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Protokół Nr XXIX/2017 

z XXIX Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 31 października 2017 roku  

odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 

Obrady zakończono o godz. 11.00 

 

 Stan Radnych -15, obecnych – 15 

 

Ad – 1 

   

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

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

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

15 Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Następnie powitał:  

1. Państwa Radnych 

2. Państwa Sołtysów 

3. Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy Sochocin 

Witam: 

4. Pana Piotra Zdziebłowskiego  z Kancelarii  Radcy Prawnego 

5. Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Sochocin. 

6. Pana Artura Półgrabskiego - Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego   

7.  Kierowników Jednostek Organizacyjnych z terenu Gminy Sochocin. 

8. Pana Jana Antonowicza 

9. Pana Jana Kozłowskiego 

10. Pana Zbigniewa Sadowskiego – Naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego 

11. Pana Adama Bronisza z Meritum Competence 
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Witam również: 

12. Panią Elżbietę Krauze -  Sekretarza Gminy 

13. Panią Marzannę Kucharzak  -  Skarbnika Gminy 

14. Kierowników wydziałów wraz z pracownikami Urzędu Gminy Sochocin 

15. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. 

 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani Ruszkiewicz 

zam. Koliszewo, która podziękowała Panu Andrzejowi Romatowskiemu - Wójtowi 

Gminy Sochocin za naprawienie drogi.  

 

Ad – 2  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do                         

punktu 2 „Przyjęcie porządku obrad ”. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 31 sierpnia 

2017 roku. 

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

w dniu 12 października 2017 roku. 

5. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym            

o wynikach sprawdzianów i egzaminów. 

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Gminy 

Sochocin. 

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników 

samorządowych wydających decyzje administracyjne. 

9. Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

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

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących  

a terenie gminy Sochocin; 
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4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018; 

5) w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 

2018; 

6) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sochocin na lata 

2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”;  

7) zmieniającą uchwałę Nr  XXII/178/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania 

zadania z zakresu zarządzania drogą krajową; 

 

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

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad XXIX 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. 

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w 

dniu 31 sierpnia 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 XXVII Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 roku. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

4 porządku obrad Przyjęcie protokołu z XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 

Sochocin odbytej w dniu 12 października 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 XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy Sochocin odbytej w dniu 12 października 2017 roku. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

5 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 października 2017 roku 

 

„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

 

Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy w 

dniu  

31sierpnia oraz na Sesji nadzwyczajnej  w dniu  12 października 

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

merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

 

 W   okresie od 1 września do 31 października wydałem  

 7 zarządzeń Wójta Gminy dotyczących spraw finansowych 

 i organizacyjnych. 

 

I. We  wrześniu i październiku wykonywaliśmy bieżące zadania 

gminy, najważniejsze z nich to: 

 

 

1) Do 15 września przyjmowane były wnioski w sprawie 

przyznania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 

stypendia szkolne. Wpłynęło 96 wniosków, wszystkie zostały 

rozpatrzone pozytywnie. Rozliczenie oraz wypłata świadczenia 

potrwa do 15 grudnia. Planowany koszt zadania to 40 320 zł. 

 

2) W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego poziomu  

wody na rzece Wkrze w Sochocinie Zarządzeniem Wójta Gminy z 

dniem 12 października  wprowadziłem pogotowie 

przeciwpowodziowe.  

 

( W związku z powyższym w godzinach pracy Urzędu dyżur w 

Gminnym Punkcie Kontaktowym pełnili pracownicy Urzędu 

Gminy. Poza godzinami pracy Urzędu, dyżur pełnili członkowie 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Wójt Gminy Pan  

Andrzej Romatowski i Pani  Katarzyna Jasińska. W czasie 

trwania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy 

realizowane są  zadania ujęte w planie ochrony przed powodzią, 

monitorowany jest  stan wody dwa razy dziennie, przygotowane 

są  siły  i środki do ewentualnych działań. Informacje o podjętych 

działaniach oraz bieżącej sytuacji przekazywane były do 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. ) 
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3) We wrześniu została rozliczona II rata podatku od środków 

transportowych. 

Rozliczona została również  III rata podatków lokalnych ( leśnego, 

rolnego i od nieruchomości) zbieranych  przez inkasentów.  

 

 Paniom i Panom Sołtysom bardzo dziękuję za sprawne 

wykonywanie zadań inkasentów.  

 

4) W październiku rolnicy posiadający grunty rolne na terenie  

Gminy Sochocin otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

- wnioski złożyło 256 rolników na łączną kwotę  156 563  zł. 

 

5) W związku z dokonanymi przez Pana Urbanistę poprawkami w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego – dokument ten musi zostać ponownie wyłożony 

do publicznego wglądu. 

 

 Po okresie wyłożenia niezwłocznie zostanie przygotowany projekt 

uchwały 

 w sprawie zatwierdzenia studium.  

 

III. We wrześniu i w październiku  wykonywaliśmy  prace  

związane  

z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych poprzez: 

 

 równanie nawierzchni dróg gminnych 

oraz 

1) częściowy remont nawierzchni ( poprzez dożwirowanie) 

następujących dróg   gminnych  
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  Drożdżyn-Kołoząb ( o długości 210 mb.), 

 w Barakach  (  o długości 110 mb.), 

 w Sochocinie  ( o długości  450 mb. ).  

