie projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił o zabranie głosu Panią 

Marzannę Kucharzak Skarbnika Gminy. 

Pani Marzanna Kucharzak-  Skarbnik Gminy 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 

Przed Sesją otrzymaliście Państwo Radni poprawiony załącznik do WPF oraz skorygowane 

załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem 

i tekstem uchwały po korekcie. Za te utrudnienia przepraszam wynikają one z przyczyn 

obiektywnych, które omówię. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany nazwy 

przedsięwzięcia była „ Modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości 

Sochocin” zmieniono na  „ Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na 

terenie miejscowości Sochocin.” Ponadto skorygowano limit zobowiązań na przedsięwzięcia : 

Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin” było 150 tys. jest 500 tys. 

chodzi o ten łączny limit jest to nowe przedsięwzięcie gdzie będzie składny wniosek o 

dofinansowanie.  

W związku z uzyskaniem metryczki części oświatowej subwencji ogólnej, należało zmienić 

załącznik nr 2 wydatki, wprowadzając stosowne zmiany w rozdziałach 801 49 i 801 50 chodzi 



tutaj o finansowanie kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami . Z uwagi na zmianę 

przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu 

mogą być przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania drogami zgodnie  

z zawartymi porozumieniami. W związku z podjęta uchwałą dokonano zmiany załącznika 

inwestycje roczne wpisując właściwą nazwę zadania poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (…) z wszystkimi elementami i z prawej strony skorygowano ten zapis „droga w 

użyczeniu” Nie ma pojęcia „ użyczenie”. W przedstawionych projektach uchwał dokonano 

zmian : Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 374 tys. 247 zł. W 

dziale 600 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 137 tys. 596 zł to są środki z tytułu 

refundacji za przebudowę drogi w Smardzewie ona nie wpłynęła w ubiegłym roku tylko w 

tym  

w wysokości 189 tys.824zł skorygowano o minus 52 tys.228 zł już tegoroczną dotację. W 

dziale 750 zwiększono dochody o kwotę 49 tys. 869 zł na opracowanie programu rewitalizacji 

Gminy Sochocin. W dziale 754 zwiększono dotacje na zakup samochodu pożarniczego 

zgodnie  

z podpisaną umową o kwotę 100 tys. zł. W dziale 758 zwiększono dochody o kwotę 85 tys. 

189 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Wprowadzono wolne środki do budżetu   

w wysokości 626 tys.790 zł 17gr. i są to środki w całości przeznaczone na sfinansowanie 

deficytu. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1mln 151 tys. 037 zł 17 

gr. W dziale 600 transport i łączność zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o 

kwotę 179 tys. 880 zł. Dokonano korekty w wysokości wydatków na przebudowę drogi  

w Smardzewie, zmniejszono te wydatki  o kwotę 82 tys. 80 zł 33 gr. Ponadto wprowadzono 

kwotę 40 tys. zł na wykonanie projektu dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa  ruchu 

drogowego na drodze krajowej nr 50” szczegółowy zakres tego zadania będzie w 

porozumieniu zawartym z Wójtem a Dyrektorem GDDKiA po spotkaniu z Radą Gminy. W 

dziale 750 administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 55 tys. 410 zł na 

opracowanie programu rewitalizacji Gminy Sochocin. W dziale 754 zwiększono wydatki o 

kwotę 536 tys. 400 zł na zakup i wyposażenie samochodu pożarniczego. Ponadto dokonano 

przeniesienia paragrafu  

w działach 801 oświata i wychowanie i 921. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 186 

tys.233zł 50gr. są to środki przeznaczone na remont świetlicy w Milewie.  

Dziękuję. 



Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do projektu 

uchwały. 

Nie było pytań 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 

2017 rok .  

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 

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

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego. Poprosił 

Pana Wójta o omówienie projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin przedstawił uzasadnienie poinformował 

zebranych że pomoc dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą 

„Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej  

nr 3036W Sochocin – Malużyn.” Kwota udzielonej pomocy będzie stanowiła 50 % kosztów 

wykonania dokumentacji projektowej całkowity szacunkowy koszt wykonania dokumentacji 

to 150tys. zł Gmina Sochocin pokrywa 50% czyli 75 tys. zł. W związku z tym, że odcinek 

drogi znajduje się na terenie Gminy Sochocin wymaga modernizacji. Drugi projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu płońskiego dot. Wykonania dokumentacji 

projektowej pod nazwą: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3050 relacji Lisewo – 

Ślepowrony – Kołoząb. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 

80tys. zł a kwota udzielonej pomocy przez Gminę Sochocin to 50%. Pan Wójt poprosił o 

podjęcie tych dwóch projektów uchwał. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 



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

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego. Poprosił 

Pana Wójta o omówienie projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 

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

projekt uchwały w sprawie   dostosowania sieci szkół  podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. Poprosił Pana Wójta o omówienie projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił Panią Agnieszkę Wiśniewska 

o omówienie projektu uchwały. 

