
Protok61 Nr XXII20 13 


z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin 


z dnia 11 czerwca 2013 roku 


w sali narad Urzydu Gminy Sochocin 


pod przewodnictwem Pana Dariusza Swiercza 


- Przewodnicz,!-cego Rady Gminy 


Obrady rozpoczyto 0 godz. 12.00 

Zakonczono 0 godz. l3.00 

Stan Radnych - 15 

Ad-l 

Na podstawie art. 20 ust. I i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 

gmmnym Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - otworzyl XXI 

Nadzwyczajnq Sesjy Rady Gminy Sochocin VI kadencji samorz(fdu 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 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 

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 wydzial6w (wedlug listy obecnosci), przedstawicieli 

medi6w: "Tygodnika Ciechanowskiego", gazety lokalnej "Plonszczak PRESS", Wirtualnego 

Plonska, Tygodnika Extra Plonsk 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: 
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1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. 	 Przyj~cie porz~dku obrad. 

3. 	 Przyj~cie protokolu z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 
20 maja 2013 roku. 

4. 	 Podj~cie uchwal: 

• 	 w sprawie wyboru metody ustalania wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej oplaty. 

5. 	 Zamkni~cie obrad XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych 


chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego porz'!dku obrad. 


Nikt nie zabral glosu. 


Przewodnicz'!cy Rady Gminy poddal pod glosowanie porz,!dek obrad: 

Wyniki gfosowania: 

Gfosowafo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymaf sit( od gfosu" - 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 XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

20 maja 2013 roku". Nastypnie zapytal, czy w tym pUnkcie ktos z Panstwa Radnych chcialby 

zabrac glos. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - stwierdzil, iz uwaza, ze bardziej zasadnym byloby 

przyjycie sprawozdania z poprzedniej sesji, poniewaZ ten protok61 nie spelnia pewnych 

rzeczy, kt6re s,! zawarte w Statucie Grniny, nie rna "slowo w slowo". Wiele rzeczy jest 

porniniytych. 
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - wyjasnil, iz zgodnie z zapisami 

w Statucie protok6l nie musi bye napisany "slowo w slowo", tylko powinien oddawae sens 

przebiegu obrad . 

Pan Jacek Niescior - Radca Prawny - powiedzial, iz kwestia pisania protokolu byla 

poruszana juz wiele razy. Pan Radca oraz jego wsp6lpracownicy juz wyjasniali, ze protok61 

nie musi bye napisany "slowo w slowo", tylko musi bye intencja, sens i mysl. Natomiast to 

czego oczekujq Panstwo Radni to stenogram. Na potrzeby sesji zadnego stenogramu siy nie 

tworzy. 

Radca prawny stwierdzil, ze jezeli zostal wypaczony sens wypowiedzi kt6regos z Radnych to 

maN prawo wniese poprawky do protokolu, natomiast nie powinien bye pisany "slowo 

w slowo." 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze moze nie wymaga stenogramu, ale 

jego zdaniem wypowiedzi Radnych Sq zawyzane do jednego zdania. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski dodal, ze wiele razy wypowiadal Sly dluzej, senSOWllleJ 

i wyjasniajqco na dany temat. UWaZa, ze wypowiedz Radnego dotyczqca wazniejszych spraw 

powinna bye w calosci napisana, a nie streszczana. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zaproponowal, ze jezeli Radny 

uwaza, ze jego mysl nie zostala zbyt precyzyjnie zapisana w protokole alba zostal zmieniony 

sens wypowiedzi to rna mozliwose zgloszenia takiej poprawki do protokolu. 

Przewodniczqcy Rady Gminy zapytal, czy Sq jeszcze uwagi do protokolu. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie protok61 z XX Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 maja 2013 roku 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych : "za" - 1 0 Radnych, "przeciw" - 4, "wstrzymal si~ od glosu" - I . 

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze protok61 zostal przyjyty. 
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Ad-4 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do omawiania punktu 4 : 

" Podj<;:cie uchwal". Przedstawil projekt uchwaly w sprawie wyboru metody ustalania 

wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej oplaty. Poprosil Paniq Ann<;: Zwierzchowskq - W6jta Gminy 0 zabranie glosu. 