 

Wykonaliśmy również następujące prace: 

2) uzupełnienie masą bitumiczną ubytków powstałych 

 w nawierzchni asfaltowej ulic  w Sochocinie (Magazynowej 

 i Sienkiewicza), 

 

3) uzupełnienie destruktem powstałych ubytków w nawierzchni 

asfaltowej,  

w Milewie, 

 

4) częściowe uzupełnienie tłuczniem zjazdu drogi relacji 

Smardzewo- Sarbiewo, 

 

5) ułożenie przepustu  w drodze gminnej w Pruszkowie oraz 

 w Koliszewie, 

 

6) regulacja rowów przydrożnych w Pruszkowie oraz  

w Koliszewie, 

 

7) ustawienie oznakowania pionowego w pasie drogi gminnej 

relacji Gutarzewo – Podsmardzewo. 
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Zleciliśmy  do realizacji następujące prace:  

1) remont uszkodzonego przepustu w miejscowości Żelechy, 

 

2) ustawienie drogowych barierek ochronnych w miejscowości 

Niewikla. 

 

IV. W ramach funduszu sołeckiego wykonaliśmy  następujące 

prace:  

 

1) częściowe dożwirowanie nawierzchni drogi gminnej  

w miejscowości Niewikla (o długości 120 mb ), 

 

2) zleciliśmy wykonanie piłkochwytu  na placu zabaw  

w miejscowości Idzikowice, 

 

3) opłaciliśmy  koszty zużytej energii oświetlenia ulicznego 

 w Bielach i w Gromadzynie, 

 

4) opłaciliśmy montaż lamp  oświetlenia ulicznego w Barakach,  

w Niewikli i w Rzach, 

 

5) zakupiliśmy wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Gutarzewie 

oraz wymieniliśmy drzwi wejściowe, 

 

6) zamontowaliśmy  „zjazd linowy” na placu zabaw w Wycinkach, 

 

7) zamontowaliśmy siłownię zewnętrzną oraz elementy małej 

architektury w Sochocinie. 
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V. Przedstawiam  prace związane  z przebudową dróg gminnych  

 

1)Zadanie o nazwie „Przebudowa dróg gminnych relacji 

Gutarzewo – Podsmardzewo i Smardzewo” współfinansowana jest 

ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania 

wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.  

Ogólny koszt zadania to kwota  520 404 zł., w tym przyznane 

dofinansowanie wynosi 331 133 zł.  

 

 

 

 

Zadanie było realizowane w dwóch etapach  w 2016 roku 

  i w bieżącym roku.   

 

W ramach zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa 

dróg o długości 2 km 260 mb. i szerokości 4,5mb. 

 

( w 2016 roku 1,460 km; w 2017 roku – 0,8 km) 

 

We wrześniu złożyliśmy wniosek o płatność do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  dla Etapu II  

 w wysokości  141 309 zł. 

 

2)  Zadanie o nazwie „Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. 

Sucharskiego 

 w  Sochocinie” 

 

Obejmujące budowę  utwardzonych odcinków dróg o nawierzchni 

 z mieszanek mineralno-asfaltowych  na drodze o  łącznej  

długości  412  mb. i szerokości 6,0 mb. 
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(W zakres przebudowy drogi wchodziły: 

 

 roboty pomiarowe, 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża,  

 skropienie nawierzchni asfaltem, 

 wykonanie nawierzchni jezdni - warstwy wiążącej 

  z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 wykonanie nawierzchni jezdni - warstwy ścieralnej 

 z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 

 regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 

oraz zaworów.) 

 

 

Inwestycja została wykonana przez  „Przedsiębiorstwo Budowy 

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

 

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy  wynosi  

 – 216 892 zł. 

 

3) Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Wierzbówiec” polegające  na wykonaniu nowej nawierzchni  

z mieszanki mineralno-asfaltowej na  drodze o długości 800 mb.  

i szerokości 4,5 mb. 

 

 (W zakres przebudowy drogi wchodziły: 

 

 roboty pomiarowe, 

 profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej jezdni, 

 ścięcie darniny na poboczach drogi, 

 wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego  

o grubości 5cm, 

 skropienie nawierzchni, 

 wykonanie nawierzchni jezdni - warstwy ścieralnej  

z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 wykonanie nawierzchni poboczy z pospółki żwirowej, 
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 montaż oznakowania pionowego). 

 

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum Lider - „KOPTRANS”   

Partner – Z.U.H. KOPTRANS z siedzibą w  Ciechanowie. 

 

Prace zostały wykonane, jesteśmy w trakcie odbioru zadania. 

 

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy  wynosi    

173 528 zł. 

 

4) Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Kępa”.  

 

polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz  

z podbudową  z tłucznia kamiennego na odcinku drogi o długości 

1km 705 mb.  i szerokości 4,5mb. 

 

(W zakres robót wchodzą: 

 roboty pomiarowe, 

 profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej jezdni, 

 wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego   

 o grubości  5cm powierzchni jezdni, 

 skropienie nawierzchni, 

 wykonanie nawierzchni jezdni - warstwy ścieralnej  

 z mieszanki mineralno-asfaltowej  

 wykonanie nawierzchni poboczy z pospółki żwirowej.). 

