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Protok61 Nr Xx/2012
z XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin
z dnia 20 maja 2013 roku
w sali narad Urz<rdu Gminy Sochocin
pod przewodnictwem Pana Dariusza Swiercza
- PrzewodnicZ4cego Rady Gminy
Obrady rozpocz<rto 0 godz. 12.00
Zakonczono 0 godz. 13.00
Stan Radnych - 15

Ad

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

gmmnym

0

samorzqdzie

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - otworzyl XX

Nadzwyczajnq Sesjy Rady Gminy Sochocin VI kadencji samorzqdu gminnego. Stwierdzil, ze
w Sesji uczestniczy 15 Radnych, czyli quorum Radnych wladne do podejmowania
prawomocnych uchwal.
Nastypnie powital Panstwa Radnych i Panstwa Soltys6w, Paniq Anny Zwierzchowskq 
W6jta Gminy Sochocin, Pana Jana Stypky - Dyrektora Zakladu Uslug Wodnych dla Potrzeb
Rolnictwa w Mlawie, Pana Jerzego Ryzinskiego - Zastypcy W6jta Gminy Sochocin, Paniq
Elzbiety Krauze - Sekretarza Gminy, Paniq Marzanny Kucharzak - Skarbnika Gminy, Pana
Jacka Niesciora - przedstawiciela Kancelarii Radc6w Prawnych w Pultusku, dyrektor6w

e

plac6wek oswiatowych (wedlug listy obecnosci), kierownik6w jednostek organizacyjnych
(wedlug listy obecnosci), Paniq Mileny Konopky - Prezesa Gminnego Zakladu Komunalnego
Sp. z

0.0.

w Sochocinie, kierownik6w wydzia16w (wedlug listy obecnosci), przedstawicieli

medi6w: "Tygodnika Ciechanowskiego", gazety lokalnej "Plonszczak PRESS", Wirtualnego
Plonska oraz mieszkanc6w gminy Sochocin przybylych na dzisiejszq sesjy.

Ad-2

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil porzqdek obrad
w nastypujqcej kolejnosci:
Proponowany porzqdek obrad:
1
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przyj~cie porzqdku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu
27 marca 2013 roku.
4. Podj~cie uchwal:
1) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod(( i zbiorowe
odprowadzanie sciek6w na terenie gminy Sochocin,
2) w sprawie ustalenia oplaty za zrzut sciek6w dowozonych pojazdami
asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni sciek6w,
3) w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystosci i porz<fdku na terenie gminy
Sochocin,
4) w sprawie okreslenia szczeg610wego sposobu i zakresu swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczon<f przez wlaSciciela
nieruchomosci oplat(( za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) w sprawie okreslenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za pojemnik 0 okreslonej pojemnosci,
6) w sprawie okreslenia rodzaj6w dodatkowych uslug swiadczonych przez gmin((
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci
i zagospodarowania tych odpad6w oraz wysokosci cen za te uslugi.
5. Zamkni~cie obrad XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Przewodnicz<fcy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - zapytal, czy ktos z Paitstwa Radnych
chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego porZ<fdku obrad.

Pan Andrzej Romatowski - Radny

powiedzial, co nast((puje: " Panie Przewodnicz<fcy,

Wysoka Rado zglaszam wniosek formalny, aby w punkcie 4 po podpunkcie 6 wprowadzi6
poprawki, kt6re podpisalo OkOfO 10 radnych. Poprawki dotycz<f uchwaly Rady Gminy
Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej oplaty. Dotyczy to § 2
ust. 2, kt6ry okresla nizsz<f stawk(( oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jezeli
odpady komunalne s<f zbierane i odbierane w spos6b selektywny, w wysokosci 9 zl.
osobalmiesi<fc wnosimy 0 obnizenie stawki oplaty do 8 zl. osobalmiesi<fc.
2. lednoczesnie wnosimy 0 zamieszczenie w uchwale postanowienia, ze jezeli na
nieruchomosci zamieszkuj<f wi((cej niz cztery osoby to oplat(( nalicza si(( od czterech os6b.
Uzasadnienie: Przyj((ta w uchwale stawka 9 zl jest w naszej ocenie za wysoka. Proponujemy
j<f ustalic w wysokosci 8 zl. lednoczesnie uwai:amy, ze r6wniez w gminie Sochocin
analogicznie jak w gminie Plonsk rodziny wieloosobowe powinny korzystac z ograniczenia
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w naliczaniu wysokosci oplaty, a mianowicie przy liczbie