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - na poczqtku wyjasnila z jakiego powodu 

zostala zwolana nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sochocin. Pani W6jt powiedziala, ze 

powodem, dla kt6rego zostala zwolana nadzwyczajna sesja jest termin wejscia w zycie 

przedstawionego projektu uchwaly, a podj<;:ta uchwala powinna wejse w zycie juz od 1 lipca 

br. roku. Wtedy, kiedy system gospodarowania odpadami komunalnymi wejdzie w zycie. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - dodala, ze jest zapewnienie z redakcji Dziennika 

Urz<;:dowego Wojew6dztwa Mazowieckiego, ze po podj<;:ciu zaproponowanej uchwaly w dniu 

jutrzejszym zostanie opublikowana w Dzienniku. 

W dalszej cz<;:sci Pani W6jt wyjasnila, iz podstawq do wszelkich wyliczen dotyczqcych 

stawek zaproponowanych w przedstawionym projekcie uchwaly jest wartose oferty firmy, 

kt6ra wygrala przetarg na odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych. W przetargu 

udzial wzi<;:ly dwie firmy: PUK z Ciechanowa i PGK z Plonska. Oferta PUK z Ciechanowa 

zawierala nizszq kwot<;:, natomiast zostala nieprawidlowo wypelniona, dlatego przetarg 

wygralo Przedsi<;:biorstwo Gospodarki Komunalnej z Plonska. Obydwie oferty nie byly 

wypelnione prawidlowo. Poprawki do ofert naniesione przez gmin<;: Sochocin zgodnie 

z ustawq Prawo zam6wien publicznych zostaly przedstawione obu oferentom do akceptacji. 

Tylko PGK z Plonska przyjql, poprawil i zaakceptowal je.. Dlatego oferta PUK z Ciechanowa 

zostala odrzucona. Przedsi((biorstwo Gospodarki Komunalnej w Plonsku b((dzie w naszej 

gminie realizowalo uslug(( w zakresie odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych. 

Wartose oferty, kt6ra wynikn((la z przetargu, to jest kwota 745 787, 52 zt. Oferta oszacowana 

na okres trwania umowy tj. na 18 miesi<;:cy od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Oplata 

b((dzie wnoszona ryczaltowo, miesi<;:cznie w wysokosci 41 432,64 zl., zar6wno dla 

nieruchomosci zamieszkalych, jak i nieruchomosci niezamieszkalych. 
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Pani W6jt dodala, ze kwoty poprzetargowe stanowily podstawy do wyliczenia nowych 

stawek, kt6re zostaly przedstawione w zaproponowanym projekcie uchwaly . 

Pani W6jt wyjasnila, iz zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku 

w gminach, gmina moze r6znicowae stawki oplat, wprowadzae zwolnienia przedmiotowe lub 

okreslie szczeg6lowo zasady ustalania tych oplat. 

Pani W6jt dodala, ze korzystajqc z tego przepisu zosta!y przedstawione zr6znicowane stawki 

oplaty za odbi6r odpad6w komunalnych w spos6b selektywny. Stawka za odbi6r odpad6w 

mieszanych pozostala na niezmienionym poziomie, czyli 11 zl. Jest to mobilizacja 

mieszkanc6w do selektywnej zbi6rki odpad6w. 

( 

Pani W6jt powiedziala, ze przygotowujqC przedstawiony projekt uchwaly badane byly 

informacje zebrane z deklaracji zlozonych przez mieszkanc6w naszej gminy. W dniu, kiedy 

prowadzone byly obliczenia, do Urzydu Gminy wplynylo 87% deklaracji. Z danych 

posiadanych przez gminy wynika, ze w naszej gminie jest rodzin: 

- 1 osobowych - 229 

- 2 osobowych - 372 

- 3 osobowych - 312 

- 4 osobowych - 280 

- 5 osobowych - 132 

- 6 osobowych - 102 

- 7 osobowych - 33 

- 8 osobowych - 10 

- 9 osobowych - 2 

- 10 osobowych - 1 

IIose rodzin, kt6re zadeklarowaly segregowanie odpad6w: 

- 1 osobowych - 167 

- 2 osobowych - 133 

- 3 osobowych - 143 

- 4 osobowych - 150 
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- 5 osobowych - 76 

- 6 osobowych - 58 

- 7 osobowych - 21 

- 8 osobowych - 5 

- 9 osobowych - 2 

- 10 osobowych - 1 

Iiose rodzin, kt6re zadeklarowaly, ze nie bydq segregowae odpad6w komunalnych: 

- 1 osobowych - 7 

- 2 osobowych - 239 

- 3 osobowych - 169 

- 4 osobowych - 130 

- 5 osobowych - 56 

- 6 osobowych - 44 

- 7 osobowych - 12 

- 8 osobowych - 5 

Dane, kt6re byly brane pod uwagy przy opracowywaniu projektu uchwaly. 