 

Wykonawcą zadania  jest  Zakład Usługowo –Handlowy 

„SEBUD” z siedzibą  

w  Ciechanowie. 

  

Wysokość wynagrodzenia  brutto dla Wykonawcy wynosi  

309 995 zł. 

 

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac  

-  do 8 listopada br. 
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5) Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej relacji 

Ślepowrony – Niewikla” polegające  na wykonaniu nawierzchni 

bitumicznej  i obustronnych poboczy z kruszywa łamanego na 

drodze  o długości 1 km 249 mb. i szerokości 4,5 mb. 

 

( W zakres robót wchodzą: 

 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa 

ścieralna  grubości 4 cm, 

 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa 

wiążąca  grubości 4 cm, 

 skropienie nawierzchni drogowych asfaltem,     

 podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 8 cm. 

Pobocza: 

 pobocze z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie  

o grubości  8 cm, 

 nasyp z materiału piaszczystego o grubości 8 cm. 

Na włączeniu do drogi powiatowej  - przepust rurowy 

Na skrzyżowaniu z drogami gminnymi -przepusty: 

Oznakowanie – pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne) 

. 

 

W dniu 19 września podpisaliśmy umowę z wykonawcą zadania  

Zakładem Usługowo Handlowym „SEBUD” z siedzibą  

w Ciechanowie. 

  

Wysokość wynagrodzenia brutto  dla Wykonawcy wynosi: 

449 944 zł. 

 

Na powyższe zadanie Samorząd Województwa przyznał dla 

Gminy Sochocin dotację w wysokości 150 000 zł.  

 

Inwestycja jest w trakcie realizacji.  
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         6) W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowo-

kosztorysowa na zadania dotyczące przebudowy dróg gminnych 

          w Drożdżynie, Milewie i Żelechach. 

 

VI. Aktualnie omówię  poziom zaawansowania realizacji 

pozostałych zadań, na które pozyskaliśmy środki finansowe   

 

1) Zadanie o nazwie  „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej 

w Gminie Sochocin” 

 

 (Na realizację zadania otrzymamy dofinansowanie  ze Środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w kwocie 625 500 zł. 

Wartość realizacji zadania – 1 269 950 zł. 

 

Zadanie obejmuje wszystkie szkoły z terenu gminy Sochocin 

 

(- remont podłóg i wyposażenie hali sportowej przy Publicznym 

Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – rok 

2017. 

- remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz montaż 

siłowni zewnętrznej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie – rok 2018. 

 

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej  

w Kołozębiu– rok 2018. 

 

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej  

w Smardzewie– rok 2019.) 

 

W ramach realizacji zadania we wrześniu wykonano montaż 

wyposażenia  zaplecza sanitarnego w szkole w Sochocinie. 

 

W dniu 26 września 2017 roku zakończono wykonanie podłóg 

zaplecza hali sportowej w Sochocinie.  
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Koszt robót wyniósł 13 506 zł. Prace wykonała firma ACCORA 

Biuro Handlowe z Warszawy. 

 

W dniu 16 października 2017 roku podpisano umowę z Firmą 

FLEXLOOR s.c. z Olsztyna, na remont hali sportowej przy 

Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych 

 w Sochocinie obejmujący  remont podłóg, wymianę piłkochwytów 

oraz zakup wyposażenia.  

 

Wartość umowy wynosi  264 623 zł. Termin wykonania prac do 15 

listopada br. 

 

2) Zadanie  o nazwie „Poprawa jakości powietrza na terenie 

Gminy Sochocin - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 

modernizację kotłowni – etap I” zostało zrealizowane. 

 

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  przyznana 

została  dotacja  w wysokości 44 607  zł. Koszt całkowity zadania 

wynosi 108 928 zł.  

 

W projekcie wzięło udział 9 beneficjentów.  

 

Wykonawcami prac byli: Firma -  „Montaż systemów 

Grzewczych TERMA-POL Krzysztof Fronczak” z siedzibą  

w Szerominku i Firma „ROMEX” – GRUPA SBS Roman 

Szumański” z siedzibą w Płońsku. 

 

 W dniach 22-26 września przeprowadzono komisyjny odbiór 

prac montażowych. 

 

 

3)Zadanie  o nazwie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2017 

roku – etap II” 
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Realizacja zadania kończy się w dniu dzisiejszym. 

 

Kwota udzielonej dotacji wynosi 26 077 zł. wkład własny 4 602 zł. 

Kwota dotacji jest mniejsza od pierwotnej (tj. 51 172 zł) w 

związku z rozstrzygniętym zapytaniem ofertowym które wygrała 

firma RENOVO S.C. z Łodzi oraz rezygnacją części 

beneficjentów z programu.  

 

Odbiór zdemontowanego azbestu ma się odbywać do 31 

października 2017 r. 

 

 

VII Najważniejsze działania podejmowane przez pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to: 

 

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

Społecznej w Sochocinie można było składać wnioski o przyznanie 

świadczenia wychowawczego – 500+ oraz zasiłku rodzinnego 

 i świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 

2017/2018. Proces weryfikacji wniosków i wydawania decyzji jest 

już praktycznie zakończony.  