wi~kszej

niz cztery oplata bylaby

naliczana tylko od czterech os6b. Takie pismo otrzymal Pan Przewodniczqcy od Pana
Wiceprzewodniczqcego. Podpisalo 10 Radnych."

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - odpowiedzial, ze wlasnie otrzymal

przed chwilq to pismo.

Nast~pnie

Przewodniczqcy Rady Gminy wyjasnil, ze poprawki

dotyczq projektu uchwaly, kt6ry nie byl proponowany przez Paniq W6jt, kt6ra zlozyla
wniosek 0 zwolanie sesji nadzwyczajnej.
Przewodniczqcy Rady Gminy dodal, ze to Pani W6jt jako wnioskodawca zdecyduje czy
mozna zmienic porzqdek obrad poprzez wprowadzenie proponowanych poprawek.

Pan Jacek Niescior - Radca prawny

dodal, ze zgodnie z tym co powiedzial Pan

Przewodniczqcy na sesji nadzwyczajnej wymaganajest zgoda wnioskodawcy, czyli Pani W6jt
na wprowadzenie zmian w porzqdku obrad.

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy

wyjasnila, iz zmiany zaproponowane przez

Pana Andrzeja Romatowskiego dotyczq bardzo wai:nych

rozstrzygni~c

dotyczqcych calego

systemu gospodarowania odpadami.
Pani W6jt dodala, ze takich rzeczy nie proponuje

si~

z zaskoczenia, poniewaz Sq to wai:ne

sprawy dla mieszkailc6w oraz dla budzetu gminy. Ten system musi

e

si~

samofinansowac.

Gmina obecnie jest w trakcie procedur przetargowych i proponowanie nowych stawek,
rozwiqzan i nowych metod w taki spos6b jest nierozwazne. Nad tym trzeba si~ zastanowic,
przeliczyc, ale nie na trzy dni przed rozstrzygni~ciem przetargu.
Na zakonczenie Pani W6jt dodala, ze jest to temat do dyskusji, do rozwiqzania, ale nie na
dzisiejszej sesji, nie z zaskoczenia.
Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - nie wyrazila zgody na rozszerzenie w dniu
dzisiejszym porzqdku obrad. Dodala, ze jest to temat do dyskusji, bye moze na

nast~pnej

sesji.
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczqcy Rady Gminy - wyjasnil, ze jezeli dziesiycioro
Radnych podpisalo wymieniony wniosek, to byl to powod, aby wczesniej zlozyc wniosek
o zwolanie w tym temacie sesji nadzwyczajnej.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze w tej calej sprawie chodzi
o mieszkailcow, poniewaz w naszej gminie jest duzo rodzin powyzej czterech osob. Pan
Stanislaw Kwiatkowski dodal, ze tematem dzisiejszej sesji nadzwyczajnej Sll takze sprawy
smieciowe, wiyc zasadnym jest w tym momencie nad tym podyskutowac. Pan Stanislaw
Kwiatkowski dodal, ze mozna dokonac zmian w specyfikacji.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy

wyjaSnila, ze jezeli zostanll wprowadzone

zmiany do specyfikacji wowczas gmina nie zdllzy z przetargiem do 1 lipca 2013 roku. Tak
wazne kwestie trzeba spokojnie przedyskutowac i przeliczyc, ale nie na dzisiejszej sesji.
Temat jest otwarty.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczqcy Rady Gminy - wyjasnil, ze przeanalizowal ile
w naszej gminie jest rodzin wielodzietnych (powyzej 5 osob). Jest to okolo 7 %.
Przewodniczllcy Rady dodal, ze gdyby obnizyc tym rodzinom oplaty, to pozostali mieszkailcy
bydll mieli oplaty wyzszll 0 1, 2 zl.