Pani Agnieszka Wiśniewska – Kierownik Wydziału Kadr, oświaty i spraw 

organizacyjnych poinformowała, że zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego 

wprowadzającymi reformę  oświaty Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu 

terytorialnego w terminie do 31 marca 2017 r. do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

– Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Rada 

Gminy uzyskała pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie uchwały 

Rady Gminy Sochocin w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

Pozytywne opinie wydały również związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego i 

Sekcja Oświaty  

i Wychowania NSZZ ” SOLIDARNOŚĆ” Regionu Płockiego. W związku z powyższym 

uznaje się za zasadne podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów 



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

projekt uchwały w sprawie  ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności  

i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane  dla nauczycieli szkół   

i przedszkola  prowadzonych przez   Gminę  Sochocin. Poprosił Pana Wójta o omówienie 

projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił Panią Agnieszkę Wiśniewską  

o omówienie projektu uchwały. 

Pani Agnieszka Wiśniewska – Kierownik Wydziału Kadr, oświaty i spraw 

organizacyjnych poinformowała, że finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli należy do organu prowadzącego placówki. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) w budżetach 

organów prowadzących na ww. cel wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan 

dofinansowania doskonalenia zawodowego, specjalności i formy kształcenia objęte 

dofinansowaniem zostały opracowane na podstawie wniosków i w porozumieniu z 

dyrektorami jednostek z terenu Gminy Sochocin. Podziału środków dokonano po zasięgnięciu 

opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów 

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

projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017  

w zakresie  utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin. Poprosił 

Pana Wójta o omówienie projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił Pana Jana Załęckiego   

o omówienie projektu uchwały. 



Pan Jan Załęcki – Kierownik Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

przedstawił projekt uchwały dotyczący środków finansowych jakie zostaną przekazane przez 

Wojewodę Mazowieckiego na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Bolęcinie. 

Zadanie utrzymania cmentarza należy do Skarbu Państwa. Skarb Państwa zabezpiecza środki 

finansowe, natomiast należyte utrzymanie tego obiektu należy do gospodarza terenu czyli 

Wójta Gminy w związku z powyższym jest podejmowana  uchwała na podpisanie 

porozumienia z Wojewodą na dofinansowanie. 

Nie było pytań. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 

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

projekt uchwały w sprawie  określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2017 roku Poprosił Pana 

Wójta o omówienie projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił Panią Barbarę Soćko - 

Ruszkowską  o omówienie projektu uchwały. 

Pani Barbara Soćko- Ruszkowska – przedstawiła uzasadnienie uchwały W związku z art. 

11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.) 

Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sochocin w 2017 roku” obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie; 

3) odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy; 

4) przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt; 



5) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

Przyjęcie powyższego Programu pozwoli ograniczyć na terenie Gminy Sochocin zjawisko 

bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt. 

W Programie wskazano podmioty zaangażowane w realizację programu, realizatorów 

Programu oraz wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację Programu. 

Projekt Programu został zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii, organizację 

społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub 

zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sochocin w 2017 roku. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 

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

projekt uchwały w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 



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

projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie. 

Poprosił Pana Kryspina Kadeja o zabranie głosu. 

Pan Kryspin Kadej- Dyrektor GOK w Sochocinie poinformował, że ostatni Statut  

w Ośrodku Kultury obowiązywał z 2005 r. Trzeba dopasować statut do bieżącej działalności 

Ośrodka  Kultury w związku  z dodatkowymi zadaniami jakie doszły przez ostatnie lata tj. 

Pamiątkowa Izba Guzikarstwa i czasowa wystawa guzikarstwa , która jeździ po Polsce. 

Dziękuję. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 13,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 

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

projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego                           

w Polsce. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 13 Radnych : „za” – 11,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 2. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 

Ad –13 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrad XXII Sesji Rady 

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

 

 

Protokół sporządziła:  

Iwona Białęcka 

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

www.sochocin.pl. dostępne do odsłuchu w Urzędzie Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 09-110 Sochocin pok. Nr 18. 

http://www.sochocin.pl/