 

Zgodnie z zestawieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Warszawie na dzień 15 września GOPS w Sochocinie wydał 79 

% decyzji ( zajął II miejsce w woj. Mazowieckim (na 314 gmin). 

Na dzień 6 października wydano 99 % decyzji. Gwarantuje  

to ciągłość wypłat dla rodzin w miesiącu październiku. 

 

2) Od miesiąca września pracownicy GOPS wydają żywność 

osobom najbardziej potrzebującym. Z takiej formy pomocy 

korzysta 320 osób 
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3) Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sochocinie zwracają się z apelem do mieszkańców gminy 

Sochocin o wrażliwość i troskę o tych, którzy nie są w stanie 

zapewnić sobie odpowiednich warunków w obliczu 

nadchodzącego okresu zimowego. Szczególnej uwagi w okresie 

jesienno – zimowym wymagają osoby starsze, samotne, 

pozbawione możliwości samodzielnego zapewnienia opału na zimę 

oraz osoby bezdomne. 

 Prosimy o zgłaszanie do pracowników socjalnych GOPS  

w Sochocinie informacji o miejscach, w których przebywają osoby 

bezdomne i wymagające pomocy. Wczesna reakcja na potrzeby 

drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść 

z pomocą. 

 

VIII. Przedstawiam Państwu  najważniejsze  wydarzenia w 

Gminnym Ośrodku Kultury 

W ramach zadania ,,Sochocin gminą otwartą na pomysły 

kulturalne mieszkańców", finansowanego ze środków programu 

Narodowego Centrum Kultury Dom kultury+ Inicjatywy lokalne 

2017 w GOK Sochocin odbyły się następujące inicjatywy:  

„Urokliwe zakątki gminy Sochocin” – warsztaty fotograficzne; 

„Na folkowa nutę” – warsztaty muzyczne.  

10 września Orkiestra Dęta Sochocin uczestniczyła 

 w uroczystościach z okazji Dożynek Parafialno – Gminnych 

 w Baboszewie. Orkiestra swoją grą uświetniła uroczystą mszą św. 

oraz wykonała krótki koncert utworów rozrywkowych dla 

zgromadzonych gości i uczestników dożynek. 

17 września Orkiestra Dęta Sochocin uczestniczyła w odpuście 

parafialnym. 
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23 września zespół James B. & Freinds zagrał koncert w Płońsku 

z okazji 12 Dni Patrona Miasta Płońsk św. Michała Archanioła. 

Podczas koncertu zespół zaprezentował swój własny autorski 

materiał pochodzący z debiutanckiego albumu grupy pt. „Back on 

Track”. 

Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado! 

 

Przedstawiłem Państwu   najważniejsze  realizowane zadania. 

W codziennej pracy  wykonujemy bieżące zadania gminy  

i świadczymy usługi dla mieszkańców.  

 

W przypadku pytań oraz w celu uzyskania szczegółowych 

informacji  zapraszam  Państwa do Urzędu. 

 

Szanowni Państwo! 

 

 W  październiku do Wójta Gminy oraz do Przewodniczącego 

Rady Gminy wpłynęły następujące pisma: 

 pismo Przewodniczącego  Rady Powiatu w Otwocku 

dotyczące  stanowiska Rady Powiatu w Otwocku  w sprawie 

projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru 

budowlanego 

 Rezolucja rady Miejskiej w Gostyninie dotycząca również 

projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru 

budowlanego 

 Pismo Pana Dyrektora Szpitala w Płońsku w sprawie badań 

mammograficznych 

Z powyższymi pismami można się zapoznać  w Urzędzie 

Gminy, są również umieszczone na stronie internetowej www. 

sochocin.pl 

 

Dziękuję za uwagę” 
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Pan Andrzej Romatowski -Wójt Gminy Sochocin poinformował również o  tym, że został 

złożony wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia samochodu średniego – specjalnego 

ratowniczo - gaśniczego na podwoziu MAN. Wójt Gminy poprosił również o zabranie głosu 

Pana Zbigniewa Sadowskiego Naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego  

z Starostwa Powiatowego w Płońsku w sprawie placu zabaw nad rzeką Wkrą. 

Pan Zbigniew Sadowski – powiedział : „ Dzień dobry Państwu, Panie Wójcie, Wysoko Rado 

dziękuję za zaproszenie. Na początku się przedstawię nazywam się  Zbigniew Sadowski 

Naczelnik Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Płońsku. Przyjechałem na  

zaproszenie Pana Wójta gdyż prosił żeby wyjaśnić odnośnie budowy siłowni i placu na 

działce 464 w Sochocinie. Z przykrością muszę stwierdzić i też w stosownym czasie Pan 

Wójt  dostał decyzję sprzeciwu na wykonanie takiej budowy gdyż ta działka położona jest  

według Państwa planu przyjętego w 2005 roku na terenie oznaczonym symbolem „ZM” 

i oznacza to, że jest to zieleń nie urządzona, nieużytki porośnięte samosiewami stanowiące 

nisze ekologiczne. Pozostawia się w stanie naturalnym wyłączając je z pod zabudowy. 