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - zapytal, czy Pan Przewodniczllcy mial na mysli piyc
rodzin w jednym gospodarstwie.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczqcy Rady Gminy - odpowiedzial, ze mial na mysli
5 osob w jednym gospodarstwie domowym.

Pani Anna Zwierzchowska - W 6jt Gminy - powiedziala, ze na ten temat byly wczesniej
dyskusje i juz wtedy byla mowa, ze jezeli ustawa umozliwi roi:nicowanie stawek, to te stawki
bydll zroi:nicowane. Natomiast nalezy poczekac do rozstrzygniycia przetargu, bo wtedy
bydzie wiadomo, jakie bydll ostatecznie stawki i wtedy bydzie mozna rozmawiac
o konkretnych kwotach.
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Pani W6jt dodala, ze jej intenej,!: i intenej,!: Rady jest takie zorganizowanie systemu
gospodarki

odpadami,

aby

byl

najkorzystniejszy

dla

wszystkieh

mieszkane6w

z uwzglydnieniem sytuaeji tyeh, kt6rzy s,!: w najtrudniejszej sytuaeji materialnej. Taki jest
nasz eel.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz::tcy Rady Gminy - dodal, ze nie rna w znowelizowanej

ustawie

0

utrzymaniu ezystosei i porz'!:dku w gminaeh punktu, kt6ry nie bylby zaskarzony do

s,!:du ezy trybunalu. W sejmie jest wiele poprawek i dalej nie nie wiadomo, co z t'!: ustaw'!:.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - dodal, ze byl ezas i wiele gmin z tego skorzystalo,

aby wprowadzie zmiany do uehwal w postaci zr6mieowania stawek oplaty za odpady.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze inne gmmy, kt6re

wprowadzily te zmiany nie podjyly stosownyeh uehwal w odpowiednim ezasie jeszcze przed
wejsciem w zycie znowelizowanej ustawy. W momencie, kiedy znowelizowana ustawa
weszla w zycie gminy te mialy obowi,!:zek juz zastosowania nowych rozstrzygniye prawnych.
Nasza gmina podjyla te uchwaly wczesniej, co oczywiscie nie zamyka sprawy. Pani W6jt
wyjaSnila, ze nie moze bye takiej sytuacji, zeby Przewodnicz,!:cy Rady w trakcie sesji
otrzymal wniosek podpisany przez grupy Radnych.
Pani W6jt zadala pytanie najakiej podstawie radni proponuj,!: stawky w wysokosci 8 zl ?"

Pan Andrzej Romatowski - Radny

odpowiedzial, ze na podstawie podobienstwa

w s,!:siednich gminach Plonsk i Joniec.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy

odpowiedziala, ze stawki powinny bye

ustalane na podstawie realnych wyliczen koszt6w systemu naszej gminy, a nie z por6wnania
•

•

•

*

z Innyml gmmaml.
Pani W6jt dodala, ze sprawa merytorycznej dyskusji jest otwarta po rozstrzygniyciu
przetargu, po kt6rym bydzie mozna przestawie racjonalne przeslanki do podjycia decyzji na
temat r6znicowania stawek. Nie mozna dziala6 z zaskoczenia i odnosie siy do tego, co jest
w innych gminaeh.
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Pan Andrzej Rutkowski -

o

opini~:

Wiceprzewodnicz~cy

Rady Gminy - poprosil

Radc~

Prawnego

Dlaczego Radni nie mog'l przeglosowae zmiany porz'ldku obrad na sesji

nadzwyczajnej.