Pani W 6jt dodala, ze przedstawiane stawki w grudniu 2012 roku byly oplerane 

o dane z 2011 roku. W dniu dzisiejszym po rozstrzygniyciu przetargu i po analizie zlozonych 

deklaracji mozna bylo w spos6b szczeg610wy wyliczye stawki, w taki spos6b, aby system 

gospodarowania odpadami samofinansowal siy. 

Nastypnie Pani W6jt przedstawila wyliczenia dotyczqce przyjytej wczesnie stawki za odpady 

segregowane w wysokosci 9 zl: 

Stawki za odpady komuna]ne segregowane 

(przed zmian;l): 

• Rodzina od 1-4 os6b - stawka od osoby - 9 zl 

• Rodzina od 5-6 os6b - stawka od osoby - 9 zl 

• Rodzina od 7-8 os6b - stawka od osoby - 9 zl 
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• Rodzina 9 os6b i wiycej - stawka od osoby - 9 zl 

Koszty dla rodzin (przed zmian;l uchwaly): 

1. Osobowa -lx9zl = 9 zl 

2. Osobowa - 2x9z1 = 18 zl 

3. Osobowa - 3x9z1 = 27 zl 

4. Osobowa - 4x9z1 = 36 zl 

5. Osobowa - 5x9z1 = 45 zl 

6. Osobowa - 6x9z1 = 54 zl 

7. Osobowa -7x9zl = 63 zl 

8. Osobowa - 8x9z1 = 72 zl 

9. Osobowa - 9x9z1 = 81 zl 


10.Osobowa - lOx9z1 = 90 zl 


Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze na etapie przygotowywania 

przedstawionych stawek za odbi6r odpad6w komunalnych nie bylo mozliwosci ich 

r6Znicowania. Dopiero po zmianach ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, 

kt6re weszly w zycie w marcu br. mozna bylo rozwazac mozliwosc r6Znicowania stawek 

w zaleznosci od liczebnosci rodzin zamieszkujqcych poszczeg61ne nieruchomosci. Zmiany te 

nastqpily takZe po rozstrzygniyciu przetargu na odbi6r i zagospodarowanie odpad6w 

komunalnych. 

Zaproponowane stawki za odbi6r odpad6w komunalnych segregowanych: 

Stawki za odpady komunalne segregowanc: 

• Rodzina od 1-4 os6b - stawka od osoby - 7 zl 

• Rodzina od 5-6 os6b - stawka od osoby - 6 zl 

• Rodzina od 7-8 os6b - stawka od osoby - 4 zl 

• Rodzina 9 os6b i wiycej - stawka od osoby - 3 zl 
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Intencjq tej zrniany by10 ustalenie takich stawek, aby najliczniejsze rodziny p1aci1y jak 

naJrnmeJ. 

Koszty dla rodzin: 

1. Osobowa - lx1z1 = 7 zl 

2. Osobowa - 2x7z1 = 14 zl 

3. Osobowa - 3x7z1 = 21 zJ 

4. Osobowa - 4x7z1 = 28 zl 

5. Osobowa - 5x6z1 = 30 zl 

6. Osobowa - 6x6z1 = 36 zl 

7. Osobowa -7x4zl = 28 zl 

8. Osobowa - 8x4z1 = 32 zl 

9. Osobowa - 9x3z1 = 27 zl 

10.Osobowa - 10x3z1 = 30 zl 

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - wyjasni1a, ze na mocy uchwa1 podjytych 

w grudniu 2012 roku srednia stawka op1aty za odbi6r srnieci segregowanych wynosi1a 9 z1, 

a zaproponowana na tej sesj i srednia stawka wynosi 6, 40 z1. 