Ponadto przedmiotowa działka jak i prawie cała Gmina Sochocin położona jest  

w obszarze chronionego krajobrazu, Nadwkrzański obszar. A sama działka położona jest  

w linii 100 m od brzegów rzeki, toteż dodatkowo jest zakaz zabudowy gdyż w linii brzegowej 

100 m od rzeki w obszarze chronionego krajobrazu jest jakiekolwiek zakazy wykonywania 

budowy z wyłączeniem racjonalnej gospodarki rolnej i rybackiej. Trzecim punktem, który 

powoduje, że nie można wykonywać tu budowy jest też zakaz w postaci terenu zalewowego. 

W 2016 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wydał mapy zagrożenia powodziowego 

i ten teren jest objęty takim zagrożeniem, gdzie w tym terenie też jest zakaz wykonywania 

jakiekolwiek budowy.  Z przykrością muszę Państwu stwierdzić - ale w tym terenie  na dzień 

dzisiejszy takie budowy nie mogą zostać wykonane. Jeżeli jakieś pytania to słucham i udzielę 

odpowiedzi.” 

 Głos zabrał Pan Wincenty Stańczak – Radny „ Ja chciałem zapytać gdzie  w Płońsku jest 

siłownia zewnętrzna i ona jest dosyć blisko pobudowana przed samym „Manhattanem” nie 

wiem czy tam jest 100 m od rzeki i z pewnością jest to teren zalewowy, ponieważ kiedyś 

widziałem nawet był zalany w roku śmierci papieża w 2005 był zalany a teraz stoi tam 

siłownia ludzie, tam ćwiczą i można to było zrobić?”  

Pan Zbigniew Sadowski – odpowiedział: „Dobrze proszę Pana to, że faktycznie teren zalany 

czy nie jest zalany, ja Państwa rozumiem tylko, że mamy przepisy i określone są tereny na 
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mapach na tzw. stronie „ISOK” tam można sobie podejrzeć, które są tereny zalewowe.  

I z tego co kojarzę miasto Płońsk nie jest w Nadwkrzańskim obszarze chronionego 

krajobrazu. I plan Płońska przy tamtych terenach z tego co kojarzę - bo tam jest kilka planów 

dla każdego terenu inny, ale tam plany też dopuszczają zabudowę taką rekreacyjną typu jakieś 

tam ławki, ścieżki rowerowe, a tu u Państwa jest ewidentny zakaz.”  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy siłownia 

rekreacyjna jest budowlą? 

Pan Zbigniew Sadowski – odpowiedział:  „Tak, każdy fundament pod urządzenia, obiekty 

jest budowlą albo jest zwolniony w tym przypadku jest zwolniony z uzyskania pozwolenia  

bo to są urządzenia rekreacyjne, obiekty małej architektury, można je wykonać na 

zgłoszenie.” 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu 

Zbigniewowi Sadowskiemu.  

Ad - 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 6 

porządku obrad „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.” 

Pan Przewodniczący poinformował, że  informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  

za poprzedni rok ze szczegółowym sprawozdaniem zostało Państwu Radnym dostarczone  

w materiałach na sesję. Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań Państwu 

Dyrektorom Szkół. 

Pan Wacław Rutkowski – Radny zapytał o wystawę o tematyce II Wojny Światowej, która 

stoi w holu szkoły czy odbywały się lekcje poświęcone tej wystawie. 

Pani Małgorzata Tomaszek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołozębiu i Pani Beata 

Grabarczyk Tomaszewicz – Dyrektor PZS i PS w Sochocinie podziękowały Radnemu  

Powiatowemu Leonardowi Milewskiemu za udostępnienie wystawy i powiedziały , że w obu 

szkołach odbyły się lekcje gdzie młodzież zapoznała się z wystawą i tematyką wystawy.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował obu Paniom. 
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Ad – 7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 7 

porządku obrad „Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych 

Rady Gminy Sochocin.” 

Poinformował, że Państwo Radni otrzymali w materiałach szczegółowe informacje na temat 

złożonych oświadczeń majątkowych złożonych do 30 kwietnia 2017 roku według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Wszyscy Radni złożyli oświadczenia w terminie.                  

Po szczegółowej analizie i weryfikacji oświadczeń, Urząd Skarbowy nie stwierdził większych 

nieprawidłowości. Radni, u których stwierdzono nieprawidłowości zostali poinformowani 

pismem w celu uwzględnienia tych nieprawidłowości  przy kolejnym wypełnianiu 

oświadczeń majątkowych. 

Ad –8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                 

8 porządku obrad „Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez 

pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne”. Zwrócił się                  

z prośbą do Wójta Gminy Sochocin o przedstawienie ww. informacji. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował : „Oświadczenia o swoim stanie 

majątkowym na dzień 31 grudnia roku poprzedniego tj. 2016 wraz z kopią zeznania  

o wysokości swojego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 2016 w dwóch 

egzemplarzach w terminie tj. do 30 kwietnia 2017 roku złożyły następujące osoby: 