Pan Jacek Niescior - Radca Prawny - wyjasnil, iz to wynika wprost z przepis6w ustawy

o samorz'ldzie gminnym. Na sesji nadzwyczajnej porz'ldek obrad moze bye zmieniony tylko
za zgod'l wnioskodawcy.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - dodala, ze Wiceprzewodnicz'lcy Rady

b~d'lc

u Pani W6jt w gabinecie w pi'ltek, umawiaj'lc spotkanie nic nie wspomnial na temat
przedstawionych propozycji Radnych.

Pan Andrzej Rutkowski -

Wiceprzewodnicz~cy

Rady - stwierdzil, ze jeszcze w pi'ltek nie

wiedzial 0 tych propozycjach.

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - stwierdzil, ze nalezy

post~powae

wedlug prawa.

Jezeli bez zgody wnioskodawcy nie mozna wniese poprawek do porz'ldku obrad, to nalezy
zakonczyc dyskusj~.
Pan Tomasz Wiktorowicz wyjasnil, ze jest inne rozwi'lzanie, a mianowicie wnioskodawcy
mog'l zlozye wniosek 0 kolejn'l sesj~ nadzwyczajn'l z podaniem tematu. To b~dzie zgodne
z ustaw'l i statutem.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zaproponowal nieformalne

spotkanie, na kt6rym zostan'l przedyskutowane przedstawione propozycje. Dodal, ze moze to
bye takze sesja nadzwyczajna.

Pan Andrzej Romatowski - Radny

przychylil

si~

do propOZYCJI zwolania seSJl

nadzwyczajnej.

6
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz=lcy Rady Gminy - dodal, ze wniosek 0 zwolanie sesji

nadzwyczajnej musi spelniac wymogi fonnalne i wraz z nim powinien bye przedstawiony
projekt uchwaly.

Przewodniczqcy Rady Gminy zapytal, czy ktos chcialby zabrae glos w sprawie porzqdku
obrad.

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy

wprowadzony projekt uchwaly w sprawie

wyjasnila, iz do porzqdku obrad zostal

okreslenia szczeg610wego sposobu i zakresu

swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczonq przez wlasciciela nieruchomosci
op1atcr za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do tego projektu Sq zmiany i dlatego
nalezy zmienic projekt uchwaly. Nastcrpnie Pani Anna Zwierzchowska poprosila
o wykreslenie w punkcie 4 podpunktu 6, czyli projektu uchwaly w sprawie okreslenia
rodzaj6w dodatkowych uslug swiadczonych przez

gmin~

w zakresie odbierania odpad6w

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w oraz
wysokosci cen za te uslugi, poniewaz tresc tego projektu miesci sicr w tresci projektu uchwaly
z podpunktu 5.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz=lcy Rady Gminy - poddal pod glosowanie poprawkcr

wprowadzonq przez Paniq W6jt.

Wyniki gtosowania:
Gtosowato 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymat si y od gtosu" - O.

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze poprawka zostala przyjcrta jednoglosnie.
Nast~pnie

Przewodniczqcy Rady poddal pod glosowanie porzqdek obrad wraz z poprawkq.

Proponowany porzqdek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przyj~cie porz=ldku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z Sesji Rady Gminy Sochocin
27 marca 2013 roku.

odbytej

w

dniu
7
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4.

Podj~cie

ucbwal:
1) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe
odprowadzanie sciek6w na terenie gminy Sochocin,
2) w sprawie ustalenia oplaty za zrzut sciek6w dowozonych pojazdami
asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni sciek6w,
3) w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystosci i porz'!-dku na terenie gminy
Sochocin,
4) w sprawie okreslenia szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczon,!- przez wlasciciela
nieruchomosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) w sprawie okreslenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za pojemnik 0 okreslonej pojemnosci,
5. Zamkni~cie obrad XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Wyniki glosowania:
Gtosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymal si y od glosu"

O.

Przewodnicz,!-cy Rady Gminy stwierdzil, ze porz,!-dek obrad zostal przyjyty jednoglosnie.