Nastypnie Pani W6jt przedstawi1a analizy por6wnawczq stawek: 

Przed zmian~ Po zmianie Roinica 
1. Osobowa - 9 zl 7 zl 2 zl 
2. Osobowa -18 zl 14 zl 4 zl 
3. Osobowa - 27 zl 2] zl 6 zl 
4. Osobowa - 36 zl 28 zl 8 zl 
5. Osobowa - 45 zt 30 zl 15 zl 
6. Osobowa - 54 zl 36 zl 18 zl 
7. Osobowa - 63 zJ 28 zl 35 zl 
8. Osobowa - 72 zl 32 zl 40 zl 
9. Osobowa - 81 zl 27 zl 54 zl 
10.0sobowa - 90 zJ 30 zl 60 zl 
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Pani Anna Zwierzchowska powiedziala, ze wszystkie wyliczenia oparte Sq juz na 

konkretnych, rzetelnych danych wynikajqcych ze zlozonych przez rnieszkanc6w deklaracji 

i wartosci poprzetargowych. 

Na zakonczenie Pani W6jt dodala, ze rna nadziej((, ze przedstawione stawki Sq korzystne dla 

wszystkich rnieszkanc6w, a przede wszystkirn dla rodzin licznych z naszej grniny. 

Nast((pnie Pani W6jt poprosila Wysokq Rad(( 0 przyj((cie uchwaly w sprawie zmienionych, 

zr6znicowanych stawek. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podzi((kowal Pani Annie 

Zwierzchowskiej - W6jtowi Grniny . Zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac 

glos odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - odczytal oswiadczenie Radnych zWlqzane 

z podj((ciern uchwaly w sprawie wyboru rnetody ustalania wysokosci oplaty za 

gospodarowanie odpadami kornunalnyrni oraz ustalenia stawki takiej oplaty. Poprosil 

Wiceprzewodniczqcego Rady Grniny Pana Andrzeja Rutkowskiego 0 przekazanie 

oswiadczenia Przewodniczqcernu Rady Grniny oraz wlqczenie do protokolu z sesji 

( w zalqczeniu do protokolu). 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - wyjasnil, ze przeplsy prawa 

wyrnagajq, aby wniosek 0 zwolanie sesji nadzwyczajnej zostal poprawnie zlozony. 

Przewodniczqcy Rady Grniny powiedzial, ze 0 ile wniosek 0 zwolanie sesji nadzwyczajnej 

wraz z porzqdkiern obrad zostal popranie zlozony, to na projekcie uchwaly nie bylo podpisu 

Radcy Prawnego, kt6ry powinien projekt sprawdzic. W takiej sytuacji Przewodniczqcy Rady 

Grniny nie rna prawa zwolac sesji nadzwyczajnej, poniewaZ nie byly spelnione warunki 

formalne do zwolania sesji. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze nie zostala zmuszona przez 

Radnych do zwolania sesji nadzwyczajnej i obnizenia stawek. Takie zrniany byly 

zapowiadane juz od momentu wejscia w zycie zmian w ustawie, kt6re pozwalajq na 

r6znicowanie stawek. Juz wtedy byly rozrnowy, ze b((dq czynione starania, aby stawki 

r6znicowac, aby ulzyc rodzinorn najliczniejszyrn. 
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Pani W6jt dodala, ze zarzuty ze strony Radnego Pana Andrzeja Romatowskiego s~ 

populizmem i insynuacj~. 

Nastypnie Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, iz na poprzedniej sesJl 

nadzwyczajnej nie dopuscila wniosku Radnych, poniewaz wtedy gmina byla przed 

rozstrzygniyciem przetargu, nie znane byly kwoty, kt6re gmina bydzie placila. Propozycja 

Radnych byla nadal wirtualna, nie oparta na iadnych przeslankach ekonomicznych, wiyc nie 

mozna bylo jej rozwazyc. 

Pani W6jt dodala, ze Panstwo Radni mieli mozliwosc zlozenia formalnego wniosku, 

zgodnego z przepisami prawa. W dniu kiedy byl skladany drugi wniosek 0 zwolanie sesji 

nadzwyczajnej Pan Andrzej Romatowski dobrze wiedzial kiedy przyjmuje Radca Prawny 

i w kt6rym pokoju. Pomimo tej informacji Panstwo Radni nie skorzystali z okazji 

sprawdzenia wniosku i wniosek zostal zlozony bez opinii Radcy Prawnego. Nie jest to wina 

ani Pani W6jt ani Pana Przewodnicz~cego Rady Gminy. 