1. Andrzej Romatowski       - Wójt Gminy 

2. Elżbieta Krauze              - Sekretarz Gminy 

3. Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy 

4. Agnieszka Wiśniewska -Kierownik Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych 

5. Beata Grabarczyk-Tomaszewicz  - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli                   

                                                        Samorządowych w Sochocinie 

6. Małgorzata Tomaszek  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołozębiu  

7. Andrzej Kozera    - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smardzewie 

8. Joanna Załęcka   - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie 

9. Kryspin Kadej              - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie 

10. Mirosława Kalińska  - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie 
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11. Barbara Soćko – Ruszkowska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

                                                        i Gospodarki Komunalnej 

12. Monika Stępkowska – Smardzewska – Zastępca Skarbnika Gminy 

13. Jan Załęcki – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego  

14. Grzegorz Piotr Lewańczuk– Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 

15. Katarzyna Warchoł – Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu  

                         alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie na 

podstawie art.24h ust.3 wyżej cytowanej ustawy oświadczenia majątkowe wraz z kopią 

swojego zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają               

w dwóch egzemplarzach: 

a) wójt – wojewodzie, 

b) sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba 

wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi.                                                          

Oświadczenia majątkowe są poddane analizie przez osoby uprawnione do ich przyjmowania. 

Jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości swojego 

dochodu w roku podatkowym pracowników zobowiązanych do ich złożenia  przekazano  

do Urzędu Skarbowego w Płońsku. 

W wyniku analizy stwierdzono: 

1. Oświadczenia majątkowe dotyczą majątku odrębnego pracowników samorządowych 

zobowiązanych do ich złożenia, a także majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. 

2. Pracownicy samorządowi zobowiązani do ich złożenia ujawnili dane o: 

a) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych 

oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 

terytorialnego, ich związków lub od  komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu , a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz 

dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,    

b) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub 

zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, 
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c) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych, 

d) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

3. Pracownicy samorządowi zobowiązani do złożenia  oświadczeń określili, które 

składniki majątkowe, dochody i zobowiązania należą do składającego oświadczenie, a które 

są objęte małżeńską wspólnotą majątkową. 

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia   

są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz                

o miejscu położenia  nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach 

majątkowych są udostępniane na stronie www.sochocin.pl w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Oświadczenia majątkowe są przechowywane przez 6 lat w archiwum zakładowym 

Urzędu Gminy Sochocin. Równolegle badanie danych zawartych w oświadczeniach 

dokonywane jest w urzędach skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 

osoby składającej oświadczenie. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym 

terminie. Podczas analizy stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych 

pracowników. W związku z powyższym pracownicy zostali poinformowani celem 

uzupełnienia i prawidłowego wypełnienia kolejnych oświadczeń majątkowych.          

Ad –9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                 

9 porządku obrad „Dyskusja”. 

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

Wysoka Rado! Ja chciałem odnieść się do informacji, którą podał Pan Wójt.  Chciałem 

wyrazić swoje zadowolenie, że doszło do porozumienia z Zarządem Jednostki OSP  

w Sochocinie odnośnie tego samochodu. Rozmawiałem z Panem Prezesem i był on 

zadowolony wreszcie  po rozmowach  z Panem Wójtem. Cieszymy się, że ubiegacie  się 

Państwo o certyfikat. Zarówno oni jak i my po prostu kibicujemy teraz już tej sytuacji, mam 

nadzieję, że samochód  otrzyma ten certyfikat i zostanie włączony do podziału.   

I to w tym sensie pamiętam ta dyskusja była. Również tutaj do Pana Przewodniczącego 

zwracam się, że nie było sytuacji takiej żeby ktoś tego samochodu nie chciał, po prostu nie 

chciał go w takiej formie jakiej on był przedstawiany. A teraz jak najbardziej 100 % osób 

zaangażowanych w tą  sprawę kibicuje pozytywnemu zakończeniu tej sytuacji. Dziękuję”  
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Głos zabrał Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział: „ Chciałem powiedzieć, 

że nie taki diabeł straszny jak go malują. Byliśmy na spotkaniu, zostaliśmy pozytywnie 

przyjęci przez panów z tego ośrodka. Nawiązaliśmy kontakt z zastępcą kierownika 

laboratorium. I usłyszałem: próbka  do badania. Dla mnie próbka to coś małego z racji 

zawodu. A tu próbka samochód ciężarowy MAN to jest próbka. Najważniejsza sprawa  

to załatwić  homologację, znaleźć to, bo to samochód z 2002 roku. Dzięki upartości Pani Kasi 

Jasińskiej i dobroci serca ludzi udało się tą homologację MANA uzyskać. Na tej podstawie 

właśnie będą przeprowadzane badania jako wozu ratowniczo - gaśniczego specjalnego. 

Dziękuję.” 

Głos zabrał Pan Dariusz Kujawski – Radny „Panie Przewodniczący,  Panie Wójcie na sesji 

sierpniowej zadał mi pan pytanie: Czy sto procent sprzętu pożarniczego posiada certyfikat? 