Ad-3

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

"

Przyjycie

protokolu

z

XIX

Sesji

Rady

Gminy

Sochocin

odbytej

w

dniu

27 marea 2013 roku". Nastypnie zapytal, czy w tym pUnkcie ktos z Pailstwa Radnych
chcialby zabrac glos.

Nikt nie zabral glosu.

Przewodnicz,!-cy Rady Gminy poddal pod glosowanie protok61 z XIX Sesji Rady Gminy
Sochocin odbytej w dniu 27 marca 2013 roku
Wyniki glosowania:
Gtosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw"

0, "wstrzymal sicr od glosu"

O.

Przewodnicz,!-cy Rady Gminy stwierdzil, ze protok61 zostal przyjyty jednoglosnie.
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Ad-4
Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz:i!cy Rady Gminy - przedstawH plerwszy projekt
uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodff i zbiorowe

odprowadzanie sciek6w na terenie gminy Sochocin. Zapytal, czy ktos chcialby zabrac glos
w sprawie tej uchwaly.
PrzewodniczCl-cy Rady Gminy poprosil

0

zabranie glosu Pana Jana Stypky

- Dyrektora

Zakladu Uslug Wodnych d1a Potrzeb Ro1nictwa w Mlawie.

Pan Jan

St~pka

- Dyrektor Zakladu Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie

wyjasnH, iz wzorem z poprzednich 1at zostala zlozona do Urzydu Gminy Sochocin taryfa na
zbiorowe zaopatrzenie wodne i rozprowadzanie sciek6w. Jest to obowi<lZek kaZdego
przedsiybiorstwa wodno

kanalizacyjnego, aby takCl- taryfy raz do roku przedstawic.

Pan Jan Stypka dodal, ze byl w Urzydzie Gminy w sprawie om6wienia tych stawek.
W wyniku negocjacji zostaly one podwyzszone

0

2,4%, czy1i

0

7 groszy woda, a scieki

0

10

groszy. W6wczas woda kosztowalaby 2,80 zl, a scieki 4 zllml.
Pan Dyrektor poprosil 0 zadawanie pytaiJ..

Pan Zygmunt Pierzchala - Radny - zapytal

0

oplaty abonamentowCl- za wodomierze,

poniewaZ jej nie bylo.

Pan Jan

St~pka

- Dyrektor Zakladu Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie 

odpowiedzial, ze abonament jest od wie1u 1at, takZe w sCl-siednich gminach.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - zapytal, d1aczego wodajest taka droga. Wyjasnil, ze
spoleczenstwo jest biedne, a musi placic za wody, scieki, podatki. Pan Stanislaw Kwiatkowski
dodal, ze nie zaglosuje za przyjyciem tej uchwaly.

9

•

Pan Jan

St~pka

- Dyrektor Zakladu Uslug Wodnycb dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie

odpowiedzial, ze trudno jest siy odniesc do inflacji.
Pan Dyrektor wyjasnil, ze w s'lsiednich gminach S'l wyzsze stawki za wody.

Pani Lucyna Jankiewicz - Radna

zapytala, czy Zaklad Uslug Wodnych w Mlawie

zaopatruje gminy Nowe Miasto, poniewaZ tam s'l 0 wiele mniejsze stawki za wody.

Pan Jan

St~pka

- Dyrektor Zakladu Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie

odpowiedzial, ze Zaklad Uslug Wodnych w Mlawie zaopatruje gminy Nowe Miasto, ale nie
pamiyta jakie tam S'l stawki.

'..

Pani Anna Zwierzchowska - W ojt Gminy - powiedziala, ze wczesniej zaproponowane
stawki byly wyzsze

0

o wskainik inflacji, czyli

17 %. Natomiast po negocjacjach ten wzrost jest wiykszy tylko
0

2,4%.

Pani W6jt dodala, ze jezeli Rada Gminy nie podejmie tej uchwaly to i tak te stawki byd'l
obowiClZywaly.
Przewodnicz'lcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly:
(bez numeru) - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w

wod~

i zbiorowe odprowadzanie sciekow na terenie gminy Sochocin
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 6 Radnych, "przeciw" - 9, "wstrzymaf sity od glosu" - O.