Na zakonczenie Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze podjyla decyzjy 

o zwolaniu nadzwyczajnej sesji dlatego, ze od momentu wejscia w zycie zmian w ustawie 

o utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach byla mow a 0 mozliwosci r6znicowania stawek, 

a po rozstrzygniyciu przetargu mozna bylo przedstawic konkretne propozycje. 

Pani W6jt dodala, ze nie zostala zmuszona przez Panstwa Radnych do zwolania 

nadzwyczajnej sesji. ledynym powodem, kt6ry m6glby j~ zmusic do zwolania sesji bylo 

poczucie odpowiedzialnosci za mieszkanc6w tej gminy. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - odpowiedzial, ze nie on Pani~ W6jt zmusil, tylko 

inicjatywa 11 Radnych. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze Pani W6jtjako zwierzchnik powinna 

udzielic wszelkich informacji, aby wszystko odbylo siy zgodnie z prawem. Pan 

Przewodnicz~cy tez jako zwierzchnik powinien dalej procedowac. lezeli projekt uchwaly 

zostal zle zlozony powinien isc do Radcy Prawnego i spytac, co jest zle w projekcie. Zgodnie 

ze Statutem Przewodnicz~cy Rady rna obowi~zek w ci~gu siedmiu dni od zlozenia wniosku 

zwolac sesjy nadzwyczajn~. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski dodal, ze Przewodnicz~cy Rady m6gI Sly skonsultowac 

z Wiceprzewodnicz~cymi, kt6rzy takze podpisali wnioski 0 zwolanie sesji nadzwyczajnej. 
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Radny stwierdzil, ze Przewodnicz'!cy nie chcial dopuscic do zwolania tej sesji. 

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

telefonicznie skontaktowac siy z kilkoma Radnymi w tej sprawie, ale nie odbierali telefonu. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - dodal, ze Przewodnicz,!cy Rady rna obowi¥ek 

pomoc Radnym, poniewaZ nie s,! prawnikami. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - wyjasnit, ze na ostatniej sesJI 

mowil, iz 0 pomoc w napisaniu wniosku 0 zwotanie sesji nadzwyczajnej mozna poprosic 

pracownikow Urzydu Gminy i Radcy Prawnego. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - odpowiedziat, ze to Pan Przewodnicz'!cy powinien 

Radnym pomagac, a nie przeszkadzac, jak to zrobit dwa razy. 

Pani GraZyna Lejkowska - Radna - powiedziata, ze w wypowiedziach Radnych stychac 

duzo agresji, a nie rna merytorycznej wypowiedzi. 

Pani Grazyna Lejkowska dodata, ze jezeli zostat ztozony wniosek to nalezato go przyj,!c 

i skonsultowac. Radni tez maj,! mozgi wtasne i nie s,! ubezwtasnowolnieni, zeby ten wniosek 

bez Radcy Prawnego nie miat racji bytu. 

Pan Krzysztof Dzi-rgielewski - Radny - powiedziat, ze projekt uchwaty nad ktorym dzisiaj 

dyskutujemy jest 0 wiele lepszy niz propozycja ztozona przez Panstwa Radnych na ostatniej 

sesji. Nalezy ty uchwaty przyj,!c. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedziat, ze Radni bardzo ciesz,! siy z tak daleko 

id'!cych posuniyc i odczuj,! to na wtasnych kieszeniach wyborcy. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - wyjasnit, ze na poprzedniej sesji Pani Wojt nie 

zgodzita siy na dyskusjy na temat zroznicowania stawek. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - dodat, ze me uzywa 

telefonu, na ktory probowat siy dodzwonic Pan Przewodnicz'!cy. Nowy numer telefonu 

komorkowego zostat podany do Biura Rady. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - przypomniata, ze na poprzedniej sesJI me 

zgodzita siy na wprowadzenie propozycji Radnych, poniewaZ gmina byta przed 
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rozstrzygniyciem przetargu. Propozycja Radnych byla czysto wirtualna i bez uzasadnienia 

finansowego zapewniaj~cego bezpieczne finansowanie systemu gospodarki odpadami. 

Pani W6jt wyjasnila, iz kieruj~c siy sugestiami Radnych i terminami, kt6re nalezy zachowae, 

aby proponowana uchwala weszla w zycie, zlozyla wniosek 0 zwolanie nadzwyczajnej sesji. 