Właśnie, nie posiada - w Polsce już było kilka wypadków. Jeden wypadek był bardzo 

tragiczny, gdzie strażak miał niecertyfikowany hełm na głowie. Niestety ubezpieczenie nie 

zostało mu wypłacone. I to co mówią, że brokerzy bardzo fajnie przedstawiają nam umowy, 

szybko podpisują, biorą pieniążki. Niestety oni nie mają pełnych informacji jeżeli chodzi  

o ten samochód. Naprawdę trzeba było zacząć właśnie od tego. Tak jak Pan Wójt powiedział, 

że nie taki diabeł straszny jak go malują. Dodam tylko, że w powiecie płońskim w tym roku 

miały już miejsce dwa  wypadki samochodów pożarniczych.  Nie będę wchodził w szczegóły, 

na szczęście  nikomu nic się nie stało. Dziękuję”  

Głos zabrał Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy „ Chciałem się odnieść do pytania 

Pana Radnego Krzysztofa z poprzedniej sesji odnośnie tych pomp. Dowiedziałem się, że tam 

instalacja jest zdradliwa i co roku jest pompa wymieniana albo wymiana pomp albo robiony 

remont generalny. Dlatego tak to się dzieje, teraz mamy nowego prezesa, który jest chętny do 

pracy. Obiecał, że pomoże, coś tam zobaczy może jakąś inną pompę wynająć, która będzie 

mogła pracować w warunkach szkodliwych dla zdrowia czyli w warunkach wodnych. 

Dziękuję” 

Ad –10 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                 

10 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. 
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1) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sochocin; 

 

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

Wysoka Rado w przedstawionych projektach uchwały dokonano następujących zmian: 

dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 42 147,18 zł. W dziele 600 

zmniejszono dochody z tytułu dotacji o kwotę 4 531 zł na  planowaną realizacją projektu 

przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo, Podsmardzewo i Smardzewo zgodnie  

z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie. W dziale 750 zwiększono dochody z tytuł 

dotacji o kwotę 12 284 zł na realizację zadań zleconych. W dziele 756 zwiększono dochody  

z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych   o kwotę 30 000 zł, zwiększone wpływy  

z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 

podatkowej o kwotę 600 zł oraz zwiększono dochody o kwotę 3 794, 18 zł  z tytułu opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększeń dokonano w związku z wyższymi 

wykonaniami zaplanowanych dochodów. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy 

zmniejszeniu o kwotę 107 852, 82 zł. W dziale 600 zmniejszono wydatki na zaplanowaną 

realizację projektu Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo, Podsmardzewo  

i Smardzewo o kwotę 7 121,70 zł. W dziale 600 rozdział 611 drogi publiczne krajowe 

zwiększono wydatki o kwotę 15000 zł na wykonanie  zadania pod nazwą: Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 50. W dziale 754 

zmniejszono wydatki o kwotę 25000 zł na zakup i wyposażenie samochodu pożarniczego. 

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu gminy o kwotę 150000 zł ponadto dokonano 

zmiany przeznaczenia funduszy sołeckich w niektórych sołectwach. Dziękuję” 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik  

i zapytał czy są jakieś pytania. 

Nie było pytań. 

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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2) 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 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin; 

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

Państwo Radni, otrzymaliście Państwo projekty uchwały w sprawie stawek podatku  

od nieruchomości. Stawki były dyskutowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

i Gospodarczej. Przedstawione przez Pana Wójta propozycje stawek czyli pozostawienie 

stawek na poziomie tego roku z jednym wyjątkiem  stawka podatku od gruntów pozostałych 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców to obniżenie stawki tej podatku z 31 gr do 

28 gr. Dziękuję bardzo.” 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik  

i zapytał czy są jakieś pytania. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2018; 
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Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik powiedziała: „Szanowni Państwo proponuje się 

obniżenie ceny skupu żyta do celów podatku rolnego z kwoty 52,49 zł do kwoty 45 zł to jest 

również pozostawienie na poziomie tego roku.  Dziękuję”  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik  

i zapytał czy są jakieś pytania. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów 

wymiaru podatku leśnego na rok 2018; 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik powiedziała: „Szanowni Państwo proponuje się 

obniżenie ceny skupu drewna ze 197, 6 zł za 1 m3 do kwoty 195, 46 zł. Dziękuję”  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik  

i zapytał czy są jakieś pytania. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

 

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

głosowanie projekt uchwały w  sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Sochocin na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”;  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu 

Pana Andrzeja Romatowskiego Wójta Gminy Sochocin. 
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Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy Sochocin oddał głos Panu Adamowi Broniszowi  

z Firmy Meritum Competence z Warszawy 

Pan Adam Bronisz powiedział: „Proszę Państwa nazywam się Adam Bronisz jestem 

przedstawicielem firmy, która opracowywała dla Gminy Sochocin Program Ochrony 

Środowiska i chciałbym tak po krótce opowiedzieć czym ten  dokument jest, dlaczego się go 

opracowuje. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z przepisów ochrony 

środowiska gdzie jest zapis, że Wójt Gminy opracowuje program ochrony środowiska, Rada  

go uchwala a  następnie co dwa lata Wójt przedstawia sprawozdanie do Rady. Jeżeli chodzi  

o sam dokument został on opracowany zgodnie z wytycznymi, które w  2015 roku 

opublikowało Ministerstwo Środowiska. Składa się z dwóch części pierwsza to ocena 

aktualnego stanu środowiska Gminy Sochocin – obszary interwencji oraz druga część - 

zadania jakie mają być przez gminę realizowane w celu poprawy ochrony środowiska. Jeżeli 

chodzi o procedurę to z uwagi na fakt, że dokument wyznacza ramy dla przedsięwzięć 

mogących znacząco wpływać na środowisko dokument został przesyłany do opinii do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Inspektora Sanitarnego. Obie opinie 

były pozytywne. Dodatkowo zgodnie z prawem ochrony środowiska dokument został  

zaopiniowany przez Zarząd powiatu - też opinia była pozytywna. Odbyły się również 

konsultacje społeczne przez 21 dni, jeszcze do niedawna wisiało ogłoszenie na tablicy 

ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Można było zgłosić uwagi, wnioski  

do projektu zarówno programu jak i Prognozy Oddziaływania na środowisko. Dokument jest 

gotowy do uchwalenia. Wymierna korzyść z jego opracowania to:  po pierwsze wypełnienie 

obowiązków ustawowych przez Wójta i Radę oraz  potem jest możliwość uzyskania 

dofinansowań. Szczególnie jeżeli chodzi o środki z RPO z niektórych zadań np. z zakresu 

wpływu gospodarki energetycznej albo gospodarki wodno-ściekowej. Jest wymóg 

przedstawienia takiego dokumentu aktualnego ewentualnie są dodatkowe punkty rankingowe 

jeżeli taki dokument gmina ma  uchwalony. Z mojej strony to wszystko jeżeli macie Państwo 

jakieś pytanie o opracowanie tego dokumentu i źródeł danych proszę pytać postaram się 

odpowiedzieć.” 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu  

i zapytał czy są jakieś pytania. 

Nie było pytań. 
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Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 14,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 1. 

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

  

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

głosowanie projekt uchwały zmieniającą uchwałę Nr  XXII/178/2017 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 31 marca 2017r  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajową; 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił o omówienie 

projektu uchwały Pana Andrzeja Romatowskiego Wójta Gminy Sochocin. 

Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy Sochocin powiedział: „Przedstawię Państwu 

uzasadnienie prawne i faktyczne niniejszej uchwały.  Uzasadnienie prawne – wyjaśnienie 

podstawy prawnej - Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z 21 marca 1985r, zarządcy 

dróg mogą zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań         

z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przepis art. 

216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi iż wydatki 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację zadań 

wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych.  

Uzasadnienie faktyczne – wyjaśnienie stanu faktycznego – dofinansowanie dotyczy 

zwiększenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 50 na terenie Gminy 

Sochocin pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej  

nr 50”, w związku z: 

a) przebudową skrzyżowania z drogą gminną, budową zatok autobusowych i ciągu 

pieszego w miejscowości Ciemniewo, na odcinku DK-50 od km 22+500 do km 22+850,  

b) przebudową skrzyżowania z drogą gminną (strona prawa) i drogą powiatową (strona 

lewa) w miejscowości Biele, na odcinku DK-50 od km 27+200 od km 27+700,  

c) przebudową skrzyżowania z droga gminną (ul. Magazynowa) w miejscowości 

Sochocin, na odcinku DK-50 do km 23+800 do km 24+000, 
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d) przebudową skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Kolonia Sochocin,  

na odcinku DK-50 od km 26+500 do km 27+200,  

e) przebudową skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Wycinki, na odcinku 

DK-50 od km 28-350 do km 28+500, 

f) przebudową skrzyżowania z drogą gminną (do m. Żelechy) w miejscowości Wycinki, 

na odcinku DK-50 od km 29+200 do km 29+400, 

g) budową zatok autobusowych w miejscowości Wycinki na odcinku DK-50 od km 

28+650 do km 29+000”, w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych,  

na terenie gminy Sochocin”. 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na zmianę uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia w sprawie dofinansowania zadania  

z zakresu zarządzania drogą krajową.” 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi 

i zapytał czy są jakieś pytania. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Ad –11 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 11 „Interpelacje 

Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.” 

Głos zabrał Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin „Wysoka Rado jestem  

winien pewną wiadomość. W ostatnich dniach dzwoniłem do Delegatury Urzędu 

Wojewódzkiego w sprawie otrzymania pozwolenia na budowę ronda. Sprawa wygląda tak,  

że Wojewoda wystąpił o odstąpienie szerokości pasa drogowego w związku z tym,  

że ta droga krajowa nr 50 jest bardzo wąska. Rozmawiałem  z  szefem Infrastruktury  

w Ciechanowie to był wrzesień chyba albo sierpień - to powiedział żeby ta droga spełniała 

swoje wymogi techniczne, parametry  to trzeba było wszystkie budynki  przy drodze krajowej 

numer 50 rozebrać. Tak to musiałoby być dlatego urząd wojewódzki wystąpił do Ministra 

Infrastruktury o odstępstwo. To odstępstwo już zostało uzyskane. Najprawdopodobniej  
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w połowie listopada będziemy mieli już pozwolenie  na budowę tego ronda. I potem 

składamy to pozwolenie do Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych i Autostrad reszta już jest 

w ich rękach. Dziękuję” 

 

Ad –12 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 12 „Wolne 

wnioski i zapytania.” 

Nie było wniosków i zapytań. 

Ad –13 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrad XXIX Sesji Rady 

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

 

Protokół sporządziła:  

Iwona Białęcka 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sochocin www.sochocin.pl.  
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