Przewodnicz'lcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala odrzucona.
Nastypnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz'lcy Rady Gminy - przedstawil projekt
uchwaly w sprawie ustalenia oplaty za zrzut sciek6w dowozonych pojazdami

asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni sciek6w. Zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych
chcialby zabrac glos w sprawie tej uchwaly.

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - zauwazyl, iz do oczyszczalni sciek6w dociera wiycej
sciek6w pojazdami asenizacyjnymi niz te, kt6re po winny naturalnie splyn'lc przez co zostanie
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zaburzona praca oczyszczalni. Jest to oczyszczalnia biologiczna i funkcjonuje za zasadzie
stalego doplywu sciek6w.
Pan Tomasz Wiktorowicz zlozyl wniosek do os6b, kt6re zajmuj'l

si~

oczyszczalni'l sciek6w,

aby zwr6cily na to uwagy, poniewai: w konsekwencji oczyszczalnia moze przestac dzialac.

Pani Anna Zwierzchowska -W6jt Gminy - powiedziala, ze zgadza siy z Panem Tomaszem

Wiktorowiczem. Dodala, ze wiele os6b korzysta z woz6w asenizacyjnych, poniewai: nie maj'l
kanalizacji. Jui: w tym roku ruszy rozbudowa kanalizacji sanitarnej.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz1fcy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt

uchwaly:
XXJ173/2013 - w sprawie ustalenia oplaty za zrzut sciek6w dowozonych pojazdami

asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni sciek6w

Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "zan

-

10 Radnych, "przeciw" - 4, "wstrzymal si~ od glosu"

I.

Przewodnicz'lcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podjyta. wiykszosci'l glos6w.
Nastypnie Przewodnicz'lcy Rady Gminy - Dariusz Swiercz

przedstawil trzeci projekt

uchwaly w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystosci i porz1fdku na terenie gminy
Sochocin. PoprosH Pani'l Ann'l Zwierzchowsk'l
Pani Anna Zwierzchowska- W6jt Gminy

W6jta Gminy -

0

zabranie glosu.

wyjasnila, ze proponowane zmiany Regulaminu

utrzymania czystosci i porz'ldku na terenie gminy Sochocin dotycz'l gl6wnie
odbioru odpad6w komunalnych

cz~stotliwosci

zwiykszenie czystotliwosci odbioru odpad6w.

Druga zmiana dotyczy rezygnacji z organizacji stalego punktu odbioru odpad6w
komunalnych na rzecz

zorganizowania mobilnego, obwoznego punktu i wprowadzenia

dwukrotnego odbierania tych odpad6w w ci'lgu roku.
Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny

z naszej gminy widzi

potrzeb~ wi~kszych

powiedzial, iz po rozmowle z przedsiybiorc'l
pojemnik6w na smieci dla takich przedsiybiorc6w.
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Pani Anna Zwierzchowska- Wojt Gminy

odpowiedziala, ze w Regulaminie zostaly

przedstawione zmiany dotycz(}.cego zwiykszenia czystotliwosci odbioru odpad6w, czyli z
korzysci(}. dla tych os6b.

Pan Dariusz Swierez - Przewodniez~cy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaly:

XXl174/2013 - w sprawie zmian Regulaminu utrzymania ezystosei i

porz~dku

na terenie

gminy Soehoein
Wyniki gtosowania:
Gtosowato 15 Radnych : "za"

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

Przewodnicz(}.cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjyta jednoglosnie.

Pan Dariusz Swierez - Przewodnicz~ey Rady Gminy - przedstawil kolejny projekt
uchwaly w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug

w

zakresie

odbierania

odpadow

komunalnych

od

i zagospodarowania tyeh odpad6w, w zamian za

nieruchomosci

oplat~

wlascicieli
uiszczon~

nieruehomosei

przez wlasciciela

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapytal, czy ktos

chcialby zabrac glos w tej sprawie.