Nastypnie Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - zwr6cila uwagy, ze zglaszany projekt 

uchwaly przez Radnych proponowal calkowite zwolnienie z oplat polowy mieszkanc6w 

gminy. Nie moze bye tak, ze ktos nic nie bydzie placil. 

Pani W6jt powiedziala, ze ustawa 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach pozwala na 

zwolnienie przedmiotowe, natomiast zwolnienie proponowane przez Radnych bylo 

zwolnieniem podmiotowym, kt6rego nie przewiduje ustawa. Istnialo wiyc niebezpieczenstwo 

uchylenia takiej uchwaly przez nadz6r. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze zamlarem Radnych me bylo 

zwolnienie polowy mieszkanc6w z oplat, tylko obnizenie tych oplat dla najliczniejszych 

i najbiedniejszych rodzin. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze propozycja Radnych 

zawierala obnizenie stawki oplaty do 8 z1. dla rodzin do 4 os6b, a powyzej 4 os6b wszyscy 

pozos tali mieli bye zwolnieni z oplat. Jest to zwolnienie podmiotowe, kt6re uprzywilejowuje 

okreslonq grupy os6b, ajest to niezgodne z prawem. 

Pani W6jt dodala, ze zaproponowala rozwiqzanie, kt6re daje bezpieczenstwo, ze uchwala nie 

zostanie uchylona przez wojewody. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zaproponowal, aby dyskusja 

ograniczyla siy do tematu projektu uchwaly przedstawionego na dzisiejszej sesji. 

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - powiedzial, ze w dyskusji przejawiajq siy dwa nurty. 

Jeden nurt dotyczy projektu uchwaly, kt6ry bydzie satysfakcjonowal Radnych i mieszkanc6w. 

Drugi nurt dotyczy zachowania Pana Przewodniczqcego w odniesieniu do zlozonych 

wniosk6w Radnych. 

Pan Tomasz Wiktorowicz wyjasnil, ze Rada Gminy moze podj~e kazdq uchwaly - zl~ i dobrC)., 

bo po to jest nadz6r nad uchwalami, aby to sprawdzie. Nikt nie zabroni jednak podjqe Radzie 

zlej uchwaly, co jest oczywiste. 
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Pan Tomasz Wiktorowicz dodal, ze na mleJscu Pana Przewodnicli}cego nigdy by me 

zlekcewazyl 11 Radnych. Powiedzial, ze obowiC}Zkiem Przewodnicz,!cego bylo podj,!c takie 

dzialania, zeby byly skuteczne i zeby wola 11 Radnych byla w odpowiedni spos6b 

zabezpieczona. Natomiast Przewodnicz'!cy Rady tego nie uczynil. 

Na zakonczenie Pan Tomasz Wiktorowicz dodal, ze w demokracji decyduje wiykszosc i ta 

wiykszosc zlozyla swoje podpisy. Wola 11 Radnych. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - wyjasnil, ze w Statucie Gminy 

istnieje zapis 0 sprawdzeniu projektu uchwaly przez Radcy Prawnego, aby unikn,!c sytuacji, 

uchylenia jej przez nadz6r. Wniosek, kt6ry wplyn,!l do Urzydu Gminy byl niekompletny 

i uniemozliwial zwolanie sesji nadzwyczajnej. 

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - powiedzial, ze Pan Przewodnicz,!cy wypacza jego 

wypowiedz. Pan Tomasz Wiktorowicz powiedzial, ze teoretycznie kazd,! uchwaly moze 

podj,!c Rada - dobra i zl,!. Nikt nie rna prawa przeszkodzic w podjyciu uchwal. Radca Prawny 

tylko opiniuje, a decyzja lezy w gremium Rady. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze Rada Gminy powmna 

przestrzegac Statutu Gminy. 

Nastypnie Pani W6jt zacytowala § 46 ust. 2 Statutu Gminy: " Projekt uchwaly powinien 

zostac przedlozony radzie wraz z uzasadnieniem, w kt6rym nalezy wskazac potrzeb« podj«cia 

uchwaly oraz infonnacje 0 skutkach finansowych jej realizacji oraz § 46 ust. 5 : " Projekty 

uchwal S,! sprawdzane pod wzgl«dem fonnalno - prawnym przez podmiot sprawuj,!cy 

obslug« prawn~". 

