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Protokół Nr XXV/2017 

z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 7 lipca 2017 roku  

odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin 

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

 Stan Radnych -15, obecnych – 15 

 

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 XXV 

Nadzwyczajną 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 i Państwa Sołtysów 

2. Pana Andrzeja Romatowskiego– Wójta Gminy Sochocin  

3. Pana Piotra Zdziebłowskiego z Kancelarii  Radców Prawnych, 

4. Panią Marzannę Kucharzak –Skarbnika Gminy 

5. Kierowników Wydziałów Urzędu Gminy Sochocin 

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

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł  

do ipunktu 2 „Przyjęcie porządku obrad ”. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. 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 zmiany nazwy ulic XXX-lecia PRL i 40-lecia PRL w Sochocinie; 

4) w sprawie planu pracy Komisji Doraźnej Rady Gminy ds. analiz w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin  

oraz miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin. 

 

4. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy. 

 

 

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. 
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Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Poinformował, że Państwo Radni w materiałach na 

sesję otrzymali projekty uchwał.  

Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sochocin.  

Poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy o przedstawienie wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy Sochocin poprosił o przedstawienie dwóch 

projektów uchwał Panią Marzannę Kucharzak – Skarbnika Gminy. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała „ Panie Przewodniczący! Wysoka 

Rado! W przedstawionych projektach uchwał dokonano następujących zmian: Dochody ogółem 

budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę  35 000,00 zł.  W dziale 750 zwiększono dochody  

z tytułu darowizn  na organizację Dni Sochocina o kwotę 7 000,00 zł . Jest to kwota wpłat  

z ubiegłego tygodnia. W dziale 801 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 18 000,00 zł  

na realizację projektu „Lubię się uczyć”. W dziale 852 zwiększono dochody z tytułu dotacji  

o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania.  Wydatki 

ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę  35 000,00  zł. W dziale 600 zwiększono 

wydatki o kwotę 85 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi miejscowości 

Wierzbówiec”, zwiększono wydatki o kwotę 135 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej  

w miejscowości Kępa, zwiększono wydatki o kwotę  13 000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia - 

Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin oraz 

zwiększono o kwotę 15 400,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg. W dziale 754 zmniejszono 

wydatki o kwotę 250 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

Sochocin. W związku ze zgłoszeniem wniosku o zmianę przeznaczenia środków funduszu 

sołeckiego w miejscowości Niewikla dokonano zmian w załączniku obejmującym zadania 

realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Dziękuję bardzo.”  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik  

i zapytał czy są pytania. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna zapytała, jaką kwotę darowizn uzyskaliśmy  

w ubiegłym roku na „Dni Sochocina”. 
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Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy odpowiedziała: „ jest to kwota 26 000, 00 zł, 

natomiast teraz wprowadziłam 7 000 zł z ubiegłego tygodnia i cały czas następują wpłaty.” 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik  

i zapytał czy są pytania.                                                                                                            

Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałem się 

dowiedzieć - są środki zdejmowane z zakupu samochodu pożarniczego. Czy są pozyskiwane jakieś 

dodatkowe fundusze, że te środki są zdejmowane?” 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin odpowiedział: „W tej chwili  

to 100 000 zł. od Marszałka Województwa. Składaliśmy również wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska jesteśmy na liście rezerwowej. Na chwilę obecną naszej 

gminy nie stać, żeby wyłożyć bardzo dużą kwotę na zakup średniego samochodu ratowniczo -  

gaśniczego.” 

  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował i zapytał czy  

są pytania. 

Nie było pytań. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

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

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy  

o przedstawienie  trzeciego  projektu uchwały   w sprawie zmiany nazwy ulic XXX-lecia PRL 

i 40-lecia PRL w Sochocinie. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka 

Rado! W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej, obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, 

organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny,  

ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń  

lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce  

w latach 1944 – 1989. W wyniku przeprowadzonych w dniach 21.03.2017 do 18.04.2017 

roku konsultacji społecznych oraz na spotkaniach z mieszkańcami zaproponowano zmianę 

nazwy ulicy  XXX-lecia PRL na ul. Miłą oraz ulicę 40-Lecia PRL na ul. Ogrodową. Biorąc 

powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic jest w pełni 

uzasadnione. Dziękuję bardzo.”  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował i zapytał czy  

są pytania. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy dodał, że podejmowanie uchwał w sprawach 

nazw ulic należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.        