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - wyjasnila, ze wszelkie zmiany zostaly napisane
pogrubionym drukiem. Zmienil siy w § 3 ust. 1 pkt 1

odpady ulegaj(}.ce biodegradacji

odbierane byd(}. co najmniej raz w miesi(}.cu. W § 4 ust. 1 zostal opisany pUnkt selektywnego
zbierania odpad6w oraz mobilna zbi6rka odpad6w.
W § 5 ust.l pkt 2 zapis: " Za odpady zgromadzone w pojemnikach lub innych urz(}.dzeniach
niespelniaj(}.cych wymog6w, w zwi(}.zku z niezachowaniem postanowien regulaminu
wytw6rca odpad6w poniesie koszty wywozu".
Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze gmma musi zabezpieczyc
mieszkailcom pojemniki i worki na odpady. W specyfikacji obowi(}.zek ten zostal przesuniyty
na odbiorcy odpad6w, kt6ry bydzie musial dostarczyc mieszkailc6w odpowiednie worki
i pojemniki. Mieszkancy nie byd(}. mogli miec dowolnych work6w i pojemnik6w. W ust. 5
zostala zapisana godzina,

0

kt6rej nalezy wystawic odpady do odbioru.
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W § 6 : "Ustala si<r, iz Gmina przejmuje od wlascicieli nieruchomosci w zamian za uiszczon!'!
oplat<r za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiqzek wyposazenia nieruchomosci
w pojemniki sluz!,!ce do zbierania odpad6w komunalnych oraz utrzymywanie tych
pojemnikow w odpowiednim stanie sanitarnym, porz!,!dkowym i technicznym.
Pani W6jt dodala, ze zgodnie z ustaw!'! to mieszkancy maj!,! obowi!,!zek zaopatrzyc sit( worki
i pojemniki. W naszym przypadku, to gmina dostarczy mieszkaflcom pojemniki. Koszt
pojemnika zostal wliczony w kwot<r 9 zl, wi<rc de facto oplata bt(dzie wynosic proponowane
wczesniej przez Radnych 8 zl.

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy - zapytal, w czym bt(dzie
przechowywany popi61.

e

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy

odpowiedziala, ze popiol bt(dzie gromadzony

w pojemnikach na odpady mieszane.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczqcy Rady Gminy

poddal pod glosowanie projekt

uchwaly:

XXl175/2013 - w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug
w

zakresie

odbierania

i zagospodarowania

odpadow

komunalnych

od

wlascicieli

nieruchomosci

tych odpadow, w zamian za uiszczonq przez wlasciciela

nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Wyniki grosowania:

e

Gfosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymar si y od grosu"

O.

Przewodnicz!'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podjt(ta jednoglosnie.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczqcy Rady Gminy - przedstawil ostatni projekt uchwaly
w sprawie okreslenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
pojemnik 0 okre§lonej pojemnosci. Poprosil Pani!,! Ann<r Zwierzchowsk!,! - Wojta Gminy
o zabranie glosu.
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Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy -- wyjasnila, iz zmiana polega na zaokr£!gleniu do
pelnych kwot stawki oplaty za pojemnik z odpadami komunalnymi, powstalymi na
nieruchomosciach, na ktorych nie zamieszkuj£! mieszkancy.

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczatcy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaly:
XX1176/2013 - w sprawie okrdlenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi za pojemnik 0 okreslonej pojemnosci
Wyniki gtosowania:
Gtosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si y od glosu"

O.

Przewodnicz£!cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podjyta jednoglosnie.

Ad-5
Pan Dariusz Swiercz Nadzwyczajnej

Przewodniczatcy Rady Gminy

- zamkn£!l obrady XX

Sesji Rady Gminy Sochocin slowami : " Zamykam obrady XX

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin".

61, ;J>9rz£!dzila:
~ I r1SiJfol

lza

Darin

,

a Kosinska

14