Pani W6jt dodala, ze we wniosku Radnych zabraklo podpisu Radcy Prawnego oraz podpis6w 

Radnych na uzasadnieniu projektu uchwaly. W dniu, kiedy Radni skladali drugi wniosek 

o zwolanie nadzwyczajnej sesji w Biurze Rady przyjmowal Radca Prawny i wystarczylo 

wejsc i poprosic 0 sprawdzenie projektu uchwaly. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podsumowal, ze sprawa 

niezwolania nadzwyczajnej sesji powinna zostac zamkni«ta, a jezeli Radni uwazaj,!, ze 

Przewodnicz'!cy Rady zlamal prawo ,maj,! prawo zglosic to do odpowiedniego organu. 
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Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze w Statucie jest napisane, ze Radca 


prawny powinien sprawdzi6 projekt uchwaly, a nie podpisa6. 


Pan Stanislaw Kwiatkowski dodal, ze w odpowiedzi na wniosek Radnych Pan 


Przewodnicz'1cy Rady stwierdzil, ze nie rna podpisu Radcy Prawnego. 


Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - zapytala, w jaki spos6b wiyc stwierdzi6, ze 


Radca Prawny sprawdzil projekt, skoro nie rna jego podpisu. 


Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zap ytal , czy ktos z Panstwa 


chcialby zabra6 glos odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 


Nikt nie zabral glosu. 


Przewodnicz'1cy Rady Grniny poddal pod glosowanie projekt uchwal: 


XX1l177/2013 w sprawie wyboru metody ustalania wysokosci oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej oplaty, 

Wyniki g1osowania: 

G1osowa10 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit( od g1osu" - 0. 

Przewodnicz'1cy Rady Grniny stwierdzil, ze uchwala zostal przyjyta jednoglosnie. 

Ad-5 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zamkn,!l obrady XXI 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Grniny Sochocin slowami : " Zarnykarn obrady XXI 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Grniny Sochocin". 

Przewodn cizy Rady 

Pr . ok61 . porz'!dzila: Dari wiercz 
~\ ~~ 

Iza ela Kosinska (,y L \ 
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PUNKT K,\ , n .. A.! '{j"'(.ctKi 1.1, RIAT Sochocin, 10.06.2013 r. 

1t 06. 20n~O ... 
nr. )j5l4, .... ...... .... .. 

\iczba whlCl.I1ikOv. . . .... .. . . ., Oswiadczenie 

poJpis .... ........ .. ' ............ .. 


/. £b.''O?~ 	 radnych Rady Gminy Sochocin 

Na sesji Rady Gminy Sochocin w dniu 20.05.2013 r. radni Andrzej Romatowski, Stanislaw 

Kwiatkowski, Andrzej Rutkowski i tukasz Szabranski wystqpili z inicjatywq obniienia oplat za 

wywoz smieci przez rodziny wieloosobowe. WOjt A. Zwierzchowska sprzeciwita si~ wowczas 

uchwaleniu tej obniiki. Ta inicjatywa zostala wsparta przez wi~kszosc radnych i w rezultacie 

Andrzej Romatowski, Stanislaw Kwiatkowski, Andrzej Rutkowski i tukasz Szabranski oraz Beata 

Bieiunska, Jakub Gburzynski, Anna Renata Giranowska, Graiyna Lejkowska, Jozefa Barbara 

Lepakiewicz, Zygmunt Pierzchala i Stanislaw Wozniak podpisali wniosek 0 zwolanie 

nadzwyczajnej sesji Rady w celu uchwalenia wspomnianej obniiki oplat. 

Inicjatyw~ t~ dwukrotnie zablokowal przewodniczqcy Rady Dariusz SWiercz, ktory 

zamiast pomoc radnym w realizacji ustawowego prawa do zwolania sesji z inicjatywy radnych 

odmowil zwolania sesji. 

Niiej pod pisani radni Rady Gminy Sochocin : 

1) 	 wyraiajq zadowolenie, ie podj~ta przez wymienionych wyiej 11 radnych inicjatywa 

obniiki oplat zmusila wojta A. Zwierzchowskq do zwolania sesji nadzwyczajnej w dniu 

11.06.2013 r. aby na tej sesji uchwalic obniiki oplat, czego domagali si~ ci radni, 

2) 	 wyraiajq ubolewanie, ie przewodniczqcy Rady D. Swiercz zamiast pomagac radnym w 

realizacji ich ustawowego prawa do zwolania sesji nadzwyczajnej dwukrotnie zablokowal 

t~ inicjatyw~. 