Pani Grażyna Lejkowska – Radna  zapytała:  „Chodzi o to, że pierwsze konsultacje odbyły 

się od marca do maja i potem prasa publikowała ile głosów poszczególne ulice zdobyły. 

Potem te konsultacje zostały zakończone i potem była druga tura tych konsultacji? 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział : „ Była druga tura tylko było mało 

osób z ulicy 40-lecia.  W dniu 2 maja po tym terminie wpłynęło pismo.”  

Pani Grażyna Lejkowska – Radna powiedziała, że nie wiedziała o tym terminie. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że to było robione na BIP-je.  

Pani Grażyna Lejkowska – Radna zapytała „Czy w gminie rolniczej jest zasadne ogłaszać 

informacje tylko na BIP-je.” 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że mieszkańcy ulic byli również 

powiadamiani. 

Pani Grażyna Lejkowska – Radna zapytała ile było głosów. 
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Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział, „Chce aby wypowiedziały  

się te osoby, które były na tych konsultacjach. Wiem o tym że na nazwę ulicy Miła była lista  

z podpisami 37 osób i w maju było jeszcze drugie spotkanie 17 głosów było za ulicą Miłą.” 

Pani Grażyna Lejkowska – Radna zapytała czy wypowiadali się  mieszkańcy ulicy. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że wypowiadali się mieszkańcy 

ulicy i zadeklarowali taką nazwę. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna powiedziała „ Jeżeli były pierwsze konsultacje 

to Pan Wójt wydał  Zarządzenie nr 13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

Czyli jeżeli była ta druga część tych konsultacji to też było jakieś zarządzenie  Pana Wójta?” 

 Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „mamy czas do złożenia, Rada 

Gminy ma czas do uchwalenia nazw ulic do końca sierpnia tego roku. Te spotkanie było 

zrobione z mojego polecenia.”  

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna zapytała czy bez zarządzenia. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że bez zarządzenia. 

Pani Grażyna Lejkowska – Radna zapytała czy te pierwsze konsultacje były wyrzucone  

do kosza. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że „Nie zostały wyrzucone. 

Połączono wszystko razem i razem brano pod uwagę. W pierwszych konsultacjach ulica Miła 

miała 37 głosów i potem w drugim spotkaniu było 16 lub 17 głosów. Pan Wójt zapytał czy 

Pani Jolanta Maria Kochanowska ma coś innego?” 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna odpowiedziała, że „ ma protokół zbiorczy  

z wyników przeprowadzania konsultacji społecznych z 24 kwietnia ze strony Urzędu Gminy. 

W tym protokole zbiorczym na ulicę XXX- lecia padły następujące propozycje : Ogrodowa, 

Letnia, Piękna, Jana Pawła itd. Mostowa 3 osoby zagłosowały, na Warszawską 13 osób,  

na Miłą 1 propozycja. W tym protokole jest tak podane. Na ulicę  40- lecia Łąkowa  

2 propozycje, Miłą 2 propozycje Jana Pawła 3 propozycje, Wesoła 3 propozycje, Płocka 13. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy zapytał czy jest to protokół z pierwszego  

czy drugiego posiedzenia. 
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Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna odpowiedziała, że z pierwszego posiedzenia.  

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy dodał, że do Urzędu Gminy Sochocin wpłynęło 

pismo z podpisami 37 osób plus 3 osoby z pierwszych konsultacji więc to daje dość dużą 

ilość głosów. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna odpowiedziała, że: „pierwsze konsultacje 

zamykają się w zbiorczym protokole z przeprowadzenia konsultacji. Protokół znalazłam  

na stronach urzędu gminy. Skoro były przeprowadzane drugie konsultacje z mieszkańcami  

tej ulic, my nie mamy tych danych.” 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odczytał pismo mieszkańców ulicy XXX-lecia 

PRL z prośbą o zmianę nazwy ulicy na ulicę Miłą. Podpisano 37 mieszkańców ulicy. Pismo 

wpłynęło 2 maja 2017 roku. Data na piśmie 28 kwietnia 2017 rok. Konsultacje 

przeprowadzono 28 kwietnia 2017 roku. 

Pan Wójt zapytał Panią Jolantę Marię  Kochanowską czy przyjęłaby takie pismo i dodał,  

że to jest lista, którą dostarczono do Urzędu Gminy.  

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna odpowiedziała,  że „ Ja nie mam nic przeciwko 

temu skoro są takie dyskusje i konsultacje i taka jest wola mieszkańców ulicy. Jest 

demokracja i ludzie mają prawo wybrać.” 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny powiedział „ Dobrze, że tu się dyskusja zawiązała,  

ale przede wszystkim powinniśmy brać pod uwagę głos tych mieszkańców, którzy mieszkają 

na tej ulicy jednej czy drugiej. To oni będą nosić nazwę w dokumentach a nie my. Bardzo 

dobrze się stało, że Pan Wójt doprowadził do takiego spotkania. Ludzie mieli okazję ze sobą 

porozmawiać a nie w formie papierowej, elektronicznej gdzieś obieg poza ludźmi. Dogadali 

się wiem, że na ulicy 40-lecia byli prawie wszyscy, 16 do 1 wynik na Ogrodową. Tutaj 

również mamy podpisy, które są absolutnie ważne i nie możemy pomijać tego faktu. I to,  

że tak powiem czy to się dzieje w ramach tych pierwszych konsultacji czy są rozszerzane 

dzięki decyzji Pana Wójta to już nie istotne. Uszanujmy wolę mieszkańców tych ulic  

i przyjmijmy w tej formie uchwałę, która dzisiaj jest proponowana. Dziękuję bardzo.”  

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował i zapytał czy są 

pytania. 
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Nie było pytań. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic XXX-lecia PRL i 40-lecia PRL w Sochocinie. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego 

Komisji Doraźnej o przedstawienie  projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji 

Doraźnej Rady Gminy ds. analiz w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sochocin oraz miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Sochocin.  

Pan Wacław Rutkowski – Przewodniczący Komisji Doraźnej odczytał uzasadnienie  

do uchwały: „W sprawie planu pracy Komisji Doraźnej ds. analiz Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin i  Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sochocin. Zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Komisje 

podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. 

Zgodnie z §79 ust.2 Uchwały Nr XI/89/2008  Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja 2008 

roku w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9814 ze zm.) 

przedmiot, zasady i tryb działania komisji stałych, zakres zadań komisji doraźnych oraz skład 

osobowy komisji określa rada w odrębnej uchwale. W związku z powyższym na spotkaniu w 

dniu 5 lipca 2017 r. Komisja Doraźna ds. analiz Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin i  Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sochocin ustaliła projekt planu pracy na 2017 rok. Reasumując 

przedkładam projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Doraźnej ds. analiz Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin  

i  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sochocin.”  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował i zapytał czy  

są pytania. 

Pan Wacław Rutkowski – Przewodniczący Komisji Doraźnej zwrócił się do Pana Wójta  

i zapytał kiedy odbędzie się spotkanie z urbanistą. 
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Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że trzeba zorganizować spotkanie  

z Panem Korpantym aby autor projektu mógł się odnieść do uwag oraz dodał, że będzie dążył 

do spotkania dwóch zespołów urbanistycznych Pana Korpantego i Pana Chojnackiego.  

Pan Wacław Rutkowski – Przewodniczący Komisji Doraźnej poprosił o szybkie 

zorganizowanie spotkania. Na początek z zespołem Pana Chojnackiego. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poprosił aby Komisja Doraźna ustaliła czy chce 

aby spotkanie odbyło się w szerszym gronie tj. z Radnymi i Sołtysami czy tylko sama 

Komisja Doraźna.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował i zapytał czy  

są pytania. 

Nie było pytań. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Doraźnej Rady Gminy ds. analiz w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin oraz 

miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin.  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy oddał Głos Panu Wójtowi. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy zaprosił wszystkich zebranych na XI Dni 

Sochocina 8 lipca 2017r. sobota godz. 17.00 Stadion Gminny. 
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Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXV 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy słowami „Zamykam obrady XXV Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy. Dziękuję Państwu za uwagę.” 

                                                                                 

                                                                                                

 

Protokół sporządziła:  

Iwona Białęcka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sochocin www.sochocin.pl.  

 

http://www.sochocin.pl/

